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األمالك العقارية

أ) مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية ()1
محافظة وجدة
مطلب رقم 02 - 27157
تاريخ االيداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد عبد الرحيم املردة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الشعبة الوسرة.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :الشعبة الوسرة.
نوعه  :أرض فالحية بورية.
موقعه  :عمالة إقليم جرادة ،جماعة العوينات ،دوار املساعدة.
مساحته  06 :هـ  00آ  00سنتيارا تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة احلاج يحي ،واد؛
شرقا  :ورثة احلاج يحي؛
جنوبا  :املياه والغابات؛
غربا  :الواد ،املغلفي العربي؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 1ـ عقد شراء عدلي عدد  442صحيفة  383كناش  3بتاريخ  08أبريل
( 1970ملحقة السدد بجرادة).
2ـ نظيرعقد إراثة عدلي عدد  262صحيفة  368كناش رقم 104
بتاريخ  03نونبر ( 2015قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية
بوجدة).
 - 3عقد إستدراك عدلي عدد  568صحيفة  460كناش رقم  205بتاريخ
 10دجنبر ( 2020قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية
بوجدة).
 - 4عقد وكالة عدلي عدد  545صحيفة  467كناش رقم  158بتاريخ 04
نونبر ( 2015قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة).
 - 5عقد شراء عدلي عدد  191صحيفة  241كناش االمالك رقم
 156بتاريخ  17أكتوبر ( 2018قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة
االبتدائية بوجدة).
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 21 :فبراير  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
( )1تنبيه  -أ ) إن تواريخ التحديد تعلن للعموم في الوقت الالزم بواسطة اعالنات تعلق مبصلحة
احملافظة على األمالك العقارية وباحملكمة اإلبتدائية ومبكتب القائد وبواسطة اشهار
بأسواق الناحية.
كما ترسل استدعاءات خصوصية للمجاورين املبينة أسماؤهم في مطلب التحفيظ،
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
 37من القانون العقاري قدره شهرين ابتداء من تاريخ نشر خالصات هذه املطالب
باجلريدة الرسمية.

مطلب رقم 02 - 27158
تاريخ االيداع  23 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السادة :
 - 1راضية دونان بنت محمد بنسبة متلك 6/48؛
 - 2رياض مرزوقي بن عبد القادر بنسبة متلك 14/48؛
 - 3أحمد مرزوقي بن عبد القادر بنسبة متلك 14/48؛
 - 4مرمي مرزوقي بنت عبد القادر بنسبة متلك 7/48؛
 - 5ملياء مرزوقي بنت عبد القادر بنسبة متلك .7/48
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :ملك مرزوقي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك مرزوقي.
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي وطابقني األول والثاني.
موقعه  :إقليم فجيج ،شارع احلسن الثاني ،حي بغداد ،قصر زناقة.
مساحته  02 :آر  57سنتيارا تقريبا.
حدوده :
شماال  :بوغزال محمد؛
شرقا  :شارع احلسن الثاني؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :مصطفى مرزوقي؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 1ـ عقد ملكية عدلي عدد  440صحيفة  489كناش رقم  186بتاريخ
 08دجنبر ( 2021قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية
بوجدة).
 - 2نسخة رسم إراثة عدد  131صحيفة  278سجل التركات عدد
 05بتاريخ  25يناير ( 2017شعبة التوثيق-قسم قضاء االسرة التابع
للمحكمة االبتدائية لفجيج ببوعرفة).
 - 3نظير بيان فريضة عدد  331صحيفة  420كناش عدد  144بتاريخ
 24يونيو ( 2021قسم قضاء االسرة التابع للمحكمة االبتدائية
بوجدة).
 - 4نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم  15لسنة  2017واملسلمة
من القنصلية العامة للمملكة املغربية بأورلي-فرنسا بتاريخ 29
يناير.2021
 - 5شهادة إدارية عدد /26ب.ف/ق.ش.ق بتاريخ  08أكتوبر 2021املسلمة
من باشا مدينة فجيج.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23 :فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة
عمر أزرقان

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021

8198

محافظة مكناس  -املنزه
مطلب رقم 05 - 29764
تاريخ االيداع  13 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ :السادة:
- 1رشيدة املكاوي بنت موسى؛
- 2نعيمة البعيادي بنت عبد اهلل؛
- 3يوسف البعيادي بن عبد اهلل؛
- 4أحمد البعيادي بن عبد اهلل؛
- 5محمد البعيادي بن عبد اهلل،
بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة  7/56لكل واحدة من األنثيني
و 14/56لكل واحد من الذكور؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بورافع" 3؛
نوعـه :أرض فالحية،
موقعه :عمالة مكناس ،دائرة زرهون ،قيادة املغاصني ،جماعة سيدي
عبد اهلل اخلياط ،دوار اجلاجويني؛
مساحته90 :آ 79س؛
اجملاورون:
شماال :السيد التهامي البعيادي؛
شرقا :شعبة؛
جنوبا :طريق؛
غربا :السادة ورثة اليازمي صفية؛
احلقوق العينية :ال شيء؛
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  29جمادى األولى 1431موافق 14مايو2010؛
 نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في  9ربيع األول 1437موافق 21دجنبر 2015؛
 نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 14محرم  1439موافق 5أكتوبر 2017؛
 حتديد األنصبة عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ  17مارس .2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 14:فبراير  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 05 - 29765
تاريخ االيداع 13:ديسمبر2021؛
طالب التحفيظ :السادة:
- 1رشيدة املكاوي بنت موسى؛
 - 2نعيمة البعيادي بنت عبد اهلل؛
- 3يوسف البعيادي بن عبد اهلل؛
- 4أحمد البعيادي بن عبد اهلل؛
 - 5محمد البعيادي بن عبد اهلل ،بصفتهم شركاء على الشياع
بنسبة  7/56لكل واحدة من األنثيني و 14/56لكل واحد من الذكور؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بورافع" 4؛

نوعـه :أرض فالحية،
موقعه :عمالة مكناس ،دائرة زرهون ،قيادة املغاصني ،جماعة سيدي
عبد اهلل اخلياط ،دوار اجلاجويني؛
مساحته74 :آ  74س؛
اجملاورون:
شماال :السيد عبد اهلل الرفاعي؛
شرقا :شعبة؛
جنوبا :شعبة؛
غربا :شعبة؛
احلقوق العينية :ال شيء؛
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  29جمادى األولى  1431موافق 14مايو 2010؛
 نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في  9ربيع األول 1437موافق  21دجنبر 2015؛
 نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخ في  14محرم  1439موافق 5أكتوبر 2017؛
 حتديد األنصبة عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ  17مارس .2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت14:فبراير  2022على
الساعة العاشرة والنصف صباحا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املدعو " االسماعيلي"
ذي مطلب رقم  05 - 29638الذي نشرت خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد  1147املؤرخة في ديسمبر .2020
مبقتضى تصريح بالشرف املصحح اإلمضاء بتاريخ  8ديسمبر2021
فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو " االسماعيلي" مطلب التحفيظ
رقم  05 - 29638الكائن بعمالة مكناس ،جماعة ويسالن ،حي األمل،
قد أصبحت تتابع من األن فصاعدا بإسم اجملاور:
 شماال :العرابي حد الباب بدال من أرض عارية؛والباقي دون تغيير.
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا
مطلب تقييد مؤرخ في  9ديسمبر  2021وتصريح بالشرف املذكور
أعاله.
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس  -املنزه
بوشعيب دومار

محافظة فاس
مطلب رقم 07 - 25110
تاريخ اإليـداع  21 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :رئيس جماعة فاس النائب عن جماعة فاس بصفتها
مالكة حلق االصل
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا:
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" :بريد اجلنانات"
نوعـه  :ارض بها بناء يتكون من طابق ارضي وآخر علوي
موقعه  :فاس املدينة ،امللحقة اإلدارية سيدي بوجيدة ،احملل املدعو:
بريد اجلنانات
مساحتـه  05 :آ  60س تقريبا.
حدوده :
شماال :مركز الشرطة,
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق
غربا  :طريق
احلقوق العينية :حق الزينة لفائدة بريد املغرب
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 :صفر 1439موافق
 26اكتوبر 2017
التاريخ املقرر إلجراء عمليةالتحديد  18 :فبراير  2022على الساعة
التاسعة والنصف صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بفاس
حدو اوحلسن

محافظة اجلديدة
مطلب رقم 08 - 157243
تاريخ اإليداع 15 :ديسمبر 2021
طالبو التحفيظ :
 - 1عبد العزيز الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 02/30
 - 2طامو الباهي بنت عبد الرحمان بنسبة 01/30
 - 3ابراهيم الباهي بنت عبد الرحمان بنسبة 02/30
 - 4عبد الفتاح الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 02/30
 - 5املصطفى الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 02/30
 - 6امحمد الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 02/30
 - 7محمد الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 02/30
 - 8زهراء الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 01/30
 - 9افطيمو الباهي بنت عبد الرحمان بنسبة 01/30
 - 10عبد السالم الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 02/30
 - 11احمد الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 02/30
 - 12جنمة الباهي بنت عبد الرحمان بنسبة 01/30
 - 13عبد الناصر الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 02/30
 - 14أم كلثوم الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 01/30
 - 15امحمد الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 02/30
 - 16عبد اهلل الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 02/30
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 - 17عبد الرحيم الباهي بن عبد الرحمان بنسبة 02/30
 - 18سعاد الباهي بنت عبد اهلل بنسبة 01/30
 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض املصابحةاإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض املصابحة
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة اجلديدة,جماعة سيدي محمد اخدمي,دوار
ملصابحة
مساحته03:هـ71آر27س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :رسم عقاري عدد 08 - 210671
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 08 - 210100
غربا  :الرسم العقاري  08 - 210617واملطلب عدد . 08 - 82287
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم امللكية مؤرخة في  25شوال عام  1442موافق ل 25شوال عام 1442موافق ل 08/05/2021
 رسم إراثة عدلي مؤرخ في  20رجب عام  1425موافق ل 06/09/2004التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت15:فبراير 2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 08 - 157244
تاريخ اإليداع 16 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :محمد نصر الدين بلعباس
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض حجرة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض حجرة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة اجلديدة,جماعة أوالد احسني,اوالد احميدة
بن سعيد
مساحته49:آر02س تقريبا
حدوده :
شماال  :بوشعيب ولد الصغير والطريق االقليمية رقم 3403
شرقا  :بوشعيب ولد الصغير ورسم عقاري عدد cp3/7512
جنوبا  :رسم عقاري عدد  7512ومصطفى اقليمي
غربا  :مصطفى فهيمي والطريق االقليمية رقم 3403
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  07ربيع االول  1443موافق ل 14/10/2021 رسم شراء عدلي مرفق في ربيع االول عام  1443موافق ل29أكتوبر2021
 شهادة إدارية مؤرخة في 13/10/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت16 :فبراير2022الساعة 11
صباحا.
مطلب رقم 08 - 157245
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :زهراء باليك بنت أحمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الوجلة
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الوجلة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار اوالد
الغضبان
مساحته11:آر59س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة مينة غضبان
شرقا  :الرسم العقاري عدد 08 - 115967
جنوبا  :ورثة العربي بنغنو وورثة غضبان محمد
غربا  :ورثة كحل غضبان محمد
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  25شوال عام  1440موافق ل29/06/2019
 شهادة إدارية مؤرحة في 23/05/2019 شهادة إدارية مؤرخة في 28/10/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت22:فبراير 2022على
الساعة  10صباحا .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الكدية
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار اوالد
الغضبان
مساحته58:آر35س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة بن يطو
شرقا  :الرسمني العقاريني  08 - 61001والرسم العقاري عدد 145742
  08والطريقجنوبا  :ناكوري
غربا  :زهرة باليك  -محمد باليك  -ورثة العربي باليك ومصطفى
باليك  -ليلى باليك  -خديجة باليك  -ورثة عبد اهلل
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ  25شوال عام  1440موافق ل 29/06/2019شهادة إدارية مؤرخة في 22/12/2017
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 22:فبراير 2022على
الساعة 12صباحا

مطلب رقم 08 - 157246
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :زهراء باليك بنت أحمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد السعيدي
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد السعيدي
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار اوالد
الغضبان
مساحته07:آر36س تقريبا
حدوده :
شماال  :باليك يامنة
شرقا  :الرسم العقاري العقاري عدد 08 - 66596
جنوبا  :ورثة البوعزيزي وورثة محمد بن عبد السالم
غربا  :الطريق
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ  25شوال عام  1440موافق ل 29/06/2019 شهادة إدارية مؤرخة في 23/05/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت22:فبراير 2022على
الساعة  11صباحا

مطلب رقم 08 - 157248
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :املصطفى السالك بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الرمولة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الرمولة
نوعه  :ارض فالحية بها سكنى
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,ارض
الرمولة
مساحته01:هـ43آر67س تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق وورثة محمد شهيد
شرقا  :حسن السالك
جنوبا  :يوشعيب داكي وحسن السالك
غربا  :املمر
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  07ربيع الثاني عام  1440موافق ل15ديسمبر 2018
 شهادة إدارية مؤرخة في 12/10/2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 22:فبراير 2022على
الساعة  14زواال .

مطلب رقم 08 - 157247
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :زهراء باليك بنت أحمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الكدية

مطلب رقم 08 - 157249
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :املصطفى لعوانس بن بوشعيب
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض اجلرف
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض اجلرف
نوعه  :ارض عارية
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار
القراقشة
مساحته07:آر36س تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق رقم 316
شرقا  :الرسم العقاري عدد 08 - 190157
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 08 - 103585
غربا  :الرسم العقاري عدد 103590
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  18ربيع االول عام  1439موافق ل07/12/2017
 شهادة إدارية مؤرخة في 30/10/2017 شهادة إدارية مؤرخة في 20/06/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23:فبراير 2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 08 - 157250
تاريخ اإليداع 22 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :عبد احلميد صالح الدين ابن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض بن دريوة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض بن دريوة
نوعه  :ارض فالحية بها سكنى
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار
مساعد
مساحته13:آر12س تقريبا
حدوده :
شماال  :عبد اهلل بشيكر
شرقا  :زهراء احلوض
جنوبا  :رداد مرساني
غربا  :الطريق
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  04ربيع االول عام  1438موافق ل04/12/2016
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  03ربيع الثاني عام  1439موافق ل22/12/2017
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23:فبراير 2022على
الساعة  11صباحا.
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مطلب رقم 08 - 157251
تاريخ اإليداع 23 :ديسمبر 2021
طالبو التحفيظ :
 - 1أمينة عزيزو بنت أحمد بنسبة 05/40
 - 2عبد الرحيم بدان بن عبد املولى بنسبة 14/40
 - 3هند بدان بنت عبد املولى بنسبة 07/40
 - 4أمنية بدان بنت عبد املولى بنسبة 07/40
 - 5حنان بدان بنت عبد املولى بنسبة 07/40
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الكرمة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الكرمة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,أرض
الكرمة
مساحته08:آر45س تقريبا
حدوده :
شماال  :هشام بدان
شرقا  :الرسم العقاري عدد 08 - 103441
جنوبا  :اجلياللي بدان
غربا  :عبد اجلبار بدان
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في جمادى االولى عام  1442موافق ل16/12/2020
 رسم إراثة عدلي مؤرخ في 13/11/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23:فبراير 2022على
الساعة  12صباحا .
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "دار احلفظان "
ذي مطلب رقم 08 - 69828
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  ،23/11/2021فإن مسطرة حتفيظ
امللك املدعو " دار احلفظان " موضوع مطلب التحفيظ ،08 - 69828
الكائن بدوار احلفظان  ,جماعة موالي عبد اهلل والبالغة مساحته
04آرات  63س تقريبا تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة :
 - 1غريبيل فاطمة بنت محمد بنسبة  405سهم من 3744سهما
 - 2القرقاشي لطيفة بنت عبد اهلل بنسبة  315من ذلك
 - 3القرقاشي جناة بنت عبد اهلل بنسبة  315من ذلك
 - 4القرقاشي عبد الكرمي بن عبد اهلل بنسبة 630
 - 5القرقاشي رضوان بن عبد اهلل بنسبة 630
 - 6القرقاشي تورية بنت عبد اهلل بنسبة  315من ذلك
 - 7القرقاشي نادية بنت عبد اهلل بنسبة  315من ذلك
 - 8القرقاشي زوبيدة بنت عبد اهلل بنسبة  315من ذلك
 - 9القرقاشي البركاوي بن عبد اهلل بنسبة  504من ذلك
وذلك بناء على العقود السابق ايداعها وكذا االحكام والقرارات التالية
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 - 1احلكم االبتدائي رقم  345بتاريخ  29/11/2018عن ابتدائية اجلديدة
 - 2القرار االستئنافي عدد  105الصادر بتاريخ  25/04/2019عن
استئنافية اجلديدة
 - 3قرار محكمة النقض عدد41/1بتاريخ  19/21/2021ملف فرعي عدد
7643/1/1/2019
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "أرض العكبة"
ذي مطلب رقم 08 - 100225
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  ،29/09/2021فإن مسطرة حتفيظ
امللك املدعو " أرض العكبة " موضوع مطلب التحفيظ 08 - 100225
 ،الكائن إقليم اجلديدة جماعة سيدي عابد ,دوار املهاناة ,فخدة أوالد
عياد  ,البالغة مساحتها 01آر 49بدل 01آر38س تقريبا تتابع في اسم
طالب التحفيظ االصلي:
السيد عزيز متقي بن ادريس
بناء على نفس الوثائق والعقود السابق إيداعها باملطلب.
وكذا حتديد تكميلي مؤرخ في 01غشت.2017
احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة
عبد الرحمان دريوش

محافظة أكادير
مطلب رقم 09 - 43855
تاريخ اإليداع  03 :ديسمبر  2021؛
طالب التحفيظ :
الغردك رغية بنت العروسي
احلسن احليرشنب محمد
ايوب احليرش بن محمد
سكينة احليرش بنت محمد
رحمة ابرباش بنت عمر ،
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك رغية"؛
نوعه  :دار تشتمل على سفلي و طابقني علويني؛
موقعه  :دوار اكيدار ،اجلماعة القروية للدراركة ،اكادير ايداوتنان .
مساحته  80 :سنتيار .
حدوده :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :البوبكري محمد ؛
جنوبا  :محمد اجكو؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

أصل امللك :
 - 1رسم شراء عرفي مؤرخ في 12/12/2005
 - 2رسم شراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 28/01/1994
مطلب رقم 09 - 43856
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر  2021؛
طالب التحفيظ :
اخبو يطو بنت احلسن
اخبو الزهراء بنت احلسن
اخبو محمد بن احلسن
اخبو حفيظة ينت احلسن
اخبو خالد بن احلسن
اخبو جميلة بنت احلسن ،
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دار الهناء"؛
نوعه  :دار تشتمل على سفلي و طابق اول ؛
موقعه  :احملل تكوين ،جماعة تكوين  ،اكادير ايدواوتنان .
مساحته  96 :سنتيار .
حدوده :
شماال  :الزنقة ؛
شرقا  :بن كرام حلسن و موقف السيارات ؛
جنوبا  :ورثة امبريكة موسى ؛
غربا  :الناصري فاطمة،
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 – 1رسم شراء عرفي مؤرخ في 26/05/1988
 - 2رسم اراثة عدلي مؤرخ في 13/11/2020
مطلب رقم 09 - 43857
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :حسن غفاري بن العربي ،
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :جهان"؛
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :دوار انونفل افوريرن  ،جماعة الدراركة  ،اكادير ايدواوتنان .
مساحته  08 :ارا  07سنتيار .
حدوده :
شماال  :محمد بن العسري ن مصطفى ؛
شرقا  :بحاج ياسمني ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة ازورمال ابراهيم،
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 – 1رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26/11/2021
 - 2رسم شرا عدلي مؤرخ في 29/06/2020
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 - 3ملحق عقد شراء عدلي مؤرخ في 01/12/2021
 - 4وكالة عدلية مؤرخة في 17/05/2021
 – 5اشهاد عدلي مؤرخ في 19/08/2020
 – 6رسم احصاء مخلف عدلي مؤرخ في 21/07/2020
 - 7صور شمسية لرسم تنزيل عدلي مؤرخ في 21/12/2021
مطلب رقم 09 - 43858
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر  2021؛
طالب التحفيظ  :اجلماعة احلضرية باكادير ،
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :طريق"؛
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :ببنسركاو  ،جماعة اكادير  ،اكادير ايدواوتنان .
مساحته  38 :سنتيار .
حدوده :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الراضي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 – 1رسم شراء ثابت التاريخ في 04/06/2018
 - 2نسخة رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15/06/2015
 - 3صورة شمسية مطابقة لالصل لوكالة عدلية مؤرخة 20/04/2017
احملافظ املساعد على األمالك العقارية بأكادير
الكمراني رشيد

محافظة بني مالل
مطلب رقم 10 - 64104
تاريخ اإليداع 17 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
- 1السيد شريشي فضيلي بن اجلياللي بنسبة .01/3
- 2السيد شوريشي املصطفى بن اجلياللي بنسبة 01/3
 - 3السيد شريشي عبد الرحمان بن اجلياللي بنسبة .01/3
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الشيء".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :شوريشي".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة تاكزيرت احملل املدعو
قناع فشتالة
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مساحته  41 :آ  81س تقريبا.
حدوده :
شماال  :املدير االقليمي للتجهيز والنقل
شرقا  :طالب التحفيظ
جنوبا  :مناوي ابراهيم احمد ورثة حرمة
غربا  :السعيدي عبد اهلل احمد ورثة السعيد املعطي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك
- 1رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت سبتمبر  1977املوافق
لـ 16رمضان . 1397
 - 2عقد عرفي موضوعه تصريح باالسهم مصحح االمضاء بتاريخ
13ديسمبر .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  16فبراير  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64105
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :السيدة رابحة اعليليش بنت محمد .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الشيء".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك رابحة".
مشتمالته :دار للسكن دات سفلي وطابق اول .
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو حي اعياط.
مساحته  30 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :املصطفى احد ورثة سميح محمد ،
شرقا  :اجمللس اجلماعي ببني مالل ،
جنوبا  :اجمللس اجلماعي ببني مالل ،
غربا  :اجمللس اجلماعي ببني مالل ،
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك
- 1رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29أغسطس  1974املوافق
لـ 10شعبان 1394
- 2شهادة إدارية عدد 347بتاريخ 14ديسمبر . 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17فبراير  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64106
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد احمد بولنوار بن احمد.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ايت عبد النور".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بولنوار".
مشتمالته  :أرض فالحية .
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موقعه  :اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة جماعة ايت ام البخت
احملل املدعو ايت عبد النور.
مساحته 01 :هـ  35آ  16س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بنعلي وميمون  ،فاظمة و بنداود وكالة احلوض املائي.
شرقا  :بوعزة بن علي احد ورثة باري بنعلي وميمون .
جنوبا  :فاضمة بنداود .
غربا  :اجمللس اجلماعي ايت ام البخث .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك
- 1رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  5يونيو  1993املوافق
لـ 14ذو احلجة 1413
 - 2شهادة إدارية عدد  08بتاريخ  4نونبر . 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21فبراير  2022على الساعة 12
و 45دقيقة.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" ام الظهر "2
ذي مطلب التحفيظ عدد  10 - 30246الذي أدرجت
اخلالصة اإلصالحية باجلريدة الرسمية عدد 135
املؤرخة في  01أغسطس 2001
مبقتضى مطلب تقييد مصحح االمضاء في مؤرخ في  23نوفمبر 2021
فان مسطرة امللك املسمى "ام الظهر  "2موضوع مطلب التحفيظ
عدد  10 - 30246الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة ام الظهر
 2والتي تشكل ماتبقى من امللك املذكور .تتابع مسطرة حتفيظه من
االن فصاعدا في اسم  :السيد عبد العزيز ايت عبد الواحد بن حمادي
وذلك بناءا على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ
وكذا :
حكم ابتدائي عدد  20بتاريخ  12يوليو 2021شهادة ضبطية تفيد التبليغ بتاريخ  02نوفمبر.2021شهادة بعدم االستئناف بتاريخ  02نوفمبر2021عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ  11مارس  1999و 9مايو .2002حكم ابتدائي بإصالح خطا مادي بتاريخ  13ديسمبر .2021خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" بوتزارت "1
ذي مطلب التحفيظ عدد  10 - 55876الذي أدرجت
اخلالصة اإلصالحية باجلريدة الرسمية عدد 1147
املؤرخة في  23ديسمبر .2020
مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في  20ديسمبر  2021فان مسطرة
امللك املسمى "بوتزارت "1موضوع مطلب التحفيظ عدد 10 - 55876
الكائن باقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة
احملل املدعو مزارع ايت بوبكر تتابع مسطرة حتفيظه من االن فصاعدا
في اسم السيد حمزة ملياني بن ادريس .
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وذلك بناءا على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ
وكذا رسم شراء عدلي مؤرخ في  12يناير  2021املوافق ل  28جمادى
األولى 1442
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" بوتزارت "2
ذي مطلب التحفيظ عدد  10 - 55877الذي أدرجت
اخلالصة اإلصالحية باجلريدة الرسمية عدد 1147
املؤرخة في  23ديسمبر 2020
مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في  20ديسمبر  2021فان مسطرة
امللك املسمى "بوتزارت "2موضوع مطلب التحفيظ عدد 10 - 55877
الكائن باقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة
احملل املدعو مزارع ايت بوبكر تتابع مسطرة حتفيظه من االن فصاعدا
في اسم السيد حمزة ملياني بن ادريس .
وذلك بناءا على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ
وكذا رسم شراء عدلي مؤرخ في  12يناير  2021املوافق ل  28جمادى
األولى 1442
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل
مصطفى العمري

محافظة الناظور
مطلب رقم 11 - 62090
تاريخ اإليداع  10 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد  :علي الصاحلي بن محمد .
اإلسم الذي يعرف به امللك ." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الصاحلي ."57
نوعه  :أرض بورية .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة أوالد ستوت  ،احملل املدعو احلرشة الواد
بدوار أعرابات أوالد منصور .
مساحته  01 :هـ  62آر  36س تقريبا .
حدوده :
شماال  :لوكيلي الصافية .
شرقا  :الطريق .
جنوبا  :ورثة الوكيلي احميدة .
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .08/10/2021 رسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في .23/09/2021 -صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في .03/08/2017
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 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .1997 - 11 - 07التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 09 :فبراير  2022على الساعة
 30:13بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62091
تاريخ اإليداع  10 :ديسمبر .2021
طالبو التحفيظ :
 فاطمة العبديوي بنت حدو بنسبة .8/64 يسني موساوي بن ميمون بنسبة .14/64 شهيدة موساوي بنت ميمون بنسبة .07/64 محمد موساوي بن ميمون بنسبة .14/64 مجيب موساوي بن ميمون بنسبة .14/64 زكية مساوي بنت ميمون بنسبة .07/64اإلسم الذي يعرف به امللك ." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :موساوي ." 1
نوعه  :أرض بورية .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة بني سيدال لوطا  ،احملل املدعو
أثجعونة بوريتني بدوار تغزوت .
مساحته  02 :هـ  75آر  46س تقريبا .
حدوده :
شماال  :شعبة و ورثة غامن .
شرقا  :حموش و محمد عربي .
جنوبا  :ورثة محمد موح عيسى .
غربا  :شعبة  ،بوحوت  ،ورثة محمد موح عيسى.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم اثبات امللك عدلي مؤرخ في .25/10/2021 صورة طبق األصل لنظير رسم اراثة عدلي مؤرخ في .11/12/2006 صورة طبق األصل رسم وكالة عدلي مؤرخ في .07/01/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 09 :فبراير  2022على الساعة
 30:12بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62092
تاريخ اإليداع  10 :ديسمبر .2021
طالبو التحفيظ :
 فاطمة العبديوي بنت حدو بنسبة .8/64 يسني موساوي بن ميمون بنسبة .14/64 شهيدة موساوي بنت ميمون بنسبة .07/64 محمد موساوي بن ميمون بنسبة .14/64 مجيب موساوي بن ميمون بنسبة .14/64 زكية مساوي بنت ميمون بنسبة .07/64اإلسم الذي يعرف به امللك ." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :موساوي ." 2
نوعه  :أرض بورية .
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موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة بني سيدال لوطا ،احملل املدعو
أثجعونة بوريتني بدوار تغزوت .
مساحته  13 :آر  40س تقريبا .
حدوده :
شماال  :معنان ميمون .
شرقا  :الطريق .
جنوبا  :ميمون بن محمد .
غربا  :محمد ميمون .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم اثبات امللك عدلي مؤرخ في .25/10/2021 صورة طبق األصل لنظير رسم اراثة عدلي مؤرخ في .11/12/2006 صورة طبق األصل رسم وكالة عدلي مؤرخ في .07/01/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 09 :فبراير  2022على الساعة
 30:13بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62093
تاريخ اإليداع  10 :ديسمبر .2021
طالبا التحفيظ :
 رشيد الصاحلي بن محمد . سهام احلفطالوي بنت عبد السالم .مناصفة بينهما .اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :رشيد ." 25
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة أوالد ستوت  ،احملل املدعو دوار أعرابات
أوالد منصور .
مساحته 68 :ار  72س تقريبا.
حدوده:
شماال  :لوكيلي عائشة .
شرقا  :الطريق .
جنوبا  :لوكيلي زينب .
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .14/01/2019 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .1997/ 11 - 15التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 09 :فبراير  2022على الساعة
 30:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62094
تاريخ اإليداع  10 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد  :احمد برعوان بن ميمون .
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :برعوان ".
نوعه  :أرض بورية .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة سلوان  ،احملل املدعو تفريشت مبزارع
اعالطا .
مساحته 60 :ار  00س تقريبا.
حدوده:
شماال  :الواد .
شرقا  :صالح قلوش .
جنوبا  :ورثة العمراني الطيب .
غربا  :الواد.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في .16/10/2014 صورة طبق األصل رسم شراء عدلي مؤرخ في .31/08/1999التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 09 :فبراير  2022على الساعة
 30:15بعد الزوال.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تيخوباي ".
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة البركانيني  ،احملل املدعو تيخوباي .
مساحته 01 :هـ تقريبا.
حدوده:
شماال  :خنفور عمرو ومن معه.
شرقا  :ورثة امسلخير.
جنوبا  :محمد الزهراوي و هشام دراز و ورثة العلماوي.
غربا  :محمد بنداوا و بوكروش محمد ومن معه.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :التصرف املستمر و حيازة طويلة االمد وامللك مسجل
بالكناش الفالحي حتت عدد  163التابع ملسجد البيضاء قبيلة مزوجة
جماعة الناظور إقليم الناظور.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 11 :فبراير  2022على الساعة
 45:10صباحا.

مطلب رقم 11 - 62095
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر .2021
طالبو التحفيظ :
 محمد نصيحي بن احمد . حفيظة البغدادي بنت عبد القادر.اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :نصيحي ".
نوعه  :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة بني شيكر  ،احملل املدعو دوار مالشة .
مساحته 02 :ار  60س تقريبا.
حدوده:
شماال  :ملقدم احلسني .
شرقا  :الطريق .
جنوبا  :الطريق
غربا  :الطريق.
أصل امللك :
 رسم إشهاد مبوافقة عدلي مؤرخ في .25/10/2021 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .08/01/2013 رسم وكالة عدلي مؤرخ في .15/10/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 11 :فبراير  2022على الساعة
 30:11صباحا.

مطلب رقم 11 - 62097
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد :ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .
اإلسم الذي يعرف به امللك " :سغند قاسيطة ." 2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سغند قاسيطة ." 2
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة بني انصار  ،احملل املدعو سغند
قاسيطة .2
مساحته 01 :ار  70تقريبا.
حدوده:
شماال  :الفضلي جمعة.
شرقا  :ورثة بوثمارت حدو .
جنوبا  :الطريق .
غربا  :ورثة الهجري.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :التصرف املستمر و حيازة طويلة االمد وامللك مسجل
بالكناش الفالحي حتت عدد  143التابع ملسجد أوالد العربي قبيلة
مزوجة إقليم الناظور.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 11 :فبراير  2022على الساعة
 30:12بعد الزوال.

مطلب رقم 11 - 62096
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد :ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .
اإلسم الذي يعرف به امللك " :تيخوباي ".

مطلب رقم 11 - 62098
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد :ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .
اإلسم الذي يعرف به امللك " :فدان احللوف ".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان احللوف ".
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة سلوان  ،احملل املدعو فدان احللوف.
مساحته 06 :هـ  10ار تقريبا.
حدوده:
شماال  :الشعبة.
شرقا  :الشعبة و الطريق.
جنوبا  :ورثة مانكو.
غربا  :بوحمارة فاطمة و بنعمرو ميمون.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :التصرف املستمر و حيازة طويلة االمد وامللك مسجل
بالكناش الفالحي حتت عدد  189التابع ملسجد أوالد احتاضيت قبيلة
بني بويفرور جماعة سلوان إقليم الناظور.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 11 :فبراير  2022على الساعة
 30:09صباحا.
مطلب رقم 11 - 62099
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد :ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .
اإلسم الذي يعرف به امللك " :الصهريج ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الصهريج ".
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي امسعودا  ،الصهريج.
مساحته 01 :هـ  90ار تقريبا.
حدوده:
شماال  :أوالد عالل بن محموحي.
شرقا  :سهيلة بوبنان.
جنوبا  :عبد املالك و الرسم العقاري عدد 11 - 29869
غربا  :قدور.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :التصرف املستمر و حيازة طويلة االمد وامللك مسجل
بالكناش الفالحي حتت عدد  397التابع ملسجد أوالد امسعودا قبيلة
بني شيكر إقليم الناظور.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 11 :فبراير  2022على الساعة
 30:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62100
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد :ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .
اإلسم الذي يعرف به امللك " :عيفر ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عيفر ".
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي اهركاشا  ،عيفر.
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مساحته 30 :ار تقريبا.
حدوده:
شماال  :الطريق.
شرقا  :الواد.
جنوبا  :السايح ميمون ومن معه .
غربا  :محمد العريشي.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :التصرف املستمر و حيازة طويلة االمد وامللك مسجل
بالكناش الفالحي حتت عدد  184التابع ملسجد اهركاشا قبيلة مزوجة
إقليم الناظور.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 11 :فبراير  2022على الساعة
 00:12زواال.
مطلب رقم 11 - 62101
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر .2021
طالبو التحفيظ:
 لفضيل بلفضيل بن عالل . إبراهيم بلفضيل بن عالل .مناصفة بينهما .
اإلسم الذي يعرف به امللك ." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بلفضيل ".
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة تزطوطني  ،احملل املدعو اعرور ازواغ
مبزارع أوالد عيسة فرقة أوالد الدائم .
مساحته  08 :ار  00س تقريبا .
حدوده :
شماال  :الشارع .
شرقا  :محمد الريفي .
جنوبا  :الشارع .
غربا  :محمد عالل .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .03/04/2008 رسم شراء عدلي مؤرخ في .02/04/2008 رسم شراء عدلي مؤرخ في .10/09/1978التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 11 :فبراير  2022على الساعة
 30:09صباحا.
مطلب رقم 11 - 62102
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد  :حمو صادق بن محمد .
اإلسم الذي يعرف به امللك ." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :صادق ." 1
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نوعه  :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة العروي.
مساحته  02 :ار  00س تقريبا .
حدوده :
شماال  :محند بن بومدين.
شرقا  :الطريق .
جنوبا  :محمد محمد بن بزغوت .
غربا  :محمد امخازني.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في .09/07/1980
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 11 :فبراير  2022على الساعة
 30:10صباحا.
مطلب رقم 11 - 62103
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ السيدة :ميينة خوجة بنت محمد .
اإلسم الذي يعرف به امللك ." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :خوجة ".
نوعه  :أرض بها بناية مكونة من سفلي .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة إعزانا  ،احملل املدعو دوار أوالد عمرو
اوحبص .
مساحته  01 :ار  20س تقريبا .
حدوده :
شماال  :ممر.
شرقا  :ورثة احلاج عبد اهلل بوروا .
جنوبا  :العثماني عبد القادر.
غربا  :محمد خوجة.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في .20/07/2011 رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في .20/07/2011التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 14 :فبراير  2022على الساعة
 00:13بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62104
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد :جمال الكوي بن احلسني .
اإلسم الذي يعرف به امللك ." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ريان ".
نوعه  :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابق أول .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة إعزانا  ،احملل املدعو دوار ايعزانن .
مساحته  13 :آر  08س تقريبا .
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حدوده :
شماال  :الطريق .
شرقا  :ورثة اولقاضي محمد .
جنوبا  :الطريق .
غربا  :ورثة الكوي حسني .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في .17/08/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 14 :فبراير  2022على الساعة
 30:12بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62105
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد :عبد القادر أكبوع بن ميمون .
اإلسم الذي يعرف به امللك ." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :إكرام ".
نوعه  :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابق أول .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو دوار اعزانن .
مساحته  05 :آر  56س تقريبا .
حدوده :
شماال  :بتولة و فضمة ميمون .
شرقا  :موح الطاهر.
جنوبا  :اكبوع ميمون .
غربا  :اكبوع ميمون.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم امللكية عدلي مؤرخ في .25/12/2020 صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في .10/08/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 14 :فبراير  2022على الساعة
 45:13بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62106
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر .2021
طالبو التحفيظ :
 مراد بوجداين بن محمد . سميرة لهري بنت محمد  .مناصفة بينهما .اإلسم الذي يعرف به امللك ." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوجداين ".
نوعه  :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو دوار اعزانن .
مساحته  04 :آر  72س تقريبا .
حدوده :
شماال  :الطريق .
شرقا  :الطريق .
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جنوبا  :قيشوح عبد الواحد و قيشوح حميدة.
غربا  :اعنانوش عبد الكرمي .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم امللكية عدلي مؤرخ في .17/07/2021 رسم وكالة عدلي مؤرخ في .23/07/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 14 :فبراير  2022على الساعة
 30:11صباحا.
مطلب رقم 11 - 62115
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر .2021
طالبو التحفيظ :
 توفيق يسني بن احمد . محمد ياسني بن احمد . عبد اهلل ياسني بن احمد . يونس ياسني بن احمد .اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :يسني ".
نوعه  :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي لعري الشيخ.
مساحته 89 :س تقريبا.
حدوده:
شماال  :محمد حدو و التفرسيتي .
شرقا  :الشارع .
جنوبا  :الشارع.
غربا  :فاطنة بنت محمد .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في .2021/ 11 - 10 صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم اراثة عدلي مؤرخ في.10/03/2014
 عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في  19فبراير .1990التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 14 :فبراير  2022على الساعة
 30:15بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62116
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد  :عبد الرحمان احلسناوي بن العياشي .
اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احلسناوي ".
نوعه  :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة العروي .
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مساحته 92 :س تقريبا.
حدوده:
شماال  :الفقراوي اخملتار.
شرقا  :الفقراوي اخملتار .
جنوبا  :الشارع .
غربا  :الفقراوي اخملتار .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم بيع عدلي مؤرخ في .25/04/2016 صورة طبق األصل لعقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في.23/08/1984
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 14 :فبراير  2022على الساعة
 30:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62117
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد  :احلسني البركاني بن محمد .
اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :البركاني ".
نوعه  :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي أوالد بوطيب  ،سكتور ب.
مساحته 95 :س تقريبا.
حدوده:
شماال  :زنقة .
شرقا  :سالم بن بوزيان .
جنوبا  :ورثة عبد القادر موح أقشار
غربا  :الشارع.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .01/07/2020 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .19/09/1989التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 14 :فبراير  2022على الساعة
 30:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62118
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :شركة ميرارمي العقارية بواسطة ممثلها القانوني
السيدة رامية مزوج بنت احلاج عالل .
اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :القدس ." 3
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي أوالد حلسن .
مساحته 01 :ار  69س تقريبا.
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حدوده:
شماال  :يامنة وكاك .
شرقا  :الطريق .
جنوبا  :الطريق .
غربا  :الطريق.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .12/10/2021 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .11/06/2021 صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في .22/05/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 15 :فبراير  2022على الساعة
 30:15بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62119
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد  :عبد القادر ايراذ بن محمد .
اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أيراذ ".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة رأس املاء  ،احملل املدعو الفيض بدوار
أوالد يوسف البرج .
مساحته 01 :ار  41س تقريبا.
حدوده:
شماال  :الرسم العقاري عدد . 11 - 67911
شرقا  :الرسم العقاري عدد . 11 - 19899
جنوبا  :زينب مدغري .
غربا  :زنقة.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .11/10/2021 صورة طبق األصل لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في .21/09/2001 شهادة إدارية عدد  155مؤرخة في .27/09/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 15 :فبراير  2022على الساعة
 30:10صباحا.
مطلب رقم 11 - 62120
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالبو التحفيظ :
 عبد الواحد الوزاني بن الطاهر بنسبة . 7/8 ميمونت الوزاني بنت موالي الطاهر بنسبة . 1/8اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الوزاني ".
نوعه  :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.
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موقعه  :مدينة الناظور  ،احلي اإلداري  ،سكتور ب.
مساحته 01 :ار  37س تقريبا.
حدوده:
شماال  :الرسم العقاري عدد . 11 - 6935
شرقا  :الرسم العقاري عدد . 11 - 72394
جنوبا  :الشارع .
غربا  :الشارع .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد بيع و شراء توثيقي محرر باللغة اإلسبانية بتاريخ 11/12/1973و مترجم إلى العربية.
 رسم إراثة بفريضتها عدلي مؤرخ في .18/08/2015التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 15 :فبراير  2022على الساعة
 30:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62121
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ السيدة  :حليمة بوشناشي بنت ميمون.
اإلسم الذي يعرف به امللك ." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوشناشي ".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة بني انصار  ،احملل املدعو دوار اشاويا
فرخانة .
مساحته  10 :آر  00س تقريبا .
حدوده :
شماال  :الطريق .
شرقا  :ورثة الشاوي .
جنوبا  :ورثة الشاوي .
غربا  :ورثة الشاوي .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  13فبراير .2018 صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في .21/03/2016 صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في .17/09/2014 صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في  01فبراير .2018 صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في .2017/ 11 - 18 صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد  80مؤرخة في .26/12/2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 15 :فبراير  2022على الساعة
 30:13بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62122
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد  :سمير شمالل بن احمد.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوشناشي ".

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة بني انصار  ،احملل املدعو دوار اشاويا
فرخانة .
مساحته  10 :آر  00س تقريبا .
حدوده :
شماال  :الشاوي نزيهة .
شرقا  :الشاوي نزيهة .
جنوبا  :الشاوي نزيهة.
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .06/10/2021 صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في .21/03/2016 صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في .17/09/2014 صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في .2017/ 11 - 08 صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في .2017/ 11 - 18 صورة طبق األصل لرسم الوكالة عدلي مؤرخ في .28/10/2017 صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد  49مؤرخة في .02/09/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 15 :فبراير  2022على الساعة
 30:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62123
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد  :إسماعيل بومزوغ بن بغداد.
اإلسم الذي يعرف به امللك ." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اسماعيل ".
نوعه  :أرض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق علوية.
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي اجليش امللكي.
مساحته  01 :آر  10س تقريبا .
حدوده :
شماال  :لوشيري حميد.
شرقا  :الشارع.
جنوبا  :محمد خيالي .
غربا  :لوشيري ميمونت.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد إشهاد بصدقة عرفي مصحح االمضاء في .25/10/1979التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 15 :فبراير  2022على الساعة
 30:15بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62124
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد :محمد بوراس بن قدور .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوراس".
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نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي بوسردون بوعرورو.
مساحته  02 :آر  85س تقريبا .
حدوده :
شماال  :بوراس عادل.
شرقا  :الطريق .
جنوبا  :الطريق .
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في .05/12/2007 عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في  03فبراير .1982التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 15 :فبراير  2022على الساعة
 30:13بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62125
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد :محمد بوغردة بن محمد .
اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوغردة ".
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :إقليم الناظور ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو دوار تفاسور.
مساحته 62 :ار  92س تقريبا.
حدوده:
شماال  :ورثة حمو وهاب .
شرقا  :بهالي احمد و ورثة احدادن.
جنوبا  :الطريق.
غربا  :ورثة بهالي محمد  ،ورثة محند اعالل  ،ورثة عيسى موح مزيان
 ،ورثة احلاج اقرقاش .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .13/04/2016 رسم شراء عدلي مؤرخ في .15/03/2016 نسخة عدلية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في .18/01/2007 نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في .24/04/1997 نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في .03/12/1973 شهادة إدارية عدد  01مؤرخة في  02فبراير .2018التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 15 :فبراير  2022على الساعة
 30:12بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62126
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد :محمد الغدان بن ميمون .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الغدان ."2
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نوعه  :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من طابق حتت أرضي و
سفلي و طابق أول .
موقعه  :إقليم الناظور ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو دوار اعزانن.
مساحته 02 :ار  86س تقريبا.
حدوده:
شماال  :احمد اقضاض.
شرقا  :احمد اقضاض.
جنوبا  :الطريق.
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .16/01/2017 نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في .23/06/2010 صورة مطابقة للنسخة احملفوظة بالكتب لعقد بيع و شراء عرفيمصحح االمضاء في  26فبراير .2010
 صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد  15مؤرخة في .13/01/2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 16 :فبراير  2022على الساعة
 30:12بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62127
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد :محمد الغدان بن ميمون .
اإلسم الذي يعرف به امللك." " :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الغدان ." 1
نوعه  :أرض عارية بجزء منها بنايتني عبارة عن سفلي.
موقعه  :إقليم الناظور ،جماعة اعزانا  ،احملل املدعو دوار افران وروي.
مساحته 12 :ار  44س تقريبا.
حدوده:
شماال  :عالل عمر.
شرقا  :الغدان بوزيان.
جنوبا  :الطريق.
غربا  :ورثة اكرومن.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في .2016/ 11 - 06 نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في .28/01/1997 شهادة إدارية عدد  38مؤرخة في .2016/ 11 - 04التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 16 :فبراير  2022على الساعة
 00:13بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62128
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد :نعيم العرباوي بن احمد .
اإلسم الذي يعرف به امللك." " :

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :البركة ".
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :إقليم الدريوش  ،جماعة امطالسة  ،احملل املدعو دوار بني اوكيل .
مساحته 05 :هـ  02ار  16س تقريبا.
حدوده:
شماال  :عمرو اقجو .
شرقا  :التجاني حلوش و التجاني شعيب.
جنوبا  :الطريق
غربا  :محمد ابضلس .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .15/03/2019 رسم شراء عدلي مؤرخ في .1991/ 11 - 23 شهادة مطابقة االسم عدد  229مؤرخة في .2021/ 11 - 03التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 16 :فبراير  2022على الساعة
 30:09صباحا.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى
" شركة كوستيموب سعيد ،" 3
ذي مطلب التحفيظ عدد 11 - 49985
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  2021/ 11 - 22مبوجبه فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " شركة كوستيموب سعيد  " 3ذي مطلب
التحفيظ عدد  11 - 49985الكائن مبدينة الناظور ،حي لعراصي  ،تتابع
من اآلن فصاعدا في اسم السيد بنهدي نور الدين بن محمد ،
وذلك بناء على عقد شراء توثيقي مؤرخ في  ،2021 - 11 - 22وكذا
بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.
احملافظ املساعد على األمالك العقارية بالناظور
ربيع اليعقوبي

محافظة الرشيدية
مطلب رقم 14 - 75787
تاريخ اإليداع  30 :نوفمبر .2021
طالب التحفيظ  :اوسعدي موحى بن داود.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الكورس.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك اوسعدي .2
نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :الكورس.
مساحته  01 :هـ  50آر تـقـريـبـا.

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021

8213

حدوده :

 - 6قرار بالبراءة مؤرخ في .21/04/2008

شماال  :واد تاكلكولت ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 10 :فبراير  2022على

شرقا  :احمد بن محمد ابها ؛

الساعة  12 :ظهرا

جنوبا  :الطريق العمومية ؛

* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد

غربا  :احمد بن امحمد اوعزوز ؛

االداري رقم .760

احلقوق العينية  :الشيء.
مطلب رقم 14 - 75789

أصل امللك :
 - 1صورة طبق االصل لرسم شراء عدلى مؤرخ في .18/08/1980

تاريخ اإليداع  30 :نوفمبر .2021

 - 2وصل ايداع التعرض مؤرخ في .26/05/2021

طالب التحفيظ  :اوسعدي موحى بن داود.

 - 3قرار اجمللس االعلى باعتباره املتصرف واحلائز.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الكورس.

 - 4خبرة مكتب الدراسات الطبوغرافية مؤرخ في .28/12/1999

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك اوسعدي .3

 - 5تقرير خبرة من اخلبيرين لدى محكمة االستئنافواالبتدائية

نوعه  :ارض فالحية ؛

بالرشيدية .مؤرخ في .08/01/2013

موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :الكورس.

 - 6قرار بالبراءة مؤرخ في .21/04/2008

مساحته  03 :هـ  87آر تـقـريـبـا.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 10 :فبراير  2022على

حدوده :

الساعة  10 :صباحا

شماال  :واد تاكلكولت ؛

* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد

شرقا  :احمد بن محمد مع اخيه مبارك ؛

االداري رقم .760

جنوبا  :ايت علي اموحى ؛
غربا  :احمد بن محمد ابها ؛
مطلب رقم 14 - 75788

احلقوق العينية  :الشيء.

تاريخ اإليداع  30 :نوفمبر .2021

أصل امللك :

طالب التحفيظ  :اوسعدي موحى بن داود.

 - 1صورة طبق االصل لرسم شراء عدلى مؤرخ في .18/08/1980

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الكورس.

 - 2وصل ايداع التعرض مؤرخ في .26/05/2021

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك اوسعدي .1

 - 3قرار اجمللس االعلى باعتباره املتصرف واحلائز.

نوعه  :ارض فالحية ؛

 - 4خبرة مكتب الدراسات الطبوغرافية مؤرخ في .28/12/1999

موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :الكورس.

 - 5تقرير خبرة من اخلبيرين لدى محكمة االستئناف البتدائية

مساحته  01 :هـ  30آر تـقـريـبـا.

بالرشيدية .مؤرخ في .08/01/2013

حدوده :

 - 6قرار بالبراءة مؤرخ في .21/04/2008

شماال  :الطريق العمومية ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 11 :فبراير  2022على

شرقا  :احمد بن محمد ابها ؛

الساعة  10 :صباحا

جنوبا  :واد بوورماس ؛

* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد

غربا  :احمد بن امحمد اوعزوز ؛

االداري رقم .760

احلقوق العينية  :الشيء.
مطلب رقم 14 - 75790

أصل امللك :
 - 1صورة طبق االصل لرسم شراء عدلى مؤرخ في .18/08/1980

تاريخ اإليداع  02 :ديسمبر .2021

 - 2وصل ايداع التعرض مؤرخ في .26/05/2021

طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية لقبيلة تنون منردول ممثلة في

 - 3قرار اجمللس االعلى باعتباره املتصرف واحلائز.

شخص نائب اراضي اجلموع محمد ايت متغارت.

 - 4خبرة مكتب الدراسات الطبوغرافية مؤرخ في .28/12/1999

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :تنوت منردول.

 - 5تقرير خبرة من اخلبيرين لدى محكمة االستئناف البتدائية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك قبيلة تنوت منردول.

بالرشيدية .مؤرخ في .08/01/2013

نوعه  :ارض رعوية ؛
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موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :تنوت منردول.
مساحته  900 :هـ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :تنوت منردول  .؛
شرقا  :جبل تسكاوين ؛
جنوبا  :جبل افردو ؛
غربا  :جماعة تكرنا ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 02 :فبراير  2022على
الساعة  10 :صباحا
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75791
تاريخ اإليداع  02 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :بردهام محمدبن امحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :فدان اماريغن.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :فدان اماريغن.
نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :اماريغن.
مساحته  19 :آر  48س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :محمد احسني ؛
شرقا  :بردام محمد ؛
جنوبا  :عرفة اعلي ؛
غربا  :يوسف بردهام ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد مبادلة رقم  174بتاريخ .20/05/2008
 - 2عقد شراء عدد  129بتاريخ .08/08/2006
 - 3تصميم الوضع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 03 :فبراير  2022على
الساعة  10 :صباحا
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75792
تاريخ اإليداع  02 :ديسمبر .2021
طالبا التحفيظ :
 - 1فيصل بردهام بن محمد؛
 - 2توفيق بردهام بن محمد؛
 - 3رشيد بردهام بن محمد؛
 - 4عادل بردهام بن محمد؛
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 - 5ليلى بردهام بنت محمد بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة
للذكر مثل حظ االنثيني..
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بناية متواجدة امام قصر النيف.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بناية متواجدة امام قصر
النيف.
نوعه  :ارض بها بناية من قبو وسفلي وطابقني علويني ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :قصر النيف.
مساحته  01 :آر  08س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :طريق ؛
شرقا  :طريق ؛
جنوبا  :ورثة بن بيه امحمد ؛
غربا  :طريق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في .27/11/2011
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 03 :فبراير  2022على
الساعة  10 :و  30د صباحا * جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع
كتأكيد للتعرض على التحديد االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75793
تاريخ اإليداع  02 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ:
 - 1فيصل بردهام بن محمد؛
 - 2توفيق بردهام بن محمد؛
 - 3رشيد بردهام بن محمد؛
 - 4عادل بردهام بن محمد؛
 - 5ليلى بردهام بنت محمد بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة
للذكر مثل حظ االنثيني..
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :كراراون بالنيف.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :خطارة امزيلن املعروفة
بكراراون بالنيف.
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :كراراون النيف.
مساحته  22 :آر  60س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :بردهام يوسف بن محمد ؛
شرقا  :طريق حصيا ؛
جنوبا  :بردهام عائشة بنت امحمد ؛
غربا  :ايت بوراس ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء مضمن بعدد  354بتاريخ .25/08/2011
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 - 2وكالة خاصة حتت عدد  1521بتاريخ .24/08/2021
 - 3عقد وكالة عدد  431بتاريخ .07/05/2015
 - 4عقد وكاالة مضمن بعدد  21بتاريخ .01/02/2016
 - 5تصميم الوضع.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 03 :فبراير  2022على
الساعة  11 :و  30د صباحا
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75794
تاريخ اإليداع  02 :ديسمبر .2021
طالبا التحفيظ :
 - 1فيصل بردهام بن محمد؛
 - 2توفيق بردهام بن محمد بصفتهما شريكني بالتساوي بينهما.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :فدان كراراون بالنيف.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :فدان كراراون بالنيف.
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :قصر النيف.
مساحته  24 :آر تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :بردهام عائشة ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :بردهام يوسف ؛
غربا  :ايت بوراس ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء مضمن بعدد  56بتاريخ .05/08/2011
 - 2وكالة خاصة حتت عدد  1521بتاريخ .24/08/2021
 - 3عقد وكالة عدد  21بتاريخ 01/08/2016
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 03 :فبراير  2022على
الساعة  12 :ظهرا
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75795
تاريخ اإليداع  02 :ديسمبر .2021
طالبو التحفيظ :
 - 1فيصل بردهام بن محمد؛
 - 2توفيق بردهام بن محمد؛
 - 3رشيد بردهام بن محمد؛
 - 4عادل بردهام بن محمد بصفتهم شركاء على الشياع سوية
بينهم..
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بني ايراون بخطارة النيف.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بني ايراون بكراراون
وخطارة النيف.
نوعه  :ارض بها بناء من سفلي وطابق اول ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :النيف.
مساحته  17 :آر  91س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :بردهام محمد و يوسف ؛
شرقا  :طريق حصيا ؛
جنوبا  :بردهام محمد ؛
غربا  :بردهام يوسف ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :عقد شراء مضمن حتت عدد  278بتاريخ .29/09/2010
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 03 :فبراير  2022على
الساعة  12 :و  30د زواال
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75796
تاريخ اإليداع  02 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ:
 - 1ورثة بن حمو موحا بن داني وهم :بن حمو عبد اهلل بن موحا؛ بن
حمو عائشة بنت موحا.
 - 2ورثة بن حمو حلو بن داني وهم :بن حمو عائشة بنت حلو؛ بن حمو
احلسن بن حلو؛ بن حمو عزيزة بنت حلو؛ بن حمو احمد بن حلو؛ بن حمو
مينة بنت حلو؛ بن حمو زهرة بنت حلو.
 - 3ورثة بن حمو حلسن بن داني وهم :بن حمو فاطمة بنت حلسن؛ بن
حمو عائشة بنت حلسن؛ بن حمو يوسف بن حلسن؛ بن حمو الزهرة
بنت حلسن؛ بن حمو رابحة بنت حلسن؛ بن حمو محمد بن حلسن؛ بن
حمو رقية بنت حلسن.
 - 4ورثة بن حمو احماد بن داني وهم :زوجته عائشة بنت احماد واوالده
منها :بن حمو محمد بن احماد؛ بن حمو فاطمة بنت احماد؛ بن حمو
يوسف بن احماد؛ بن حمو الزهرة بنت احماد؛ بن حمو رقية بنت احماد؛
بن حمو حليمة بنت احماد؛ بن حمو عبد الرحمان بن احماد؛ بن حمو
نعيمة بنت احماد؛ بن حمو عبد الناصر بن احماد .واوالده من غيرها :بن
حمو عائشة بنت احماد؛ بن حمو مينة بنت احماد؛ بن حمو امحمد بن
احماد؛ بن حمو خديجة بنت احماد.
 - 5ورثة بن حمو علي بن داني وهم :بن حمو فاطمة بنت علي؛ بن حمو
مباركة بنت علي؛ بن حمو عائشة بنت علي؛ بن حمو زهرة بنت علي؛
بن حمو امحمد بن علي؛ بن حمو حلبيب بن علي؛ بن حمو ابراهيم بن
علي.
 - 6ورثة بن حمو عبد القادر بن داني وهم :زوجته عائشة بنت فاسكا
بنت موح واوالده منها :بن حمو عبد احلكيم بن عبد القادر؛ بن حمو
الزهرة بنت عبد القادر؛ بن حمو عائشة بنت عبد القادر .واوالده من
غيرها :بن حمو محمد بن عبد القادر؛ بن حمو عبد الرحمان بن عبد
القادر؛ بن حمو املداني بن عبد القادر؛ بن حمو فاطمة بنت عبد القادر؛
بن حمو احلسني بن عبد القادر.
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 - 7ورثة بن حمو امبارك بن موحا بن داني وهم :زوجته بن حمو عبيشة
بنت حلسن واوالده منها وهم :بن حمو فاطمة بنت امبارك؛ بن حمو
خديجة بنت امبارك؛ بن حمو مينة بنت امبارك؛ بن حمو تودة بنت
امبارك؛ بن حمو الزهرة بنت امبارك؛ بن حمو رقية بنت امبارك؛ بن حمو
رشيدة بنت امبارك .واشقاؤه :بن حمو عائشة بنت موحا بن داني؛ بن
حمو عبد اهلل بن موحا بن داني.
 - 8ورثة بن حمو محمد بن احلو بن داني وهم :زوجته بن حمو فاطمة
بنت علي بن داني واوالده منها وهم :بن حمو محمد بن محمد؛ بن
حمو تودة بنت محمد؛ بن حمو مينة بنت محمد؛ بن حمو عبد العالي
بن محمد؛ بن حمو عبد الكرمي بن محمد؛ بن حمو عبد العزيز بن
محمد؛ بن حمو كرمية بنت محمد؛ بن حمو رضوان بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اوعماليك.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اوعماليك.
نوعه  :ارض رعوية بها نخيل ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو:
مساحته  124 :هـ  58آر  30س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الوادي ؛
شرقا  :تكرباست ؛
جنوبا  :واد تكلكولت ؛
غربا  :حاسي بوراس ؛
احلقوق العينية  :الطريق الرابط بني النيف وتنغير.
أصل امللك :
 - 1عقد عرفي مؤرخ في .20/08/1946
 - 2نسخة من رسم اراثة اصلها مؤرخ في .28/11/1980
 - 3وصل ايداع مؤرخ في .16/07/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 07 :فبراير  2022على
الساعة  10 :صباحا
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75797
تاريخ اإليداع  02 :ديسمبر .2021
طالبا التحفيظ :
 - 1الصديق عليوي بن خلليفة ؛
 - 2عائشة بن زكاغ بنت علي بصفتهم شركاء على الشياع سوية
بينهما.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :جتزئة بوتالمني الشطر الثاني.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :زكرياء.
نوعه  :ارض بها بناية من سفلي وحديقة ومرآب ؛
موقعه  :اجلماعة احلضرية للرشيدية ،احملل املدعو :جتزئة بوتالمني
الشطر الثاني.
مساحته  03 :آر تـقـريـبـا.
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حدوده :
شماال  :الزنقة ؛
شرقا  :لوطفي محمد ؛
جنوبا  :ابراهيمي محمد ؛
غربا  :ابراهيمي محمد ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في .17/08/1993
 - 2نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في  30/11/2021اصلها مؤرخ
في .17/08/1993
 - 3عقد عرفي مؤرخ في .18/10/1982
 - 4عقد شراء عدلي مؤرخ في .01/12/1982
 - 5ابراء عرفي مؤرخ في 02/12/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 04 :فبراير  2022على
الساعة  10 :صباحا.
مطلب رقم 14 - 75798
تاريخ اإليداع  03 :ديسمبر .2021
طالبو التحفيظ :
 - 1محمد اوشطو بن حلبيب؛
 - 2حلسني اوشطو ؛
 - 3الزهرة اوشطو؛
 - 4ليلى اباحيدة ؛
 - 5امينة باحيدة بصفتهم شركاء على الشياع.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ايت حلبيب.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك اشطو.
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :ايت حلبيب.
مساحته  404 :هـ  78آر  45س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :اجلماعة الساللية اشبارو ؛
شرقا  :اجلماعة الساللية اشبارو  -تكرست -االراضي اخملزنية وجتزئة
النهضة ؛
جنوبا  :الطريق الوطنية رقم  12؛
غربا  :ايت احلبيب ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1وصل ايداع تعرض مؤرخ في  03شتنبر .2021
 - 2صورة من رسم امللكية .
 - 3نسخة من رسم امللكية مترجمة لدى ترجمان محلف.
 - 4رسم بياني للقطعة املراد لتعرض عليها.
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 - 5اراثة مصادق عليها.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 08 :فبراير  2022على
الساعة  10 :صباحا
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75799
تاريخ اإليداع  06 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 - 1محند ميموني بن علي؛
 - 2ميموني فاطمة بنت محمد؛
 - 3ميموني يوسف بن علي؛
 - 4ميموني حماد بن علي؛
 - 5ميموني ابراهيم بن علي؛
 - 6عائشة ميموني بنت علي؛
 - 7ميموني محمد بن علي؛
 - 8ميموني الزهرة بنت علي؛
 - 9ميموني احلسني بن علي بصفتهم شركاء على الشياع..
االسم الذي يعرف به امللك حاليا . :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :تاوعليت .4
نوعه  :ارض رعوية ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :النيف.
مساحته  02 :هـ  28آر تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ميموني يطو وابها محمد اوشن ؛
شرقا  :ايت ازنو ؛
جنوبا  :جبل مومنير ؛
غربا  :ايت ميمون والباب حمو والباب احماد ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1نسخة مطابقة لالصل من رسم اراثة مؤرخ في .10/06/1997
 - 2نسخة مطابقة لالصل من رسم احصاء تركة مؤرخ في
.10/06/1997
 - 3نسخة مطابقة لالصل من رسم قسمة مؤرخ في .10/06/1997
 - 4نسخة مطابقة لالصل الراثة مؤرخة في .09/06/1997
 - 5نسخة من حكم قضائي عدد  325مؤرخ في . 09/05/2002
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 09 :فبراير  2022على
الساعة  10 :صباحا
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75800
تاريخ اإليداع  06 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 - 1محند ميموني بن علي؛
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 - 2ميموني فاطمة بنت محمد؛
 - 3ميموني يوسف بن علي؛
 - 4ميموني حماد بن علي؛
 - 5ميموني ابراهيم بن علي؛
 - 6عائشة ميموني بنت علي؛
 - 7ميموني محمد بن علي؛
 - 8ميموني الزهرة بنت علي؛
 - 9ميموني احلسني بن علي بصفتهم شركاء على الشياع..
االسم الذي يعرف به امللك حاليا .. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :رحبة خارج القصر
اختاشن .10
نوعه  :ارض بها مباني ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :النيف.
مساحته  02 :آر  26س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :موحى يشو اوميمون ؛
شرقا  :ايت حماد و العزاوي موحى عال ؛
جنوبا  :محمد ايشو بوعزمة ؛
غربا  :زنقة ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1نسخة مطابقة لالصل من رسم اراثة مؤرخ في .10/06/1997
 - 2نسخة مطابقة لالصل من رسم احصاء تركة مؤرخ في
.10/06/1997
 - 3نسخة مطابقة لالصل من رسم قسمة مؤرخ في .10/06/1997
 - 4نسخة مطابقة لالصل الراثة مؤرخة في .09/06/1997
 - 5نسخة من حكم قضائي عدد  325مؤرخ في . 09/05/2002
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 09 :فبراير  2022على
الساعة  11 :صباحا
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75801
تاريخ اإليداع  06 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 - 1محند ميموني بن علي؛
 - 2ميموني فاطمة بنت محمد؛
 - 3ميموني يوسف بن علي؛
 - 4ميموني حماد بن علي؛
 - 5ميموني ابراهيم بن علي؛
 - 6عائشة ميموني بنت علي؛
 - 7ميموني محمد بن علي؛
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 - 8ميموني الزهرة بنت علي؛
 - 9ميموني احلسني بن علي بصفتهم شركاء على الشياع..
االسم الذي يعرف به امللك حاليا .. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اندار  11قرب ايت ميمون.
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :النيف.
مساحته  01 :آر  34س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ايت برداهم و براهم محمد اوحماد ؛
شرقا  :موحى يشو اوميمون وامحند ميموني ؛
جنوبا  :ايت عمر احلسن و موعشى احماد اختار ؛
غربا  :ايت ميمون  ،فاطمة حلسن الباب ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1نسخة مطابقة لالصل من رسم اراثة مؤرخ في .10/06/1997
 - 2نسخة مطابقة لالصل من رسم احصاء تركة مؤرخ في
.10/06/1997
 - 3نسخة مطابقة لالصل من رسم قسمة مؤرخ في .10/06/1997
 - 4نسخة مطابقة لالصل الراثة مؤرخة في .09/06/1997
 - 5نسخة من حكم قضائي عدد  325مؤرخ في . 09/05/2002
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 09 :فبراير  2022على
الساعة  11 :و  30د صباحا
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75802
تاريخ اإليداع  06 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 - 1محند ميموني بن علي؛
 - 2ميموني فاطمة بنت محمد؛
 - 3ميموني يوسف بن علي؛
 - 4ميموني حماد بن علي؛
 - 5ميموني ابراهيم بن علي؛
 - 6عائشة ميموني بنت علي؛
 - 7ميموني محمد بن علي؛
 - 8ميموني الزهرة بنت علي؛
 - 9ميموني احلسني بن علي بصفتهم شركاء على الشياع..
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اندار اجملاور املقبرة .12
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اندار اجملاور املقبرة .12
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :النيف.
مساحته  02 :آر  97س تـقـريـبـا.
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حدوده :
شماال  :احلسن اعلي اميمون و الباب حمو ؛
شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :ايت حماد وبايدير محمد امحند وبايدير موحى ؛
غربا  :ايت حماد والعزاوي موحى عال ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1نسخة مطابقة لالصل من رسم اراثة مؤرخ في .10/06/1997
 - 2نسخة مطابقة لالصل من رسم احصاء تركة مؤرخ في
.10/06/1997
 - 3نسخة مطابقة لالصل من رسم قسمة مؤرخ في .10/06/1997
 - 4نسخة مطابقة لالصل الراثة مؤرخة في .09/06/1997
 - 5نسخة من حكم قضائي عدد  325مؤرخ في . 09/05/2002
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 09 :فبراير  2022على
الساعة  12 :ظهرا
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75803
تاريخ اإليداع  06 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 - 1محند ميموني بن علي؛
 - 2ميموني فاطمة بنت محمد؛
 - 3ميموني يوسف بن علي؛
 - 4ميموني حماد بن علي؛
 - 5ميموني ابراهيم بن علي؛
 - 6عائشة ميموني بنت علي؛
 - 7ميموني محمد بن علي؛
 - 8ميموني الزهرة بنت علي؛
 - 9ميموني احلسني بن علي بصفتهم شركاء على الشياع..
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعة اندار.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بقعة اندار.
نوعه  :ارض عارية صاحلة للبناء ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :النيف.
مساحته  90 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :بوراس حمو ؛
شرقا  :ايت بوراس و بوراس حمو ؛
جنوبا  :موعشى احمد احلسن ؛
غربا  :الطريق املعبدة ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
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أصل امللك :
 - 1نسخة مطابقة لالصل من رسم اراثة مؤرخ في .10/06/1997
 - 2نسخة مطابقة لالصل من رسم احصاء تركة مؤرخ في
.10/06/1997
 - 3نسخة مطابقة لالصل من رسم قسمة مؤرخ في .10/06/1997
 - 4نسخة مطابقة لالصل الراثة مؤرخة في .09/06/1997
 - 5نسخة من حكم قضائي عدد  325مؤرخ في . 09/05/2002
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 09 :فبراير 2022
على الساعة  12 :و  30د زواال
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
مطلب رقم 14 - 75804
تاريخ اإليداع  06 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 - 1محند ميموني بن علي؛
 - 2ميموني فاطمة بنت محمد؛
 - 3ميموني يوسف بن علي؛
 - 4ميموني حماد بن علي؛
 - 5ميموني ابراهيم بن علي؛
 - 6عائشة ميموني بنت علي؛
 - 7ميموني محمد بن علي؛
 - 8ميموني الزهرة بنت علي؛
 - 9ميموني احلسني بن علي بصفتهم شركاء على الشياع..
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعة ارضية للبناء غرب القصر .15
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بقعة ارضية للبناء غرب
القصر .15
نوعه  :ارض عارية صاحلة للبناء ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة النيف ،احملل املدعو :النيف.
مساحته  06 :آر  46س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :احلسن احساين ازنو و ازنو محمد بلحسن ؛
شرقا  :ايت احلو وايت كرو و احمادي احلو اوحماد و اوكرو احساين ؛
جنوبا  :احلو احماد احمادي ؛
غربا  :الزنقة ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1نسخة مطابقة لالصل من رسم اراثة مؤرخ في .10/06/1997
 - 2نسخة مطابقة لالصل من رسم احصاء تركة مؤرخ في
.10/06/1997
 - 3نسخة مطابقة لالصل من رسم قسمة مؤرخ في .10/06/1997
 - 4نسخة مطابقة لالصل الراثة مؤرخة في .09/06/1997
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 - 5نسخة من حكم قضائي عدد  325مؤرخ في . 09/05/2002
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 09 :فبراير  2022على
الساعة  13 :زواال
* جتدر االشارة الى ان هذا املطلب اودع كتأكيد للتعرض على التحديد
االداري رقم .760
احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية
عمر مو

محافظة سطات
مطلب رقم 15 - 41843
تاريخ االيداع  07 :ديسمبر.2021
طالبة التحفيظ  :السيد محمد فافوري بن حلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الكرميات"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الكرميات"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة امريزيك؛دوار لوزاغرة.
مساحته  17 :آ  31س تقريبا.
حدوده:
شماال  :بوشعيب بن اسعيد؛
شرقا  :ورثة عبدالسالم جوهري بن عمر؛عبدالقادر جوهري بن
عمر؛حسن رزقي؛
جنوبا  :ورثة احمد بن محمد بن اسماعيل؛
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
نسخة من رسم ملكية مؤرخ في  01ذوالقعدة 1404موافق
 30يوليو 1984؛
نسخة من رسم شراء مؤرخ في  01ذوالقعدة  1404موافق
 30يوليو1984؛
رسم شراء مؤرخ في  09رجب  1436موافق  28ابريل2015؛
رسم شراء مؤرخ في  19صفر  1435موافق  23ديسمبر.2013
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  08 :فبراير  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 41844
تاريخ االيداع  07 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :السيد محمد فافوري بن حلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :املرس"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املرس"

8220
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة امريزيك؛دوار لوزاغرة.
مساحته  44 :آ  14س تقريبا.
حدوده:
شماال  :ورثة محمد بن سماعيل؛
شرقا  :ورثة اسماعيل بن علي؛
جنوبا  :ورثة سعيد بن اجلياللي؛ورثة عبدالقادر بن عمر؛
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم شراء مؤرخ في  13محرم  1420موافق  30ابريل.1999
رسم شراء بني ورثة مؤرخ في  09صفر  1390موافق  16ابريل.1970
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 08:فبراير  2022على
الساعة العاشرة.
مطلب رقم 15 - 41845
تاريخ االيداع  07 :ديسمبر.2021
طالبة التحفيظ  :السيد عزوز الفاهي بن عبدالقادر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بوعصابة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوعصابة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار اوالد سليمان.
مساحته  40 :آ تقريبا.
حدوده:
شماال  :سيل الواد؛
شرقا  :ورثة فاهي احلاج عبد القادر بن محمد؛
جنوبا  :فاهي احلاج الطاهر بن محمد؛
غربا  :فاهي احلاج الطاهر بن محمد .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
التزام مصحح االمضاء بتاريخ  02ديسمبر2021؛
رسم ملكية مؤرخ في  07ديسمبر2001؛
رسم شراء مؤرخ في  12نوفمبر.2001
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 08:فبراير  2022على
الساعة الثانية عشر.
مطلب رقم 15 - 41846
تاريخ االيداع  07 :يسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيد بوشعيب عارف بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض القيسارية"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض القيسارية"
نوعه  :أرض فالحية.
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موقعه  :اقليم ودائرة سطات؛جماعة الثوالث؛دوار اوالد حجاج.
مساحته  02 :هـ  02آ  22س تقريبا.
حدوده:
شماال  :رسم عقاري عدد 51355ض؛
شرقا  :محمد بن عبدالسالم بن صايلة؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة بوشعيب بن صايلة.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
صورة شمسية من رسم استمرارمؤرخ في  22ذواحلجة  1442موافق
 02اغسطس.2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 08:فبراير  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 41847
تاريخ االيداع  07 :يسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيد بوشعيب عارف بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض جبور"2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض جبور"2
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات؛جماعة الثوالث؛دوار الهواورة.
مساحته  27 :آ  61س تقريبا.
حدوده:
شماال  :احمد ولد احلاج السيوطي؛
شرقا  :رسم عقاري عدد 173848ض؛رسم عقاري عدد 17347ض؛
جنوبا  :ممر؛
غربا  :ممر.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
صورة شمسية من رسم استمرارمؤرخ في  22ذواحلجة  1442موافق
 02اغسطس.2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 08:فبراير  2022على
الساعة الثانية عشر.
مطلب رقم 15 - 41848
تاريخ االيداع  07 :يسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيد بوشعيب عارف بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض احلفرة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض احلفرة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات؛جماعة الثوالث؛دوار انهار.

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021
مساحته  01 :هـ  94آ  31س تقريبا.
حدوده:
شماال  :ورثة عداوي صالح؛
شرقا  :ورثة احلاج احمد بن املعطي؛
جنوبا  :احللوي بوشعيب؛فاطنة بنت عبدالسالم؛
غربا  :رسم عقاري عدد 93610ض.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم استمرارمؤرخ في  22ذواحلجة  1442موافق  02اغسطس.2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 08:فبراير  2022على
الساعة العاشرة.
مطلب رقم 15 - 41849
تاريخ االيداع  08 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :السيد احمد دنفيل بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :عنيق "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عنيق"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة النخيلة؛دوار اوالد
عيسى؛اوالد بورية.
مساحته  32 :آ تقريبا.
حدوده:
شماال  :ورثة محمد الصغير؛
شرقا  :شعبة؛
جنوبا  :عبداهلل دنفيل؛
غربا  :احملرم.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
نسخة من رسم ملكية مؤرخ في  02جمادى الثانية  1412موافق
 09ديسمبر.1991
رسم ملكية مؤرخ في  18جمادى االولى  1412موافق  16نوفمبر.1991
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 09:فبراير  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 41850
تاريخ االيداع  08 :ديسمبر2021
طالب التحفيظ  :السيد سعيد بياض بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :العرصة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :العرصة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي عبدالكرمي؛
دوار الغزاونة حمداوة.
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مساحته  80 :آ تقريبا.
حدوده:
شماال  :محمد بن البهلول؛
شرقا  :محمد بن البهلول؛
جنوبا  :احلاج عبدالسالم بن لفقيرة؛
غربا  :محمد بن احلاج عبدالسالم.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
نسخة من رسم شراء مؤرخ في  18شوال  1427موافق  10نوفمبر2006؛
نسخة من رسم ملكية مؤرخ في  09رجب  1415موافق
 12ديسمبر1994؛
رسم شراء مؤرخ في  04شعبان  1427موافق  29اغسطس2006؛
رسم اراثة مؤرخ في  06سبتمبر2018؛
رسم ملحق اصالحي مؤرخ في  23ديسمبر.2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 09:فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر.
مطلب رقم 15 - 41851
تاريخ االيداع  08 :ديسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيد عبداهلل سلمان بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دار السبع "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دار السبع"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد علي فرقة احلوازة.
مساحته  81 :آ  05س تقريبا.
حدوده:
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الزوهرة كميل؛
جنوبا  :مطلب عدد 26336ض؛ورثة احلاج بوعزة حسني؛
غربا  :مطلب عدد 19514/15؛ورثة احلاج محمد حسني.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم استمرارمؤرخ في  09ربيع االول  1443موافق  16اكتوبر2029؛
رسم شراء مؤرخ في  05ربيع الثاني  1443موافق  11نوفمبر.2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 09:فبراير  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 41852
تاريخ االيداع  09 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد سعيد ابراهيم بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض احلفرة"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اليسر"1
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم ودائرة سطات؛جماعة امزورة؛دوار بولعوان.
مساحته  55 :آ  73س تقريبا.
حدوده:
شماال  :عبداهلل بن بوعزة بن حلسن؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :عبداهلل بن بوعزة بن حلسن؛
غربا  :شواف محمد بن بوشعيب.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم استمرار مؤرخ في  06صفر  1416موافق  05يوليو1995؛
رسم شراء مؤرخ في  23صفر  1416موافق  22يوليو .1995
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 10:فبراير  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 41853
تاريخ االيداع  09 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد سعيد ابراهيم بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض احلفرة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اليسر"2
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم ودائرة سطات؛جماعة امزورة؛دوار بولعوان.
مساحته  87 :آ  01س تقريبا.
حدوده:
شماال  :عبداهلل بن بوعزة؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :عبداهلل بن بوعزة؛
غربا  :شواف محمد بن بوشعيب.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم استمرار مؤرخ في  15محرم  1416موافق  14يونيو1995؛
رسم شراء مؤرخ في  02صفر  1416موافق 01يوليو .1995
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  10 :فبراير  2022على
الساعة العاشرة.
مطلب رقم 15 - 41854
تاريخ االيداع  09 :ديسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيدة نعيمة مرشيش بنت علي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :لكرمية"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :لكرمية"
نوعه  :أرض فالحية .
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موقعه  :اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي الذهبي؛دوار
القواسمة؛اوالد اعريف.
مساحته  24 :آ  82س تقريبا.
حدوده:
شماال  :لكرمية محمد؛
شرقا  :لكرمية فاطنة؛الطريق؛
جنوبا  :لكرمية اجلياللي؛لكرمية فاطنة؛اجلياللي لكرمية؛فاطنة لكرمية؛
غربا  :ورثة بشار لكبير بن اجلياللي.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية مؤرخ في  15فبراير2020؛
رسم شراء مؤرخ في  20فبراير.2020
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 10:فبراير  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 41855
تاريخ االيداع  10 :ديسمبر.2021
طالبو التحفيظ :
عبدالكبير فالح بن محمد بنسبة03/10
عبدالسالم هبات ااالدريسي بن بوعزة " "/03
" "/04
سعيد لبان بن املفضل
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :جنان"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :جنان"
نوعه  :أرض فالحية بها مقلع .
موقعه  :اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي الذهبي؛دوار
الكيايلة.
مساحته  02 :هـ  29آ  25س تقريبا.
حدوده:
شماال  :عبدالكبير فالح؛رسم عقاري عدد 34495/15؛
شرقا  :ورثة احلاج رحال ولد جلول؛رسم عقاري عدد 72949/15؛
جنوبا  :ورثة اوالد رحال الصغير؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية مؤرخ في  03جمادى الثانية  1442موافق  17يناير.2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 11:فبراير  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 41856
تاريخ االيداع  10 :ديسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيد عبدالكبير فالح بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض جنان"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض جنان"
نوعه  :أرض فالحية بها مقلع .
موقعه  :اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي الذهبي؛دوار
الكيايلة.
مساحته  67 :آ  76س تقريبا.
حدوده:
شماال  :رسم عقاري عدد 34482/15؛
شرقا  :رسم عقاري عدد 72949/15؛
جنوبا  :عبدالكبير فالح؛سعيد لوبان؛عبدالسالم االدريسي حباط؛
غربا  :رسم العقاري عدد .34495/15
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية مؤرخ في  09جمادى الثانية  1441موافق  04فبراير.2020
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 11:فبراير  2022على
الساعة العاشرة.
مطلب رقم 15 - 41857
تاريخ االيداع  13 :ديسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيد التامي جدي بن بوعزة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض الكعدة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض الكعدة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة مكارطو؛دوار اوالد
الطالب اوالد عبداهلل.
مساحته  69 :آ  99س تقريبا.
حدوده:
شماال  :الطريق؛
شرقا  :جدي صالح بن احلاج محمد بن التامي؛
جنوبا  :جدي صالح بن احلاج محمد بن التامي؛ورثة حلسن بن احلاج
صالح بن التامي؛
غربا  :جدي زهرة بنت بوعزة بن التامي.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية مؤرخ في  11ربيع الثاني 1443موافق  17نوفمبر .2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 14:فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر.
مطلب رقم 15 - 41858
تاريخ االيداع  13 :ديسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيدة فاطمة العوني بنت محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بورارة"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بورارة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة مكارطو؛دوار اوالد بن
اعريف.
مساحته  06 :هـ  71آ  37س تقريبا.
حدوده:
شماال  :العوني بوشعيب؛
شرقا  :ورثة احلاج محمد؛ورثة احلاج اخملتار؛
جنوبا  :مطلب عدد 26614؛ورثة زحاف؛ورثة احلاج قدور؛
غربا  :مطلب عدد 20076/15؛ورثة محمد العروبي.
احلقوق العينية  :طريق؛خط كهربائي.
أصل امللك :
رسم ملكية مؤرخ في  24رجب  1439موافق  11ابريل.2018
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 14:فبراير  2022على
الساعة الواحدة.
مطلب رقم 15 - 41859
تاريخ االيداع  14 :ديسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيد محمد الياقوتي بن علي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض بياضة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض بياضة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد محمد بن
اعريف؛فرقة اوالد مومن.
مساحته  67 :آ  79س تقريبا.
حدوده:
شماال  :رسم عقاري عدد 37545/15؛
شرقا  :ممر؛
جنوبا  :الياقوتي الزوهرة؛جمال احمد؛الياقوتي احمد؛
غربا  :ايزاد الكبير.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم استمرارمؤرخ في  22شوال  1441موافق  14يونيو.2020
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 15:فبراير  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 41860
تاريخ االيداع  14 :ديسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيد عبدالسالم فضالن بن عبدالسالم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض املكلع"2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض املكلع"2
نوعه  :أرض فالحية.
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موقعه  :اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد بن
السبع.
مساحته  44 :آ  89س تقريبا.
حدوده:
شماال  :ورثة اللوسياني ادريس بن العربي؛
شرقا  :ورثة اللوسي اني ادريس بن العربي؛ورثة املدني بن علي؛
جنوبا  :رسم عقاري عدد 73397/15؛الطريق؛فضالن محمد بن بوعزة؛
غربا  :فضالن محمد بن بوعزة.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم استمرار مؤرخ في  30ربيع االول  1443موافق  06نوفمبر.2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت 15:فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر.
خالصة إصالحية -تتعلق بامللك املسمى "الكدية "
مطلب رقم  15 - 1032الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  3635املؤرخة في  30يونيو.1982
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  08سبتمبر ،2003فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " الكدية " ذي املطلب رقم  ،15 - 1032الواقع
بجماعة بسيدي حجاج،دوار اوالد اعمر؛ تتابع من اآلن فصاعدا مبساحة
تبلغ 22 :هـ  58آ في اسم :السيدين:
الهاشمي امحمد بن محمد بنسبة 1229/2258
" "/1029
الهاشمي بوشعيب بن محمد
وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا:
رسم ملكية مؤرخ في  24جمادى االولى  1424موافق  25يوليو .2003
خالصة إصالحية -تتعلق بامللك املسمى "مياني "
مطلب رقم  15 - 2466الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  3902املؤرخة في  12اغسطس.1987
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  27يونيو  ،2013فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " مياني " ذي املطلب رقم  ،15 - 2466الواقع
بجماعة بوكركوح ،تتابع من اآلن فصاعدا في اسم :السيد امحمد
السباب بن املهدي وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما
ملطلب التحفيظ وكذا:
عقد عرفي مؤرخ في  04نوفمبر.1997
احملافظ على األمالك العقارية بسطات
محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات
مطلب رقم 16 - 45918
تاريخ االيداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :محمد عدي بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ضاية نزهة ." c13
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك  " :ضاية نزهة ." c13
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.
مساحته  80 :س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :خراز الغازي و من معه ؛
جنوبا  :الزنقة ؛
شرقا  :مطلب  28339/16؛
غربا  :حمو يحيى محمد ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  09من ربيع الثاني  1443موافق 15نوفمبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 15:فبراير  2022على
الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 16 - 45919
تاريخ االيداع  15 :ديسمبر .2021
طالبوا التحفيظ :
 /1عيسى سعيدي بن محمد بنسبة ½ .
 /2فاطمة وسعيد بنت موحا بنسبة ½ .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان السدرة".
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك  " :فدان السدرة ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت علي
ايت بن قسو.
مساحته  02 :هـ  44آ  66س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :احمد اوعبو ؛
جنوبا  :حلسن اوعبو ،عيادة احلسني ؛
شرقا  :حلسن اوعبو ؛
غربا  :كوران الكبير ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  02من ربيع االول  1443موافق 09اكتوبر2021؛
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  24من صفر  1443موافق 02اكتوبر2021؛
 شهادة ادارية مؤرخة في .08/12/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 15:فبراير  2022على
الساعة العاشرة و نصف صباحا.
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مطلب رقم 16 - 45920
تاريخ االيداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :حسن حرد بن العربي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان احلروش ".
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك  " :فدان احلروش ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت عزوز
اوعلي ايت عبو.
مساحته  51 :آ  75س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الطريق ؛
جنوبا  :مطلب  4590/16؛
شرقا  :كعباش حلسن ؛
غربا  :كعباش عبد السالم ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  05من محرم  1441موافق 05سبتمبر2019؛
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19من رمضان  1432موافق 20غشت2011؛
 شهادة ادارية مؤرخة في .28/07/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 15:فبراير  2022على
الساعة الواحدة بعد الزوال.
مطلب رقم 16 - 45921
تاريخ االيداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :احلسن بحسو بن التهامي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بحسو ."96
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك  " :بحسو ."96
نوعه  :ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول.
موقعه  :مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة.
مساحته  60 :س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :بوجمعة العصماوي ؛
جنوبا  :الزنقة ؛
شرقا  :اوعالل حمادي ؛
غربا  :الزنقة ؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  28من شوال  1442موافق
 09يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 21:فبراير  2022على
الساعة التاسعة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات
يوسف بوكنيفي
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محافظة العيون
مطلب رقم 17 - 5308
تاريخ اإليداع15 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدولة  310قروي ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدولة  310قروي "؛
نوعه :أرض عارية؛
موقعه :اقليم العيون ،جماعة الدشيرة؛
مساحته 1600 :هكتار تقريبا.
اجملاورون:
شماال :ملك مجهول؛
شرقا :ملك مجهول؛
جنوبا :ملك مجهول؛
غربا :مطلب التحفيظ عدد 17 - 3912؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة مؤرخة في
 10ديسمبر .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 14 :فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 17 - 5309
تاريخ اإليداع15 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدولة  306قروي ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدولة  306قروي "؛
نوعه :أرض عارية؛
موقعه :اقليم العيون ،جماعة بوكراع ،الطريق الوطنية الرابطة بني
العيون والسمارة ؛
مساحته 2400 :هكتار تقريبا.
اجملاورون:
شماال :الطريق الرابطة بني العيون والسمارة؛
شرقا :ملك مجهول؛
جنوبا :ملك مجهول؛
غربا:الرسم العقاي عدد  17 - 17750مطلب التحفيظ 17 - 5067؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة مؤرخة في 10
ديسمبر .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 15 :فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 17 - 5310
تاريخ اإليداع 15 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدولة  308قروي ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدولة  308قروي "؛
نوعه :أرض عارية؛
موقعه :اقليم العيون ،جماعة بوكراع؛
مساحته 2400 :هكتار تقريبا.
اجملاورون:
شماال :الطريق الرابطة بني العيون والسمارة؛
شرقا :ملك مجهول؛
جنوبا :ملك مجهول؛
غربا :ملك مجهول؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة مؤرخة في
 10ديسمبر .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 16 :فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 17 - 5311
تاريخ اإليداع15 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدولة  303قروي ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدولة  303قروي "؛
نوعه :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم العيون ،جماعة بوكراع؛
مساحته  2700 :هكتار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الطريق الرابطة بني العيون والسمارة؛
شرقا  :ملك مجهول؛
جنوبا  :ملك مجهول؛
غربا  :ملك مجهول ؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة مؤرخة في
 10ديسمبر .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 17 :فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 17 - 5312
تاريخ اإليداع 15 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدولة  304قروي ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدولة  304قروي "؛
نوعه :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم السمارة ،جماعة أمكالة؛
مساحته  2100 :هكتار تقريبا.
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اجملاورون:
شماال  :الطريق الرابطة بني العيون والسمارة ؛
شرقا  :ملك مجهول؛
جنوبا  :ملك مجهول؛
غربا  :ملك مجهول؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة مؤرخة في 10
ديسمبر .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 21 :فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 17 - 5313
تاريخ اإليداع15 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدولة  309قروي ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدولة  309قروي "؛
نوعه :أرض عارية؛
موقعه :اقليم السمارة ،جماعة أمكالة؛
مساحته 2000 :هكتار تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :ملك مجهول؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 17 - 4524؛
جنوبا  :الطريق الرابطة بني العيون والسمارة؛
غربا  :ملك مجهول؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة مؤرخة في
 10ديسمبر .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 22 :فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 17 - 5314
تاريخ اإليداع15 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدولة  305قروي ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدولة  305قروي "؛
نوعه :أرض عارية؛
موقعه :اقليم السمارة ،جماعة أمكالة؛
مساحته 2600 :هكتار تقريبا.
اجملاورون:
شماال :الطريق الرابطة بني العيون والسمارة ؛
شرقا :ملك مجهول ؛
جنوبا :ملك مجهول ؛
غربا :مطلب التحفيظ عدد 17 - 4524؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة مؤرخة في
 10ديسمبر .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23 :فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
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مطلب رقم 17 - 5315
تاريخ اإليداع15 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدولة  307قروي ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدولة  307قروي "؛
نوعه :أرض عارية؛
موقعه :اقليم العيون ،جماعة بوكراع؛
مساحته 2250 :هكتار تقريبا.
اجملاورون:
شماال :الطريق الرابطة بني العيون والسمارة؛
شرقا :ملك مجهول؛
جنوبا :ملك مجهول؛
غربا :ملك مجهول؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة مؤرخة في
 10ديسمبر .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 24 :فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 17 - 5316
تاريخ اإليداع 21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :بشار اهل اليزيد بن حلبيب.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك اليزيد ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" :ملك اليزيد"؛
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي ؛
موقعه  :العيون ،زنقة النكد رقم  82حي خط الرملة 02؛
مساحته  01 :آر تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :زنقة النكد ؛
شرقا  :شماد حميدة؛
جنوبا  :سيد البشير بن حلبيب؛
غربا  :عبد ربو تكلبوت؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في  26نوفمبر 2021؛
شهادة ادارية مؤرخة في  28سبتمبر  2021عدد 323؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 28 :فبراير  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 17 - 5317
تاريخ اإليداع 22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :عبد الكرمي بومخروطة بن ابراهيم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بومخروطة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" :بومخروطة"؛
نوعه :أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ؛
موقعه :العيون ،حي الفرح زنقة اساء؛
مساحته 01 :آر  04سنتيار تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الرسم العقاري عدد 7548/17؛
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شرقا  :الرسم العقاري عدد 9969/17؛
جنوبا  :الزنقة؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  657/17؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مؤرخ في  09ديسمبر 2021؛
شهادة ادارية مؤرخة في  03ديسمبر  2021عدد 11؛
رسم حيازة نصيب عدلي مؤرخ في  30أبريل 2019؛
صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  20يونيو 2006؛
رسم تسليم اسباني مؤرخ في  04يناير 1966؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 28 :فبراير  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 17 - 5318
تاريخ اإليداع 23 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 - 1مرمي العبادي بنت بوجمعة بحصة ¼
 - 2امبارك العبادي بن بوجمعة بحصة 4/2
 - 3عائشة العبادي بنت بوجمعة بحصة ¼.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :العبادي ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" :العبادي"؛
نوعه :أرض بها بناية من سفلي ؛
موقعه :العيون ،زنقة موالي ادريس حي الفداء رقم 06؛
مساحته 46 :سنتيار تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :امبارك التدراريني ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 5569/17؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 17608/17؛
غربا  :زنقة موالي ادريس؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في  16نونبر 2021؛
صورة طبق األصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في  19فبراير 2021؛
صورة طبق األصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في  01ديسمبر 2016؛
نسختني موجزتني من رسم الوفاة مؤرختني في  23نوفمبر 2021؛
وكالة عامة عرفية مصححة االمضاء في  06يناير 2021؛
رسم شراء عدلي مؤرخ في  02نوفمبر 1974؛
شهادة ادارية مؤرخة في  15يوليوز  2021عدد 04؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 28 :فبراير  2022على
الساعة الثانية عشر زواال.
احملافظ على األمالك العقارية بالعيون
رشيد الوردي
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محافظة تطوان
مطلب رقم 19 - 78722
تاريخ اإليداع 20 :ديسمبر .2021
طالبا التحفيظ :
 املدوري هند بنت مصطفى بنسبة .2 / 1 اخلمليشي نسرين بنت محمد بنسبة .2 / 1اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :داني".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :داني".
مشتمالته :أرض عارية .
موقعه  :تطوان  ،اجلماعة احلضرية لتطوان احملل املدعو :طريطا.
مساحته  5 :آ تقريبا.
حدوده:
شماال :الرسم العقاري رقم 19 / 20779
شرقا :الطريق
جنوبا :الرسم العقاري رقم 19 / 67078
غربا :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك:
رسم عدلي موضوعه بيع مضمن بتاريخ 31ماي  1986املوافق لـ22
رمضان . 1406
رسم عدلي موضوعه بيع مضمن بتاريخ 18أكتوبر  2021املوافق لـ11
ربيع األول . 1443
شهادة إدارية بتاريخ فاحت ديسمبر . 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22فبراير  2022على الساعة 09
و 00دقيقة
مطلب رقم 19 - 78723
تاريخ اإليداع 21 :ديسمبر .2021
طالبوا التحفيظ :
 السعداوي محمد بن احمد بنسبة .6 / 2 السعداوي ظريفة بنت احمد بنسبة .6 / 1 اعراس منعم بن عمر بنسبة .6 / 1 السعداوي عمر بن احمد بنسبة .6 / 1 ادايداي نسرين بنت عبدالكرمي بنسبة .6 / 1اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فرح".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فرح".
مشتمالته :أرض عارية .
موقعه  :اقليم تطوان قيادة بني سعيد جماعة زاوية سيدي قاسم
احملل املدعو سوسان .
مساحته  2 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال :الرسم العقاري رقم 19 / 93125
شرقا :الطريق
جنوبا :الرسم العقاري رقم 19 / 120553
غربا :مطلب التحفيظ 19 - 45690
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :

رسم عدلي موضوعه بيع مضمن بتاريخ 16يوليوز  2014املوافق لـ19
رمضان . 1435
رسم عدلي موضوعه تنازل بدون عوض مضمن بتاريخ  18مارس 2011
املوافق ل 13ربيع الثاني 1432
رسم عدلي موضوعه مقاسمة مضمن بتاريخ  02يونيو  2021املوافق
ل  21شوال 1424
رسم عدلي موضوعه نسخة عقد الرفع مضمن بتاريخ  04فبراير
 2016املوافق ل  24ربيع الثاني 1437
صورة طبق االصل لرسم عدلي موضوعه عقد الرفع مضمن بتاريخ
 18اكتوبر  2007املوافق ل  06شوال 1428
رسم عدلي موضوعه اثبات عمر مضمن بتاريخ  12يونيو  2018املوافق
لـ 27رمضان . 1439
صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه ملكية مؤرخ في نونبر 1948
املوافق ل فاحت ذي احلجة 1361
توكيل عرفي مؤرخ في 18/05/2011
صورة طبق االصل لعقد وكالة مفوضة عرفي مؤرخ في 10/09/2020
شهادة إدارية بتاريخ  28اكتوبر . 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22فبراير  2022على الساعة 10
و 30دقيقة
مطلب رقم 19 - 78724
تاريخ اإليداع 22:ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :اخلراز محمد الزبير بن محمد بنسبة .1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك اخلراز".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك اخلراز".
مشتمالته :أرض بها بناية تتكون من سفل وطابق علوي .
موقعه  :اقليم تطوان بلدية واد لو احملل املدعواملدعو بئر ازطوط.
مساحته  1آ  33س تقريبا.
حدوده :
شماال :اليزناسي احمد
شرقا :الرسم العقاري رقم 19 / 20619
جنوبا :الطريق
غربا :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
نسخة رسم اثبات ملكية عدلي مضمن بتاريخ  6يناير .1984
صورة طبق االصل لنسخة رسم اراثة عدلي مضمن بتاريخ 28مارس
 2005موافق ل  17صفر 1426
صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مضمن بتاريخ  5نونبر 2021
موافق ل  29ربيع االول 1443
تصريح بضياع ثابت التاريخ في 15/12/2021
شهادة ادارية مؤرخة في  20/06/2017حتت عدد .05/2017
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22فبراير  2022على الساعة 12
و 00دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية بتطوان
محمد بنموسى
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محافظة سال  -املدينة

مطلب رقم 20 - 3633
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حبوس احلجامني "1271-1272
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حبوس احلجامني
."1271-1272
نوعه  :محل جتاري وبناية سكنية.
موقعه  :سال املدينة ،احملل املدعو حبوس احلجامني 1271-1272
مقاطعة باب ملريسة .
مساحته  20 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم20 - 15622
شرقا  :حانوت األحباس ومحمد بنقسو .
جنوبا  :حانوت األحباس.
غربا  :زنقة احلجامني .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيقمؤرخ في منتصف رمضان 1343هــــ ( 08أبريل  )1925ص. 80 + 54
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو  :يوم  21فبراير  2022على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 20 - 3631
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حانوت احلجامني "1244
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حانوت احلجامني "1244
نوعه  :حانوت بطابق سفلي.
موقعه  :سال املدينة  ،احملل املدعو حانوت احلجامني  1244مقاطعة
باب ملريسة .
مساحته  11 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :حانوت األحباس.
شرقا  :زنقة احلجامني .
جنوبا  :حانوت األحباس.
غربا  :مسجد احلجامني و فاطنة السطاسية.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيقمؤرخ في منتصف رمضان 1343هــــ ( 08أبريل  )1925ص. 80 + 52
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو  :يوم  21فبراير  2022على
الساعة العاشرة والنصف صباحا.
مطلب رقم 20 - 3632
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حانوت احلجامني "1245
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حانوت احلجامني "1245
نوعه  :حانوت بطابق سفلي.
موقعه  :سال املدينة ،احملل املدعو حانوت احلجامني  1245مقاطعة باب ملريسة .
مساحته  16 :س تقريبا.
حدوده -- :
شماال  :حانوت األحباس.
شرقا  :زنقة احلجامني .
جنوبا  :حانوت األحباس.
غربا  :مسجد احلجامني .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيقمؤرخ في منتصف رمضان 1343هــــ ( 08أبريل  )1925ص. 80 + 52
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو  :يوم  21فبراير  2022على
الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 20 - 3634
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حانوت احلجامني "1273
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حانوت احلجامني "1273
نوعه  :حانوت بطابق سفلي.
موقعه  :سال املدينة ،احملل املدعو حانوت احلجامني  1273مقاطعة باب ملريسة .
مساحته  7 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :حانوت األحباس.
شرقا  :حانوت االحباس .
جنوبا  :حانوت األحباس.
غربا  :زنقة احلجامني .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيقمؤرخ في منتصف رمضان 1343هــــ ( 08أبريل  )1925ص. 80 + 54
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو  :يوم  21فبراير  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال.
احملافظ على األمالك العقارية بسال املدينة.
محمد لفاف.
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محافظة اسفي
مطلب رقم 23 - 126341
تاريخ اإليداع  02 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :ركاس عبد الرحيم ابن أحمد بن العربي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حمري لوراردة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حمري لوراردة "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوارلوراردة ،املنطقة احلضرية الثالثة ،اسفي
مساحته  58 :آر 95سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ركاس عبد اجمليد
شرقا  :ركاس مبارك
جنوبا  :بن شلحة سي العربي
غربا  :الطريق عرضها  10أمتار
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 نسخة من رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 12/04/1955 رسم عدلي ( اراثة ) مؤرخ في 30/06/2003 نسخة من رسم عدلي (إحصاء متروك ) مؤرخ في 13/10/2008 حكم ابتدائي ( قسمة ) مؤرخ في 21/10/2014 شهادة عدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 15/02/2017 محضر تنفيذي ( قسمة ) مؤرخ في 12/05/2015 ملحق عقد ( إصالح احلالة املدنية ) مؤرخ في 13/07/2016 شهادة إدارية مؤرخة في 04/07/2018 شهادة إدارية على الشياع مؤرخة في 30/09/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31يناير  2022على
الساعة  09:00صباحا
مطلب رقم 23 - 126342
تاريخ اإليداع  02 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :ركاس عبد اجمليد ابن أحمد بن العربي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حمري لوراردة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حمري لوراردة "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوارلوراردة ،املنطقة احلضرية الثالثة  ،اسفي
مساحته  58 :آر 95سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد 23 - 50
شرقا  :ركاس مبارك
جنوبا  :ركاس عبد الرحيم
غربا  :الطريق عرضها  10أمتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 نسخة من رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 12/04/1955 رسم عدلي ( اراثة ) مؤرخ في 30/06/2003 نسخة من رسم عدلي (إحصاء متروك ) مؤرخ في 13/10/2008 حكم ابتدائي ( قسمة ) مؤرخ في 21/10/2014 شهادة عدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 15/02/2017 محضر تنفيذي ( قسمة ) مؤرخ في 12/05/2015 ملحق عقد ( إصالح احلالة املدنية ) مؤرخ في 13/07/2016 شهادة إدارية مؤرخة في 04/07/2018 شهادة إدارية على الشياع مؤرخة في 30/09/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31يناير  2022على
الساعة  12:00صباحا
مطلب رقم 23 - 126343
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :جدير خالد ابن محمد بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حلرش"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حلرش "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوارالبراج  ،سيدي عبد الرحمان  ،اسفي
مساحته  11 :آر 10سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :أساس يونس
جنوبا  :أمسني الكوشي
غربا  :أساس يونس
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 03/03/2011 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 18/08/2011 رسم عدلي ( وكالة ) مؤرخ في 16/08/2019 رسم عدلي ( بيع) مؤرخ في 18/10/2019 شهادة إدارية مؤرخة في 16/08/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31يناير  2022على
الساعة  14:00زواال
مطلب رقم 23 - 126344
تاريخ اإليداع  03 :ديسمبر 2021
طالبي التحفيظ :
 الزين عرفات فتح اهلل بن الطاهر بنسبة 1/2 جميلة البركة بنت عبد اجمليد بن أحمد بنسبة 1/2االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :البركة "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :البركة "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار زاوية النعيمي  ،السبيعات  ،اليوسفية
مساحته  90 :آر 31سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة محمد بن العسال النعيمي
شرقا  :عبد اهلل بن محمد النعيمي
جنوبا  :الطريق العمومي ( امللك العام )
غربا  :عبد الرحيم بن أحمد الرويات
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 22/10/2021 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في 05/09/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07فبراير  2022على
الساعة  09:00صباحا.

8231
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الكاعة "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار العيايدة  ،جماعة حلضر  ،قيادة لبخاتي  ،إقليم اسفي
مساحته  14 :آر 59سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :نائب ورثة العبقاري فاطمة منهم عبد القادر
شرقا  :مكاس أحمد بن عالل
جنوبا  :طريق
غربا  :طريق عرضها  8أمتار مربع
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في 16/10/1987 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 25/10/2001 رسم عدلي ( إراثة ) مؤرخ في 25/10/2001 عقد عرفي ( بيع ) مؤرخ في 14/09/2011 شهادة إدارية مؤرخة في 23/09/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08فبراير  2022على
الساعة  12:00بعد الزوال.

مطلب رقم 23 - 126345
تاريخ اإليداع  09 :ديسمبر 2021
طالبة التحفيظ  :مكاس بهيجة بنت عمر بن مبارك
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فريرة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فريرة "
نوعـه  :أرض فالحية بها سكنى سفلية بهوائها مساحتها  122متر
موقعـه  :دوار العيايدة  ،جماعة حلضر  ،قيادة لبخاتي  ،إقليم اسفي
مساحته  15 :آر 02سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :نائب ورثة التهامي بن الطاهر منهم عبد الرحمان
شرقا  :طريق عرضها  08أمتار
جنوبا  :الطريق عرضها  20متر
غربا  :مكاس حلبيب بن أحمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في 16/10/1985 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 25/10/2001 رسم عدلي ( إراثة ) مؤرخ في 25/10/2001 عقد عرفي ( بيع ) مؤرخ في 14/09/2011 شهادة إدارية مؤرخة في 23/09/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :فبراير  2022على
الساعة  09:00صباحا.

مطلب رقم 23 - 126347
تاريخ اإليداع  09 :ديسمبر 2021
طالبة التحفيظ  :شليخة صباح بنت محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك صباح "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك صباح "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :مركز البدوزة  ،جماعة البدوزة  ،إقليم اسفي
مساحته  01 :آر 49سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد 23 - 38167
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 3425
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  23 - 14242و نائب ورثة عبد السالم اريف
منهم عبد اللطيف
غربا  :خالدي محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في 08/11/2021 شهادة إدارية مؤرخة في 08/11/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08فبراير  2022على
الساعة  14:00زواال.

مطلب رقم 23 - 126346
تاريخ اإليداع  09 :ديسمبر 2021
طالبة التحفيظ  :مكاس بهيجة بنت عمر بن مبارك
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الكاعة "

مطلب رقم 23 - 126348
تاريخ اإليداع  10 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :الكويندي محمد ابن العربي أحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حلرش"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حلرش"
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :زنقة وواسكنة  ،حي سيدي بوزيد  ،اسفي
مساحته  01 :آر 06سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :بن مدني زوبيدة
شرقا  :البزي بوبكر
جنوبا  :الطريق عرضها  3أمتار
غربا  :الطريق عرضها  05أمتار
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 شهادة إدارية مؤرخة في 2019 - 10 - 29 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في 2019 - 12 - 05 عقد عرفي ( وكالة ) مؤرخ في 2019 - 12 - 12التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  10 :فبرابر  2022على
الساعة  00 : 14زواال.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك الرمل "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :حي املدورات  ،مركزاجزولة ،إقليم اسفي
مساحته  89 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :زنقة
شرقا  :زنقة
جنوبا  :نائب ورثة العيدي
غربا  :الرسم العقاري عدد 23 - 119194
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :يخترقها خط كهربائي
متوسط الضغط
أصل امللك :
 رسم عدلي ( صدقة ) مؤرخة في 2004 - 01 - 15 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 2021 - 10 - 18 شهادة إدارية مؤرخة في 2011 - 11 - 04التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  10 :فبرابر  2022على
الساعة  00 : 11صباحا .

مطلب رقم 23 - 126349
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :شركة طراماب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد بياضة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد بياضة "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار البروكات  ،فرقة أوالد يخلق  ،قيادة سيدي تيجي  ،إقليم أسفي
مساحته  84 :آر  52سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 86594
شرقا :
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 23 - 75739
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  23 - 85551و مطلب التحفيظ عدد
23 - 86640
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 شهادة إدارية مؤرخة في 2021 - 08 - 16 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 2021 - 08 - 18 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في 2021 - 08 - 18 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  10 :فبرابر  2022علىالساعة  00 : 09صباحا

مطلب رقم 23 - 126351
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  - :سوكراني عبد احلق بن العربي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد الدركة الكاعة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد الدركة الكاعة "
نوعـه  :دار تتكون من سفلي به متجر و طابق أول
موقعـه  :حي الطبة  ،فرقة الدواوت  ،جزولة ،إقليم اسفي
مساحته  08 :آر  58سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق عرضها متغير
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  - 49893ج
جنوبا :
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 97862
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :يخترقها خط كهربائي
متوسط الضغط
أصل امللك :
 رسم عدلي ( شراء ) مؤرخ في 2002 - 05 - 01 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخة في 2021 - 02 - 28 شهادة إدارية مؤرخة في 2021 - 11 - 24التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  10 :فبرابر  2022على
الساعة  00 : 12بعد زواال.

مطلب رقم 23 - 126350
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  - :عطاري إبراهيم بن ادريس بن عبد القادر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك الرمل "

مطلب رقم 23 - 126352
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر 2021
طالبا التحفيظ :
 األمني يوسف بن حميد بن محمد بنسبة ½ -األمني عماد ابن حميد بنسبة ½

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :محيجر"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محيجر"
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار الغوازي  ،جماعة و قيادة الكرعاني  ،إقليم اسفي
مساحته  01 :هكتار  06آر  08سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الشفيري محمد
شرقا  :املولي اخملتار
جنوبا  :خلبيزي ميلود
غربا  :خلبيزي ميلود
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في 2008 - 10 - 28 رسم عدلي ( وكالة ) مؤرخة في 2020 - 02 - 03 رسم عدلي ( وكالة ) مؤرخ في 2020 - 02 - 29 رسم عدلي ( وكالة ) مؤرخ في 2020 - 06 - 08 رسم عدلي ( اراثة ) مؤرخ في 2020 - 07 - 07 شهادة إدارية مؤرخة في 2021 - 01 - 18 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 2021 - 06 - 16التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  11 :فبرابر  2022على
الساعة  00 : 09صباحا .
مطلب رقم 23 - 126353
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :البحراوي عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمن
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الرمل "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الرمل "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار لعبيدات  ،جماعة و قيادة مول البركي  ،إقليم اسفي
مساحته  01 :هكتار  03آر  18سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :احلاجة عائشة
شرقا  :ساني حسن
جنوبا  :نائب ورثة محمد البحراوي و البحراوي عبد الرحمان و من معه
و البحراوي خالد
غربا  :الطريق عرضها  05أمتار
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :يخترقها خط كهربائي
متوسط الضغط
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في 2021 - 08 - 19 عقد عرفي ( إشهاد ) مؤرخ في 2021 - 08 - 31التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  11 :فبرابر  2022على
الساعة  00 : 12بعد زواال.

8233
مطلب رقم 23 - 126354
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر 2021
طالبة التحفيظ  :دزالن نادية بنت محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :اجنان اعمرو"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اجنان اعمرو"
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار أوالد العياشي  ،أصعادال  ،إقليم اسفي
مساحته  13 :آر  86سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :لعرج عبد اجلليل و طرفي عبد الطيف
شرقا  :لعرج ادريس و لعرج حبيبة
جنوبا  :ورثة ميلود الزهري
غربا  :طريق عرضها  10أمتار
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :يخترقها خط كهربائي
متوسط الضغط
أصل امللك :
 رسم عدلي ( إراثة ) مؤرخ في 1994 - 01 - 05 رسم عدلي ( إحصاء متروك ) مؤرخ في 2007 - 04 - 10 رسم عدلي ( صدقة ) مؤرخ في 2020 - 08 - 09 ملحق عقد ( صدقة ) مؤرخ في 2021 - 09 - 23التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :فبرابر  2022على
الساعة  00 : 09صباحا .
مطلب رقم 23 - 126355
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :االبنني حسان ابن مبارك بن الهاشمي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد اطواع لشهب "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد اطواع لشهب "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوارالتويبية  ،جماعة الثوابت  ،قيادة الصويرية القدمية ،
إقليم اسفي
مساحته  7 :هكتار  10آر 74سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :فريدي أحمد
شرقا  :فريدي أحمد و غزال عبد اهلل
جنوبا  :طريق عمومية و نائب ورثة عمر بن إبراهيم منهم سي محمد
غربا  :طريق عمومية
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في 26/10/2020 -شهادة إدارية مؤرخة في 05/03/2021
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 وكالة عدلية مؤرخة في 04/02/2018 شهادة إدارية مؤرخة في 22/10/2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15فبراير  2022على
الساعة  14:00زواال
مطلب رقم 23 - 126356
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر 2021
طالبات التحفيظ :
 حارفي أمال بنت سعود بنسبة 1/3 حنشان بديعة بنت محمد بنسبة 1/3 حنشان زينب بنت محمد بنسبة 1/3االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد الواد "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد الواد "
نوعـه  :أرض عارية بها سكنى من سفلي و طابق
موقعـه  :دوارالطبة  ،سبت اجزولة  ،إقليم اسفي
مساحته  41 :آر 69سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :شريحة محمد
شرقا  :الطريق عرضها  30متر مربع
جنوبا  :نائب ورثة مزيلي اجلياللي و نائب ورثة مزيلي مينة و نائب ورثة
مزيلي كبور
غربا  :الطريق عرضها  5أمتار مربع
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 شهادة إدارية مؤرخة في 24/08/2021 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في 31/08/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :فبراير  2022على
الساعة  12:00بعد الزوال .
مطلب رقم 23 - 126357
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :الربيعي عبد الرحمان بن أحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سيدي بوسلهام "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سيدي بوسلهام "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوارالفالليني أوالد عبو  ،جماعة الطياميم  ،قيادة راس العني
إقليم اليوسفية
مساحته  01 :هكتار  00آر 01سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :التهامي عبد الرحيم و التهامي احلبيب
شرقا  :طريق عمومية رقم  2339عرضها  20متر مربع
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جنوبا  :طريق عمومية عرضها  5أمتار مربع
غربا  :نائب ورثة أحمد بن الطاهر و ورثة القدادري مسعود و هو سعيد القدادري
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :تخترقها قناة ماء حتت أرضية
أصل امللك :
 نسخة من رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في 24/11/1994 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 19/12/1994 شهادة إدارية مؤرخة في 22/11/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15فبراير  2022على
الساعة  09:00صباحا .
مطلب رقم 23 - 126358
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :عبيدة ربيعة بنت عبد النبي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك ربيعة عبيدة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك ربيعة عبيدة "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار الروامشة  ،اسفي
مساحته  80 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :عبيدة محمد
شرقا  :الرسم العقاري رقم 23 - 58015
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 23 - 15736
غربا  :طريق عمومية عرضها  3أمتار مربع
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في 09/01/1987 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 31/03/1993 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 14/07/2021 شهادة إدارية مؤرخة في 11/10/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  17فبراير  2022على
الساعة  09:00صباحا.
مطلب رقم 23 - 126359
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :بلعرم عبد العالي بن بوشعيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد السكنى "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد السكنى "
نوعـه  :دار للسكن بها سفلي و سطح
موقعـه  :دوار املويسات  ،قيادة انكا  ،إقليم اسفي
مساحته  67 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق عمومية عرضها  5أمتار مربع
شرقا  :طريق عمومية عرضها  5أمتار مربع
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جنوبا  :احلسني عبد الرحمان
غربا  :حنزار محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 24/05/2010 نسخة من رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 10/08/2010 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في 04/12/2012 شهادة إدارية مؤرخة في 29/07/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18فبراير  2022على
الساعة  09:00صباحا
احملافظ على األمالك العقارية بأسفي.
الشرقي الشوبي.

محافظة احلسيمة
مطلب رقم 24 - 131758
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :فاطمة حمداوي بنت العربي
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فاطمة"
نوعـه  :أرض عارية ؛
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة اجدير ،احملل املدعو امرزي
مساحته  88 :س؛
حدوده :
شرقا  :الطريق
شماال  :الرسم العقاري رقم 24 - 31567
جنوبا  :الطريق
غربا  :الطريق
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  156صحيفة
 214عدد  202بتاريخ 04/06/2021
صورة لرسم شراء عدلي مؤرخ 08/02/1989
صورة طبق األصل لنسخة من رسم شراء عدلي أصلها 24/08/2016
شهادة إدارية مؤرخة في 13/12/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  14فبراير  2022على
الساعة  12 : 00زواال.
مطلب رقم 24 - 131759
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :نعيمة بنسعيد بنت عبد السالم
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بنسعيد"
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نوعـه  :أرض عارية
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة ازمورن ،احملل املدعو دوار تساسنت
مساحته  02 :آر  25س ؛
حدوده :
شرقا  :فاطمة امسيرو
شماال  :احمد بدودي
جنوبا  :مشروع الطريق
غربا  :مشروع الطريق
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
رسم إثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 103
صحيفة  97عدد  91بتاريخ 12/10/2021
رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  159مكرر
صحيفة  192عدد  176بتاريخ 01/12/2021
شهادة عدم التنافي مع القانون  90-25مؤرخة في 15/12/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  15فبراير  2022على
الساعة  11 : 00صباحا.
مطلب رقم 24 - 131760
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :ناصر افاسي بن محمد
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :افاسي"
نوعـه  :أرض عارية ؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة آيت قمرة ،احملل املدعو اجلوب
مساحته  01 :آر  08س؛
حدوده :
شرقا  :سليمة افاسي
شماال  :الطريق
جنوبا  :ناصر افاسي
غربا  :الطريق
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
رسم تسليم بدون مقابل عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم
 66صحيفة  427عدد  567بتاريخ 29/07/2008
رسم إراثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا رقم  29صحيفة
 180عدد  266بتاريخ 17/07/2008
رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  156صحيفة
 392عدد  372بتاريخ 27/10/2021
نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخة في 18/12/2020
شهادة إدارية مؤرخة في 22/11/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  16فبراير  2022على
الساعة  09 : 00صباحا.
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مطلب رقم 24 - 131761
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :مليكة القدوري بنت شعيب.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تخجت"
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة آيت يوسف وعلي ،احملل املدعو
تخجت سيدي بوعفيف.
مساحته  01 :آر  29س؛
حدوده :
شرقا  :الطريق
شماال  :الطريق
جنوبا  :رضوان عب
غربا  :الطريق
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
نسخة من عقد قسمة رضائية عدلي مؤرخة في 10/12/2021
صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك
العقارية رقم  85صحيفة  156عدد  151بتاريخ 03/10/2012
رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  89صحيفة
 42عدد  35بتاريخ 08/02/2013
رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 146 447
عدد  366بتاريخ 07/05/2020
نسخة من عقد إثبات امللكية عدلي مؤرخة في 10/12/2021
وكالة خاصة مصححة االمضاء بتاريخ 26/12/2021
شهادة إدارية مؤرخة في 04/11/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  16فبراير  2022على
الساعة  10 : 00صباحا.
مطلب رقم 24 - 131762
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :محمد زرباز بن عبد الرحمان
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تخجت"
نوعـه  :أرض عارية ؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة آيت يوسف وعلي ،احملل املدعو
تخجت سيدي بوعفيف
مساحته  01 :آر  29س؛
حدوده :
شرقا  :وردة العبدوني
شماال  :الطريق
جنوبا  :رضوان عب
غربا  :الطريق
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احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
صورة طبق األصل لرسم إثبات امللكية عدلي أصلها مضمن بسجل
باقي الوثائق رقم  11صحيفة  44عدد  35بتاريخ 07/05/1998
رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  91صحيفة 2
عدد  2بتاريخ 07/03/2013
صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي مضمن بسجل األمالك
العقارية رقم  87صحيفة  321عدد  282بتاريخ  17/02/2012وكالة
مصححة االمضاء بتاريخ 22/10/2021
شهادة إدارية مؤرخة في 04/11/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  16فبراير  2022على
الساعة  11 : 00صباحا.
مطلب رقم 24 - 131763
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :عبد اللطيف مرشوح بن عمر
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تخجت"
نوعـه  :أرض عارية ؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة آيت يوسف وعلي ،احملل املدعو تخجت
مساحته  01 :آر ؛
حدوده :
شرقا  :الطريق
شماال  :الطريق
جنوبا  :وردة العبدوني
غربا  :فؤاد اجملاطي
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
صورة طبق األصل لرسم إثبات امللكية عدلي أصلها مضمن بسجل
باقي الوثائق رقم  11صحيفة  44عدد  35بتاريخ 07/05/1998
رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  89صحيفة
 39عدد  32بتاريخ 08/02/2013
صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصلها مضمن بسجل األمالك
العقارية رقم  85صحيفة  156عدد  151بتاريخ 03/10/2012
صورة طبق األصل لرسم قسمة أصلها مضمن بسجل األمالك
العقارية رقم  87صحيفة  321عدد  282بتاريخ 17/12/2012
شهادة إدارية مؤرخة في 04/11/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  16فبراير  2022على
الساعة  12 : 00زواال.
مطلب رقم 24 - 131767
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :امللوكي فؤاد بن حمند
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فؤاد"
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نوعـه  :أرض عارية ؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة آيت قمرة ،احملل املدعو اكلمام
اويزيض مزاع اغدارن
مساحته  01 :آر  43س ؛
حدوده :
شرقا  :الطريق
شماال  :الطريق
جنوبا  :البروزي ادريس
غربا  :البروزي ادريس
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
عقد بيع موثق بتاريخ 13/01/2021
صورة لرسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 20/10/2000
شهادة إدارية مؤرخة في 06/10/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  21فبراير  2022على
الساعة  13 : 00بعد الزوال.
مطلب رقم 24 - 131768
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :سعيد اوالد علي بن مرزوق
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سعيد"
نوعـه  :أرض عارية ؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة آيت قمرة،
مساحته  02 :آر  20س ؛
حدوده :
شرقا  :الطريق
شماال  :ادريس البروزي
جنوبا  :الطريق
غربا  :الرسم العقاري عدد 24 - 48485
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
عقد بيع موثق بتاريخ 18/03/2021
صورة لرسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 20/10/2000
شهادة إدارية مؤرخة في 06/10/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  21فبراير  2022على
الساعة  14 : 00بعد الزوال.
مطلب رقم 24 - 131769
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :احلديفي زكرياء بن عبد الوافي
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :زكرياء"
نوعـه  :أرض عارية ؛
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موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة آيت قمرة ،احملل املدعو اكلمام
اويزيض مزارع اغذارن
مساحته  01 :آر  10س ؛
حدوده :
شرقا  :الطريق
شماال  :البروزي ادريس
جنوبا  :ادريس البروزي
غربا  :ادريس البروزي
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
عقد بيع موثق بتاريخ 18/06/2021
صورة لرسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 20/10/2000
شهادة إدارية مؤرخة في 06/10/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  21فبراير  2022على
الساعة  15 : 00بعد الزوال.
احملافظ املساعد على األمالك العقارية باحلسيمة.
محمد أمني التدالوي.

محافظة بنسليمان
مطلب رقم 25 - 10665
تاريخ االيداع  15 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :السيدة حليمة الطرابي بنت البهلول.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملكيمل ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملكيمل "
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " اخلصاصمة ".
مساحته 75 :آ تقريبا .
شماال  :ورثة بوشعيب بلوق ؛
شماال  :حميد بن حمو ،لكبير بن سليمان؛
جنوبا  :الزهرة بنت احلاج البهلول؛
غربا  :احلاج احمد بلوراق .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  142عدد
 576في  06ديسمبر 2021؛
شهادة إدارية مؤرخة في  22أكتوبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :فبراير  2022على
الساعة العاشرة صباحا .
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مطلب رقم 25 - 10666
تاريخ االيداع  15 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :السيد احمد طلحاوي بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بوتوالة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوتوالة "
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت احملل املدعو " أوالد شطان ".
مساحته 2 :هـ 34آ 56س تقريبا .
شماال  :ورثة زهرة بنت امليلودي ،ورثة زهرة الطلحاوي ،ورثة اعمر
الطلحاوي ،طلحاوي العربي؛
شماال  :مسلك عمومي؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم /15689س؛
غربا  :الرسم العقاري رقم /15689س .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  196عدد  43في  01ديسمبر 2021؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  15أكتوبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :فبراير  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال .
مطلب رقم 25 - 10667
تاريخ االيداع  16 :ديسمبر 2021
طالبة التحفيظ  :السيدة فاطمة السوسي بنت بايشو.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تويرسة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تويرسة "
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو " أوالد يعكوب "
مساحته 25 :آ تقريبا .
شماال  :اجملدوبي احلبشي؛
شماال  :اجملدوبي املهدي؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :بناصر اجملدوبي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  129عدد  225في  07أبريل 2016؛
رسم شراء عدلي مضمن بكناش  190عدد
 276في  07سبتمبر 2021؛
شهادة إدارية مؤرخة في  30نوفمبر 2015؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة العاشرة صباحا .
مطلب رقم 25 - 10668
تاريخ االيداع  16 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :السيد موالي احلسن حرمة اهلل السباعي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :املرس ." 2
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :املرس " 2
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك احملل املدعو " الدالجلة ".
مساحته 2 :هـ 11آ 49س تقريبا .
شماال  :رفيق السعدية ومن معها؛
شماال  :رفيق محمد؛
جنوبا  :ايت مومن عبد الرحمان ؛
غربا  :رفيق محمد .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  165عدد  216في  24يوليو 2019؛
شهادة إدارية مؤرخة في  27ماي 2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة العاشرة صباحا .
مطلب رقم 25 - 10669
تاريخ االيداع  16 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :السيد احمد بوطويل بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ماسوسة".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ماسوسة "
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة
احملل املدعو " أوالد عزوز ".
مساحته 65 :آ 82س تقريبا .
شماال  :الزايدي مجيد ،مطلب التحفيظ رقم 25 - 5687؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم /19370 :س؛
جنوبا  :ورثة بوطويل املعطي ؛
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  195عدد 192في  29نوفمبر  2021؛
شهادة إدارية مؤرخة في  23سبتمبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال .
مطلب رقم 25 - 10670
تاريخ االيداع  16 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :السيد العربي طلحاوي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بوتوالة البركة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوتوالة البركة "
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت احملل املدعو " أوالد اشطان "
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مساحته 02 :هـ 64آ 84س تقريبا .
شماال  :ورثة امليلودي  ،فنطوز  ،مسلك عمومي؛
شماال  :عبدالرحمان الطلحاوي ومينة الطلحاوي،
ومحمد الطلحاوي؛
جنوبا  :احمد طلحاوي ،العربي طلحاوي ،بوشعيب طلحاوي؛
غربا  :ورثة امليلودي فنطوز ،ومسلك عمومي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  196عدد  42في  01ديسمبر 2021؛
شهادة إدارية مؤرخة في  15أكتوبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة الثانية عشرة والنصف زواال .
مطلب رقم 25 - 10671
تاريخ االيداع  20 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :السيدة امينة لكميري بنت املعطي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :لعروكة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :لعروكة "
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو " السعيدية "
مساحته 61 :آ 20س تقريبا .
شماال  :محمد سيف؛
شماال  :ورثة املعطي ولد احلاج اجلياللي؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 7974؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم . 25 - 9449
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  191عدد  50في  05أغسطس 2021؛
شهادة إدارية مؤرخة في  12يوليو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة العاشرة صباحا .
مطلب رقم 25 - 10672
تاريخ االيداع  20 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :السيدة خديجة القرقوبي ..
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سيدي موسى ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك مرمي "
نوعه  :أرض فالحية تتكون من قطعتني
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو " أوالد مسعود "
مساحته 01 :هـ 03آ 50س تقريبا .
القطعة األولى مساحتها 11آ 50س
شماال  :الشافعي زهرة ؛
شماال  :الطريق؛
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جنوبا  :الشفعي فرحون؛
غربا  :الشعبة ،الشافعي العربي .
القطعة الثانية  :مساحتها 92آ .
شماال  :الشافعي زهرة ،الشفعي محمد ؛
شماال  :ورثة القستالي الشافعي؛
جنوبا  :ورثة القستالي الشافعي؛
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  138عدد  240في  05أبريل 2017؛
رسم شراء عدلي مضمن بكناش  138عدد
 275في  02ماي 2017؛
شهادة إدارية مؤرخة في  20مارس 2017؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال .
مطلب رقم 25 - 10673
تاريخ االيداع  22 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :السيد احلاج محمد بيدي بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :املكرط ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :املكرط "
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد علي الطوالع احملل املدعو "
أوالد غامن "
مساحته 01 :هـ 19آ 57س تقريبا .
شماال  :عباري امليلودي بن العربي؛
شماال  :عباري امليلودي بن العربي ،احمد
ولد الكمري جبران؛
جنوبا  :احمد ولد مول الكمري جبران؛
غربا  :احمد ولد مول الكمري جبران .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن
بكناش  193عدد  250في  26أكتوبر 2021؛
شهادة إدارية مؤرخة في  08أكتوبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على
الساعة العاشرة صباحا .
مطلب رقم 25 - 10674
تاريخ االيداع  22 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :السيد احلاج محمد بيدي بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سكيكيمة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سكيكيمة "
نوعه  :أرض فالحية تتكون من قطعتني
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موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد علي الطوالع احملل املدعو "
أوالد غامن ".
مساحته 01 :هـ 11آ 22س تقريبا .
القطعة األولى مساحتها 84آ 77س
شماال  :بهلولة جنيب؛
شماال  :مسلك عمومي؛
جنوبا  :بيدي بوشعيب ،بيدي رضوان؛
غربا  :ورثة بيدي محمد ،بيدي نور الدين .
القطعة الثانية مساحتها 26آ 45س .
شماال  :مسلك؛
شماال  :مسلك عمومي؛
جنوبا  :بيدي بوشعيب ،بيدي رضوان؛
غربا  :مسلك .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  193عدد
 250في  26أكتوبر 2021؛
شهادة إدارية مؤرخة في  08أكتوبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على
الساعة العاشرة صباحا .
احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان.
شانع عبد اللطيف.

محافظة احملمدية
مطلب رقم 26 - 3855
تاريخ اإليداع 20 :ديسمبر 2021
طالب (ة) التحفيظ :
 - 1محمد شعيبي بن الطاهر بنسبة 7/24
 - 2موسى شعيبي بن الطاهر بنسبة 7/24
 - 3محمد شعيبي بن الطاهر بنسبة 7/24
 - 4فاطمة كناني بنت حمو بنسبة 3/24
بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع حسب النسب املبينة اعاله
االسم الذي يعرف به امللك :أرض الركبة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :الركبة السفلى
نوعه :أرض فالحية بها بناية من طابق ارضي
موقعه  :عمالة احملمدية  ،جماعة بني يخلف دوار بني مغيث
مساحته  49 :ار  72سنتيار
حدوده :
شماال  :ورثة مندو

جنوبا  :الرسم العقاري 26 - 39192
شرقا  :ورثة الشعيبي الطاهر
غربا  :طريق غير معبدة
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك:
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  548كناش األمالك  80بتاريخ 25/11/2021
 - 2شهادة ادارية عدد  25صادرة عن قائد قيادة بني يخلف بتاريخ
24/08/2021
 - 3شهادة ادارية عدد  36صادرة عن قائد قيادة بني يخلف بتاريخ
13/09/2021
 - 4نسخة لرسم اراثة عدلي عدد  212كناش التركات  49بتاريخ
17/04/2019
 - 5رسم وكالة عدلي عدد  148كناش اخملتلفة  112بتاريخ 08/10/2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  21فبراير  2022على
الساعة  09و  30د صباحا
مطلب رقم 26 - 3856
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر 2021
طالب (ة) التحفيظ  :شيخ زهراء بنت العربي بصفتها طالبة
التحفيظ الوحيدة.
االسم الذي يعرف به امللك  :أرض برانش
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض برانش
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :احملمدية  ،جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي واركو
مساحته  14 :ار  58سنتيار
حدوده:
شماال  :عزوز شيخ
جنوبا  :ورثة موسى بن أحمد
شرقا  :ورثة ابراهيم بن العربي
غربا  :أحمد شيخ
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك:
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  224كناش األمالك  142بتاريخ
13/01/2021
 - 2شهادة ادارية عدد / 12م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة زناتة بتاريخ
 02ديسمبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  22فبراير  2022على
الساعة  09و  30د صباحا
مطلب رقم 26 - 3857
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر 2021
طالب (ة) التحفيظ  :شيخ زهراء بنت العربي بصفتها طالبة
التحفيظ الوحيدة
االسم الذي يعرف به امللك  :أرض الكرميات
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الكرميات
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :احملمدية  ،جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي واركو
مساحته  41 :ار  08سنتيار
حدوده:
شماال  :محمد شيخ
جنوبا  :أوالد فانة  -الرسم العقاري /41874س
شرقا  :الطريق القاصدة سيدي حجاج رقم 3019
غربا  :ورثة علي مب احمد
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك:
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  225كناش األمالك  142بتاريخ
13/01/2021
 - 2شهادة ادارية عدد / 13م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة زناتة بتاريخ
 02ديسمبر 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  22فبراير  2022على
الساعة  11صباحا
احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية.
محمد اخللطي.

محافظة خنيفرة
مطلب رقم 27 - 46951
تاريخ االيداع  08 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :املصطفى زطيم بن علي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للـملك  " :ملك زطيم "
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار و مضخة ماء .
موقعه  :اقليم و دائرة خنيفرة ،ملحقة لهري اكلمام ازكزا ،جماعة
اكلمام ازكزا ،املكان املدعو مزارع جنان ماس.
مساحته  87 :آ  04س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ ؛
شرقا  :طالب التحفيظ ؛
جنوبا  :اسماعيل بوستى ؛
غربا  :بيساسة محمد .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1نسخة من رسم شراء عدلي عدد  87مؤرخ في  28يناير  1980؛
 - 2نسخة من رسم اراثة عدلي عدد  69مؤرخ في  29مارس  2007؛
 - 3نسخة من رسم احصاء متروك عدلي عدد  71مؤرخ في  09مارس  2011؛
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 - 4رسم شراء عدلي عدد  288مؤرخ في  13ابريل 2011
 - 5رسم شراء عدلي عدد  760مؤرخ في  21شتنبر .2012
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  08فبراير  2022على
الساعة .10
مطلب رقم 27 - 46952
تاريخ االيداع  08 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :املصطفى اوزكات بن عبد الرحمان
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للـملك  ":اوزكات "
نوعه  :ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .
موقعه  :اقليم خنيفرة ،مدينة مريرت ،املكان املدعو حي مو ،زنقة . 04
مساحته  79 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بريان فاطمة ؛
شرقا  :مرشد محمد ؛
جنوبا  :الزنقة ( ملك جماعي) ؛
غربا  :امرجوع مصطفى .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي عدد  03مؤرخ  10نونبر  2010؛
 - 2شهادة ادارية عدد  28مؤرخة في  01نونبر.2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  08فبراير  2022على
الساعة  14و  30د.
مطلب رقم 27 - 46953
تاريخ االيداع  09 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :هشام املرابط بن عبد السالم
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للـملك  " :تغزوت "
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :اقليم خنيفرة ،دائرة اجلموس ،ملحقة وجماعة احلمام،
امللكان املدعو ايت موسى ،ايت بوجمعة .
مساحته  02 :هـ  36س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد توفيق ؛
شرقا  :الشعبة ( ملك عمومي ) ؛
جنوبا  :بودراع محمد ؛
غربا  :بودراع محمد.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  720مؤرخ في  24نونبر  2020؛
 - 2رسم ملحق عدلي عدد  488مؤرخ في  03يونيه  2021؛
 - 3رسم شراء عدلي عدد  398مؤرخ في  22يونيه  2021؛
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 - 4شهادة ادارية عدد  34مؤرخة في  16يوليو .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  09فبراير  2022على
الساعة  09و  30د.
مطلب رقم 27 - 46954
تاريخ االيداع  10 :ديسمبر . 2021
طالبوا التحفيظ على الشياع و بالتساوي :
 - 1اسماء افوناس بنت محمد ؛
 - 2مرمي افوناس بنت محمد ؛
 - 3هاجر افوناس بنت محمد .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للـملك  " :ترغروم "
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :اقليم و دائرة خنيفرة ،ملحقة لهري – اكلمام ازكزا ،جماعة
لهري ،املكان املدعو اكدمي .
مساحته  17 :آ  52س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  27 - 26021؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  27 - 26021؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  27 - 26021؛
غربا  :الطريق ( ملك عمومي ) .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم صدقة عدلي عدد  86مؤرخ في  07نونبر  2019؛
 - 2ملحق اصالحي عدلي عدد  287مؤرخ في  15مارس  2021؛
 - 3رسم شراء عدلي عدد  315مؤرخ في  03ابريل  1998؛
 - 4صورة شمسية طبق االصل لشهادة بامللك مؤرخة في  10فبراير .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  10فبراير  2022على
الساعة  09و  30د .
مطلب رقم 27 - 46955
تاريخ االيداع  10 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :حلسن الطالبي بن اومساعد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للـملك  " :تـــايبوت " 02
نوعه  :ارض فالحية بها بئر.
موقعه  :اقليم خنيفرة ،دائرة القباب ،ملحقة و جماعة تيغسالني،
امللكان املدعو تاونزة .
مساحته  02 :هـ  35آ  66س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة احماد نتودة ؛
شرقا  :ورثة احماد نتودة ؛
جنوبا ورثة احماد باري بن حمو ؛
غربا  :الشعبة ( ملك عمومي ).
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احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي عدد  49مؤرخ في  28اكتوبر  2020؛
 - 2رسم ثبوت ملكية عدلي عدد  46مؤرخ في  05اكتوبر . 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  10فبراير  2022على
الساعة . 10
مطلب رقم 27 - 46956
تاريخ االيداع  10 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :حلسن الطالبي بن اومساعد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للـملك  " :فدان تونزى "
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :اقليم خنيفرة ،دائرة القباب ،ملحقة و جماعة تيغسالني،
املكان املدعو تاونزة .
مساحته  01 :هـ  98آ  01س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة اوباري ؛
شرقا  :ورثة احماد نتودة ؛
جنوبا  :حاجير ؛
غربا  :الشعبة ( ملك عمومي ).
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ثبوت ملكية عدلي عدد  91مؤرخ في  10نونبر . 2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  10فبراير  2022على
الساعة . 12
مطلب رقم 27 - 46957
تاريخ االيداع  15 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :مونة عقى اقبلي بنت محمد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للـملك  " :ملك مونة "
نوعه  :ارض بها بناية ذات سفلي في طور التشييد .
موقعه  :اقليم خنيفرة ،دائرة وملحقة و جماعة اجلموس ،املكان
اجلموس املركز .
مساحته  01 :آ  11س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد هاطل ؛
شرقا  :ورثة حماني ؛
جنوبا  :العربي ؛
غربا  :الزنقة ( ملك جماعي ).
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي عدد  434مؤرخ في  29اكتوبر  2000؛
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 - 2رسم ملحق عدلي عدد  143مؤرخ في  17نونبر  2016؛
 - 3شهادة ادارية عدد  30مؤرخة في  19فبراير .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  15فبراير  2022على
الساعة  09و  30د .
مطلب رقم 27 - 46958
تاريخ االيداع  15 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :عالي السباعي بن محمد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للـملك  ":تابورحوت "
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :اقليم خنيفرة ،دائرة اجلموس ،ملحقة و جماعة احلمام،
املكان املدعو مزارع تابورحوت .
مساحته  04 :هـ  59آ  52س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة علي بن منصور ؛
شرقا  :ورثة باربو فايدة ؛
جنوبا  :قراد محمد ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد .27 - 1928
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  294مؤرخ في  25مايو  2020؛
 - 2رسم شراء عدلي عدد  318مؤرخ في  24يونيه  2020؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  15فبراير  2022على
الساعة .10
مطلب رقم 27 - 46959
تاريخ االيداع  15 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :عزيز الفاضلي بن حمو
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للـملك  " :ملك عزيز "
نوعه  :ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .
موقعه  :مدينة خنيفرة ،املكان املدعو حي الفتح ،زنقة . 25
مساحته  66 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الزنقة ( ملك جماعي ) ؛
شرقا  :الزنقة ( ملك جماعي ) ؛
جنوبا  :امحزون موالي ؛
غربا  :امحزون موالي.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي عدد  151مؤرخ في  12يونيه  2017؛
 - 2رسم احصاء تركة عدلي عدد  111مؤرخ في  27مارس  2014؛
 - 3نسخة من رسم اراثة عدلي عدد  195مؤرخ في  30اغسطس  2012؛
 - 4رسم شراء عدلي عدد  18مؤرخ في  19ابريل  2014؛
 - 5رسم احصاء تركة عدلي عدد  99مؤرخ في  25ابريل  2017؛
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 - 6رسم شراء عدلي عدد  96مؤرخ في  25ابريل  2017؛
 - 7نسخة من رسم اراثة عدلي عدد  31مؤرخ في  03نونبر  2015؛
 - 8رسم شراء عدلي عدد  1328مؤرخ في  06يونيه  1987؛
 - 9رسم شراء عدلي عدد  59مؤرخ في  29يوليو  1982؛
 - 10شهادة ادارية عدد  304مؤرخة في  11اكنوبر .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  15فبراير  2022على
الساعة  11و  30د .
مطلب رقم 27 - 46960
تاريخ االيداع  16 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :هشام عزوزي بن محمد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للـملك  " :هشام "
نوعه  :ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .
موقعه  :مدينة خنيفرة ،املكان املدعو حي اساكا ،زنقة . 25
مساحته  50 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ازكاغ بوجمعة ؛
شرقا  :الزنقة ( ملك جماعي ) ؛
جنوبا  :الزنقة ( ملك جماعي ) ؛
غربا  :محمد املود شعبان.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي عدد  141مؤرخ في  20مارس  2013؛
 - 2رسم ملحق عدلي عدد  32مؤرخ في  01اكتوبر  2021؛
 - 3رسم ملكية عدلي عدد  390مؤرخ في  03ديسمبر  2012؛
 - 4شهادة ادارية عدد  269مؤرخة في  30غشت .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  16فبراير  2022على
الساعة . 10
احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة.
شريفي جواد

محافظة ورزازات
مطلب رقـم 28 - 58894
تـاريــخ اإليــداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيـظ  :السـيد عبد العزيز الكيحل بن عبد اهلل.
اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا  :ملك الكيحل.

8244
اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك  :ملك الكيحل.
نـوع امللك  :ارض عارية ؛
مـوقـعـه  :اقليم و دائرة ورزازات ،جماعة ترميكت ،احملل املدعو  :حومة
شعبة ثالث نسعيد بتاجدة.
مسـاحتـه 01 :ار تـقـريـبـا.
حــدوده :
شمــاال  :الزنقة .
شـرقـا  :ايت باي حلسن .
جـنـوبا  :احمد التعقيلي .
غـربـا  :الزنقة .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل املـلك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في  15صفر  1438موافق 15
نوفمبر 2016
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  04شوال  1434موافق  12غشت 2013 رسم شراء عدلي مؤرخ في  05رجب  1431موافق  18يونيو 2010 شهادة ادارية مؤرخة في  31غشت 2021 رسم موقعي للعقار ؛عملية حتديده ستقع يوم  21 :فبراير  2022على الساعة  :التاسعة
و النصف صباحا.
مطلب رقـم 28 - 58895
تـاريــخ اإليــداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيـظ  :السـيد صالح الوالي بن محمد.
اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا  :الداو امليل.
اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك  :الداو امليل.
نـوع امللك  :ارض عارية ؛
مـوقـعـه  :اقليم و دائرة تنغير ،جماعة واكليم ،احملل املدعو دوار امانيقيدار.
مسـاحتـه 01 :هك  94ار 30س تـقـريـبـا.
حــدوده :
شمــاال  :الطريق الوطنية رقم . 10
شـرقـا  :امحمد الزرهوني .
جـنـوبا  :اقا امالل .
غـربـا  :امحمد ايت زايد .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل املـلك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  03ربيع االول  1443موافق  10اكتوبر 2021 صورة مطابقة لألصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  16جمادي الثانية 1433موافق  08ماي 2012
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  05جمادي الثانية  1442موافق 19يناير 2021
 شهادة ادارية مؤرخة في  20يناير 2017 رسم موقعي للعقار؛عملية حتديده ستقع يوم  23 :فبراير  2022على الساعة  :التاسعة
و النصف صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات.
املصطفى فخري٫
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محافظة الرماني
مطلب رقم 29 - 7255
تاريـخ اإليـداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :عبد املوجود زيان بن اجلنان بن املعطي
اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا  " :عني لودح"
اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عني لودح ".
نـوعـه  " :ارض فالحية ".
مـوقعـه  :اقليم اخلميسات ،دائرة الرماني ،جماعة مرشوش قبيلة
أوالد اخليفة دوار ايت اجلياللي.
مسـاحتـه  72 :آر  25س تقريبا.
حــدوده :
شمـاال  :ورثة علي بن املعطي بن اجلنان.
شـرقـا  :الطرق عمومية
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  22770ر
غربـا  :ورثة محمد بن اجنان
احلقـوق العينية  :الشيء.
أصل امللـــك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .20/11/2021 شهادة إدارية عدد  32بتاريخ 10/11/2021 شهادة إدارية عدد  64/2021بتاريخ 09/12/2021 تصميم بياني.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم  21فبراير 2022
على الساعة العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بالرماني.
حسن اخللقي.

محافظة تيزنيت
مطلب رقم 31 - 146929
تاريخ اإليداع 13 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :اوبادو ا عبد العزيز بن محمد .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ساحل البحر ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ساحل البحر ".
مشتمالته  :أرض عارية .
موقعه  :مزارع اد الطالب جماعة اكلو اقليم تيزنيت.
مساحته  1 :آ  1س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق
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شرقا  :اكتيف ابراهيم
جنوبا  :محمد ند حميد
غربا  :لبنى السماللي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
عقد عرفي موضوعه قسمة بتاريخ  9يوليو . 2009
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  9نوفمبر . 2009
شهادة إدارية بتاريخ 18أكتوبر  2012عدد .147
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14فبراير  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146930
تاريخ اإليداع 14 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :فشطاكي احلسني بن مسعود .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك فشطاكي".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك فشطاكي".
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابق اول .
موقعه  :مزارع اكوراي جماعة الركادة اقليم تيزنيت.
مساحته  2 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :بورحيم احلسن
جنوبا  :بورحيم سيد بويا
غربا  :بورحيم سيد بويا
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ  6ابريل . 2009 محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ  30أكتوبر . 2014 شهادة إدارية بتاريخ 30أغسطس  2021عدد .2021 - 109التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14فبراير  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146931
تاريخ اإليداع 14 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :الكرميي فاضمة بنت ابراهيم .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تلعينت ."2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تلعينت ."2
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :حي الدوتركا جماعة تيزنيت .
مساحته  4 :آ  81س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :طريق
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جنوبا  :ورثة بن اكري سعيد
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  6ديسمبر . 2021
وكالة عرفية مؤرخة في .1994 - 08 - 15
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14فبراير  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146932
تاريخ اإليداع 15 :ديسمبر .2021
طالبا التحفيظ :
 رزق اهلل حبيبة بنت محمد بنسبة .2 - 1 احلافظي ايدار ابن علي بنسبة .2 - 1اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :جنان اخلربات ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :جنان اخلربات ".
مشتمالته  :أرض محاطة بسور بجزء منها بناية من سفلي
موقعه  :زنقة خارج باب اخلميس جماعة تيزنيت .
مساحته  2 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :ابيهي اد علي
شرقا  :العربي رزق اهلل
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :الرسم العقاري رقم 31 - 64379
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  29نوفمبر . 2021
عقد عرفي موضوعه إشهاد بتاريخ  8ديسمبر . 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15فبراير  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146933
تاريخ اإليداع 15 :ديسمبر .2021
طالبا التحفيظ :
 بهوش مولود بن محمد بنسبة .10 - 4 اليوسي محمد بن ابراهيم بنسبة .10 - 6اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك سراح ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك سراح ".
مشتمالته  :أرض عارية .
موقعه  :دوار اد حموش جماعة ميراللفت اقليم سيدي افني.
مساحته  17 :آ  34س تقريبا.
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حدوده :
شماال  :احلسن الكرور
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق
غربا  :بو احلرير محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  3يوليو . 2013
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت أغسطس . 2013
شهادة إدارية بتاريخ  2ابريل  2017عدد .2017 - 80
عقد عرفي موضوعه إشهاد بتاريخ .2017 - 06 - 19
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15فبراير  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146934
تاريخ اإليداع 15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :الصابري صالح ابن احلسن .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ابي الرماد ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :صالح".
مشتمالته  :أرض عارية .
موقعه  :مزارع تضوارت جماعة اكلو اقليم تيزنيت.
مساحته  1 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :توعدي ابراهيم
جنوبا  :احمد توعدي
غربا  :ابراهيم الزحا
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  4سبتمبر . 1989
رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ  3ماي . 2019
شهادة إدارية بتاريخ 24فبراير  2020حتت عدد .40
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  6مارس . 2020
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  22نوفمبر . 2021
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  9ديسمبر . 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15فبراير  2022على الساعة 10
و 30دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146935
تاريخ اإليداع 16 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :امجوض فاطمة بنت امحمد بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :امجوض".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :امجوض".
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابق اول .
موقعه  :باب العوينة جماعة تيزنيت .
مساحته  1 :آ  24س تقريبا.
حدوده :
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :ورثة املنصوري
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :امللك العام اجلماعي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  7ديسمبر . 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16فبراير  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146936
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
ايد لقادي العربي ابن احمد بنسبة .22377 / 1933
ايد القادي محمد ابن احمد بنسبة .22377 / 1933
ايد لقادي الطيب ابن احمد بنسبة .22377 / 1934
ايد القادي خديجة بنت احمد بنسبة .22377 / 967
ايد لقادي جناة بنت احمد بنسبة .22377 / 967
ايد لقادي فاطمة بنت احمد بنسبة .22377 / 967
ايد القادي لطيفة بنت احمد بنسبة .22377 / 967
اد القاضي فريد ابن ابراهيم بنسبة .22377 / 1561
اد القادي اجو بنت ابراهيم بنسبة .22377 / 799
اد القاضي خديجة بنت ابراهيم بنسبة .22377 / 779
اد القاضي فاطمة بنت ابراهيم بنسبة .22377 / 779
اد القاضي نادية بنت ابراهيم بنسبة .22377 / 780
اد القاضي مليكة بنسبة .22377 / 780
اد القاضي يامينة بنت ابراهيم بنسبة .22377 / 780
اد القاضي صنية بنت ابراهيم بنسبة .22377 / 779
اسكلو سعيد ابن حلسن بنسبة .22377 / 633
اسكلو احلسن بن حلسن بنسبة .22377 / 633
اسكلو مليكة بنت حلسن بنسبة .22377 / 316
اسكلو السعدية بنت حلسن بنسبة .22377 / 316
اسكلو فتيحة بنت حلسن بنسبة .22377 / 316
اسكلو فاطمة بنت حلسن بنسبة .22377 / 316
اسكلو بشرى بنت حلسن بنسبة .22377 / 316
اد القاضي رقية بنت محمد بنسبة .22377 / 2846
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فوق العرمة ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فوق العرمة ".
مشتمالته  :أرض عارية .
موقعه  :افراك جماعة تيزنيت .
مساحته  2 :هـ  23آ  77س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 16821و الطريق
شرقا  :الطريق
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  31 - 20491و الطريق
غربا  :الرسم العقاري رقم  31 - 4783و الرسم العقاري رقم 89309
  31والرسم العقاري رقم 64238/31احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 17فبراير . 2021
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 17فبراير . 2021
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  6سبتمبر . 2021
عقد موثق موضوعه وكالة بتاريخ  10سبتمبر . 2021
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 15سبتمبر . 2021
رسم موضوعه وكالة بتاريخ  24فبراير .2021
محرر ثابت التاريخ موضوعه وكالة بتاريخ  04فبراير 2020
عقد موثق موضوعه وكالة بتاريخ 27أكتوبر . 2021
رسم عدلي موضوعه إشهاد بتاريخ 12نونبر . 2021
رسم عدلي موضوعه إشهاد بتاريخ 12نونبر . 2021
رسم عدلي موضوعه نظير وكالة بتاريخ 08/02/2021
رسم عدلي موضوعه نظير وكالة بتاريخ 08/02/2021
حكم ابتدائي بتاريخ  13ديسمبر  2021حتت عدد .351
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17فبراير  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146937
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد عركوب أيت أخلف".
اإلسمالذيأعطاهطالبالتحفيظللملك" :مسجدعركوبأيتأخلف".
مشتمالته  :أرض بها مسجد.
موقعه  :دوار العركوب جماعة تيوغزة اقليم سيدي ايفني .
مساحته  4 :آ  41س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ملك الغير
شرقا  :طريق عمومية
جنوبا  :طريق عمومية
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غربا  :طريق عمومية
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :نسخة من كناش احملتويات صادرة عن ناظر األوقاف بتيزنيت.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21فبراير  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146938
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الشيخ اليس ."2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الشيخ اليس ."2
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :دوار تفكاخت جماعة ايت وافقا اقليم تيزنيت .
مساحته  7 :آ  80س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 111801
شرقا  :الرسم العقاري رقم 31 - 106503
جنوبا  :واد
غربا  :الرسم العقاري رقم  31 - 116624و 31 - 117540
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :نسخة من كناش احملتويات صادرة عن ناظر األوقاف بتيزنيت.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22فبراير  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146939
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقعة مسجد سيدي اومحند".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بقعة مسجد سيدي اومحند".
مشتمالته  :أرض عارية .
موقعه  :مركز مير اللفت جماعة مير اللفت اقليم سيدي ايفني .
مساحته  3 :آ  29س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مسجد سيدي علي اومحند
شرقا  :الطريق
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 20064
غربا  :مسجد سيدي علي او محند
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :نسخة من كناش احملتويات صادرة عن ناظر األوقاف
بتيزنيت.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23فبراير  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
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مطلب رقم 31 - 146940
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقعة حي احمليط ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بقعة حي احمليط ".
مشتمالته  :أرض بها مسجد.
موقعه  :جماعة سيدي ايفني .
مساحته  4 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :شارع  20متر
جنوبا  :ادحمو احمد
غربا  :ايجوي ابراهيم
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :نسخة من كناش احملتويات صادرة عن ناظر األوقاف بتيزنيت.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23فبراير  2022على الساعة 12
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146941
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد متكرت اكني ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مسجد متكرت اكني ".
مشتمالته  :أرض بها مسجد
موقعه  :دوار متكرت جماعة تيغرت اقليم سيدي افني
مساحته  33 :آ  87س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :شعبة
جنوبا  :شعبة
غربا  :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :نسخة من كناش احملتويات صادرة عن ناظر األوقاف بتيزنيت.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22فبراير  2022على الساعة 12
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146942
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أليوا نتمزكيد ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أليوا نتمزكيد ".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :دوار تكديرت جماعة ابضر اقليم سيدي ايفني .
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مساحته  15 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :عبد اهلل بدي
شرقا  :بدري حماد اموز احلسني اوزي حماد
جنوبا  :بدري علي
غربا  :اموز صالح ايت وداي بدري احملفوض
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :نسخة من كناش احملتويات صادرة عن ناظر األوقاف
بتيزنيت.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22فبراير  2022على الساعة 14
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146943
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :أمجوض خديجة بنت احلسني .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :جاد"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان أبالض".
مشتمالته  :أرض عارية .
موقعه  :مزارع تيرت جماعة مير اللفت اقليم سيدي ايفني .
مساحته  1 :آ  20س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ابلخير احلسن
شرقا  :زنقة  8متر
جنوبا  :زنقة  08متر
غربا  :ابلخير مبارك
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه نسخة استمرار بتاريخ  19مارس .1981
رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 28سبتمبر . 2000
عقد عرفي موضوعه قسمة بتاريخ  3يوليو . 2003
وكالة عرفية بتاريخ  21مارس 2003
وكالة عرفية بتاريخ  26غشت 2002
رسم عدلي موضوعه إشهاد بتاريخ 30أكتوبر . 2019
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  8ابريل . 2021
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت سبتمبر . 2021
شهادة إدارية مؤرخة  05غشت  2003حتت عدد 263
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21فبراير  2022على الساعة 12
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146944
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :عثماني علي ابن احملفوض
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دار اخلير ".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دار اخلير ".
مشتمالته  :أرض محاطة بسور بها بنايتني من سفلي وطابق علوي
والباقي عن عبارة مراب وحديقة.
موقعه  :دوار احساين جماعة تهالة اقليم تيزنيت .
مساحته  28 :آ  32س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطيب الزيدي
شرقا  :الطيب الزيدي
جنوبا  :العثماني احمد
غربا  :الطيب الزيدي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
شهادة إدارية مؤرخة بتاريخ 29سبتمبر  2021حتت عدد 2258
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 28أكتوبر . 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25فبراير  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146945
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :حسني مصطفى ابن مبارك.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :العرقوب".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :العرقوب ".
مشتمالته  :أرض عارية بجزء منها بناية سفلية .
موقعه  :الكصايب جماعة الركادة اقليم تيزنيت
مساحته  12 :آ  29س تقريبا.
حدوده :
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :مبارك حسني
جنوبا  :مبارك حسني
غربا  :مبارك حسني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 16مارس . 1988
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  6أكتوبر . 2003
شهادة إدارية بتاريخ 23نونبر  2021حتت عدد .152/2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22فبراير  2022على الساعة 10
و 30دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146946
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
هوصاص خديجة بنت اخلضير بنسبة .7 / 1
اد العالم احلسن بن محمد بنسبة .7 / 1
اد العالم احمد بن محمد بنسبة .7 / 1
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اد العالم كلثومة بنت محمد بنسبة .7 / 1
اد العالم رقية بنت محمد بنسبة .7 / 1
اد العالم زينة بنت محمد بنسبة .7 / 1
ادالعالم عمر بن محمد بنسبة .7 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حصن زربان".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك هوصاص".
مشتمالته  :أرض عارية .
موقعه  :حصن زربان جماعة بونعمان اقليم تيزنيت.
مساحته  27 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :اد العالم محمد
شرقا  :محمد اد العالم
جنوبا  :اد العالم محمد
غربا  :اد العالم محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط كهربائي .
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه نسخة ملكية بتاريخ 19فبراير . 1993
عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ  08أكتوبر . 2015
شهادة إدارية بتاريخ  2يوليوز  2021حتت عدد 15/2021
عقد عرفي موضوعه إشهاد بتاريخ  11نونبر . 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23فبراير  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146947
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :عيادة وفاء بنت ميمون .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ركب ابلعيد".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عيادة وفاء".
مشتمالته  :أرض عارية .
موقعه  :ركب ابلعيد جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
مساحته  2 :آ  40س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ادعلي اكرام
شرقا  :موالي محمد بن أحمد
جنوبا  :طريق
غربا  :ابوبكر بن مودن
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27يونيو . 1997
عقد عرفي موضوعه إراثة بتاريخ 16يوليوز . 2012
حكم ابتدائي بتاريخ  28ديسمبر . 2016
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وثيقة إدارية موضوعه عدم اإلستئناف بتاريخ 12أكتوبر . 2018
شهادة إدارية بتاريخ  25ديسمبر  2018حتت عدد .175/2018
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23فبراير  2022على الساعة 14
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 146948
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :عيادة وفاء بنت ميمون
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان ام اغرم".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عيادة وفاء ."2
مشتمالته  :أرض عارية بجزء منها بناية قدمية .
موقعه  :فدان ام اغرم جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
مساحته  25 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :موالي احلسن بن البشير
شرقا  :ادحلسن امحمد
جنوبا  :ورثة ادزينب منهم البغت ابراهيم
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  15شتنبر . 1962
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30ابريل . 1999
شهادة إدارية بتاريخ 13فبراير . 2001
عقد عرفي موضوعه إراثة بتاريخ 16يوليوز . 2012
حكم ابتدائي بتاريخ  28ديسمبر . 2016
وثيقة إدارية موضوعه عدم االستئناف بتاريخ  8يناير . 2019
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23فبراير  2022على الساعة 14
و 30دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية بتيزنيت.
عبد اللطيف ميموني.

محافظة الصويرة
مطلب رقم 35 - 63020
تاريخ اإليداع  10 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :العربي وارحيم بن احلسن .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :دار اوبادود.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار اوبادود.
نوعه  :ارض فالحية مغروسة بأشجار مختلفة ودار سفلية مساحتها
 400متر .

موقعه  :اقليم الصويرة  ،دائرة متنار ،قيادة تدزي ،جماعة سيدي احمد
اوحامد ،دوار ادوارحيم .
مساحته  13 :آر  32سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :اعراب حلسن وارحيم  -ممر عمومي .
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  –35 - 12358ورثة سعيد وارحيم .
جنوبا  :ورثة احلسني وارحيم – طريق عمومي عرضها  3امتار .
غربا  :ورثة مبارك ا وحماد وارحيم
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك:
 رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ .25-03-2021 صورة شمسية لشهادة ادارية /12/2021ق ق ج مؤرخة في 18فبراير.2021 تصميم موقعيتاريخ التحديد  11 :فبراير  2022على الساعة .10:00
مطلب رقم 35 - 63021
تاريخ اإليداع  10 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 محمد ازكاغ بن احلسن عائشة بوشوى بنت احلسني يوسف ازكاغ بن محمد  .بصفتهم طالبي التحفيظ شياعا بينهمبنسبة  3/1لكل واحد منهم .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ملك تغوال.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك صابر.
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار الزيتون .
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة متنار ،قيادة تدزي ،جماعة سيدي كاوكي،
دوار ايت حلسن.
مساحته  92 :آر  00سنتيار تقريبا.
حدوده:
شماال  :برجيكي محمد بن حلس  -الطريق.
شرقا  :محمد كوسماط.
جنوبا  :برجيكي محمد بن حلسن– محمد كوسماط.
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك:
 رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ .22-06-2021 رسم اراثة عدلي محرر بتاريخ .15-06-2021 رسم شراء عدلي محرر بتاريخ 30-06-2021 رسم وكالة عدلي مؤرخ في . 07/01/2020صورة شمسية لشهادة ادارية  67/2021ق ق ج مؤرخة في 16/06/2021
 تصميم موقعيتاريخ التحديد  11 :فبراير  2022على الساعة .14:30
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مطلب رقم 35 - 63022
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :رشيدة مصلح بنت محمد .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :بلعيد اوماست.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بلعيد اوماست.
نوعه  :ارض عارية .
موقعه  :بلدية الصويرة ،دوار الغزوة.
مساحته  05 :آر  80سنتيار تقريبا.
حدوده:
شماال  :ممر عمومي عرضه  4امتار .
شرقا  :طريق عمومي عرضه  5امتار .
جنوبا  :فاطنة .
غربا  :امنة مصلح .
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك:
 رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ .03-12-2021 شهادة ادارية عدد 20مؤرخة في .30/11/2021 تصميم موقعيتاريخ التحديد  14 :فبراير  2022على الساعة .14: 30
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مطلب رقم 35 - 63023
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :محمد اماست بن محند
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :تساغني.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :تساغني.
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار االركان ومطفية .
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة و باشوية وجماعة متنار ،دوار اكي وانو.
مساحته  08 :هـ  89آر  62سنتيار تقريبا.
حدوده:
شماال  :طريق عرضها  3امتار .
شرقا  :علي بن حلسن اخراز -احلاج سعيد حنيف.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  35- - 740احلسني مرفع .
غربا  :طريق عمومية عرضها  03امتار -الرسم العقاري عدد .35 - 740
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك:
 رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ .18-03-2021 شهادة ادارية عدد /45ق ش ق مؤرخة في 18/01/2021 تصميم موقعيتاريخ التحديد  14 :فبراير  2022على الساعة .10:00

 عبد الواحد الريتل بن محمد عبد االله الريتل بن محمد احمد الريتل بن محمد خالد الريتل بن محمد . كلثوم الريتل بنت محمد نادية الريتل بنت محمد . مبارك اخلو بن محمد ميلود اخلو بن محمد . دامي اخلو بنت محمد فاطنة اخلو بنت محمد حليمة اخلو بنت محمد .بصفتهم طالبي التحفيظ شياعا بينهمبنسبة 2262من اصل  13824سهما لألول والتاني والثالث والرابع
واخلامس و 1131للسادسة والسابعة و 72للثامن والتاسع و36
للعاشرة واحلادية عشر والثانية عشر والكل من نفس االصل .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :احلروشة.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :احلروشة.
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار الزيتون واالركان
موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة ،قيادة اقرمود ،جماعة موالي بوزرقطون
دوار زاوية الشريف.
مساحته  01 :هـ  50آر  00سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 35 - 30816طريق عمومية عرضها  5امتار.
شرقا  :الرسم العقاري عدد – 35 - 23057ورثة محمد الريتل.
جنوبا  :ورثة الهنتاتي محمد – ورثة احلسني الريتل .
غربا  :طريق عمومية عرضها  5امتار.
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي محرر بتاريخ .09-05-1972 رسم اراثة عدلي محرر بتاريخ .09-08-2008 رسم اراثة عدلي محرر بتاريخ 17-01-1998 رسم اراثة عدلي مؤرخ في . 13/04/2013نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 20/11/2021نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 16/11/2021نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 08/04/2021شهادة مطابقة االسم رقم  05/2021بتاريخ  01ديسمبر 2021شهادة مطابقة االسم رقم  274بتاريخ 18/08/2014
 تصميم موقعيتاريخ التحديد  16 :فبراير  2022على الساعة .10:00

مطلب رقم 35 - 63024
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 -عبد اللطيف الريتل بن محمد

مطلب رقم 35 - 63025
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :تاديست خالد بن عالل .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :فدان ازرو.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بن عالل.
نوعه  :ارض عارية .
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة متنار ،قيادة سميمو ،جماعة سيدي
احمد السايح ،دوار الزواية فرقة اد كنكي.
مساحته  26 :آر  00سنتيار تقريبا.
حدوده:
شماال  :واد تدزي .
شرقا  :عبد العلي جبران .
جنوبا  :عبد العلي جبران .
غربا  :طريق عرضه  8امتار .
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي محرر بتاريخ .18-03-2021 رسم شراء عدلي محرر بتاريخ .30-10-2007 رسم مخارجة عدلي محرر بتاريخ .16-05-2018 شهادة ادارية عدد 08/2021مؤرخة في .20/09/2021 تصميم موقعيتاريخ التحديد  16 :فبراير  2022على الساعة .10: 00
مطلب رقم 35 - 63026
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :الرجراجي االصفر ابن العياشي .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ملك الشانطي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك الشانطي.
نوعه  :حانوتني وحوش داخلي به حانوت .
موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة  ،قيادة الشياظمة اجلنوبية ،جماعة
احد الدرى ،دوار التابية .
مساحته  01 :آر  06سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق .
شرقا  :الطريق
جنوبا  :ورثة عبد الرحمان بن عالل.
غربا  :بوجمعة االمعاشي
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي محرر بتاريخ .01-02-1976 رسم قسمة عدلي محرر بتاريخ .25-04-2004 رسم ملحق لقسمة وشراء عدلي محرر بتاريخ .28-09-2021 -رسم وكالة عدلي محرر بتاريخ .28-09-2021

 شهادة ادارية عدد  24/2021مؤرخة في  14ديسمبر .2021 تصميم موقعيتاريخ التحديد  18 :فبراير  2022على الساعة .14:30
مطلب رقم 35 - 63027
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :يونس بنعدي ابن العياشي .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ملك اخليرية
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك اخليرية.
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة  ،قيادة وجماعة ،اوناغة ،دوار اذا عمر .
مساحته  56 :آر  73سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة محمد بومكيلة -طريق عمومية عرضها  6امتار .
شرقا  :عائشة بومكيلة
جنوبا  :محمد بنعدي.
غربا  :جواد بنعدي
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك:
 رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ .10-10-2018 رسم هبة عدلي محرر بتاريخ .10-04-2019 شهادة ادارية عدد  63/2021مؤرخة في .04/08/2021 صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  42/2018مؤرخة في .25/09/2018 تصميم موقعيتاريخ التحديد  22 :فبراير  2022على الساعة .14:30
مطلب رقم 35 - 63028
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :عمر كبيري بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ازناك
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ازناك.
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار الزيتون.
موقعه  :اقليم الصويرة  ،دائرة متنار  ،قيادة تدزي ،جماعة سيدي
كاوكي ،دوار ايت ياسني .
مساحته  12 :آر  50سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :طالب النحفيظ .
شرقا  :طالب التحفيظ
جنوبا  :الرسم العقاري  35- - 9562فاطمة بوبرج
غربا  :طريق عمومية عرضها  5امتار
احلقوق العينية  :ال شيء
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أصل امللك:
 رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ .12-03-2020 شهادة ادارية مؤرخة في .03/09/2021 شهادة ادارية عدد  51/2020ق ق ج مؤرخة في .12/03/2020 تصريح بالشرف مؤرخ في  20ديسمبر 2021 تصميم موقعيتاريخ التحديد  22 :فبراير  2022على الساعة .11:00
مطلب رقم 35 - 63029
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :عمر كبيري بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ازناك
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ازناك.
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار الزيتون.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة متنار  ،قيادة تدزي ،جماعة سيدي كاوكي،
دوار ايت ياسني .
مساحته  12 :آر  50سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :امكاز
شرقا  :طالب التحفيظ
جنوبا  :طالب التحفيظ
غربا  :طريق عمومية
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك:
 رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ .12-03-2020 شهادة ادارية مؤرخة في .03/09/2021 صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  51/2020ق ق ج مؤرخة في.12/03/2020
 تصريح بالشرف مؤرخ في  20ديسمبر 2021 تصميم موقعيتاريخ التحديد  22 :فبراير  2022على الساعة .12:00
مطلب رقم 35 - 63030
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :عبد الغني خانا بن الرجراجي.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :اطويع
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اطويع.
نوعه  :ارض عارية.
موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة  ،قيادة الشياظمة اجلنوبية ،جماعة حد
الدرى ،مركز حد الدرى.
مساحته  01 :آر  06سنتيار تقريبا.

8253
حدوده :
شماال  :ورثة كبير خانا – ورثة الفار محمد .
شرقا  :ورثة محمد الفار -عمر غيبي
جنوبا  :عمر غيبي – الطريق االقليمية رقم 2209
غربا  :الطريق االقليمية رقم  – 2209ورثة كبير خانا
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك:
 رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ .04-04-2017 نسخة طبق االصل لشهادة ادارية عدد /19/17م ت مؤرخة في 24فبراير .2017
 تصميم موقعيتاريخ التحديد  22 :فبراير  2022على الساعة .14:30
مطلب رقم 35 - 63031
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :شرف الزيزي ابن عبد اجلليل
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :فدان النخلة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :فدان النخلة.
نوعه  :ارض عارية.
موقعه  :بلدية الصويرة ،دوار العرب.
مساحته  12 :آر  72سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :حمدي صالح  -الرسم العقاري عدد . 35 - 29363
شرقا  :السالكة مودا
جنوبا  :طريق عرضها  5امتار
غربا  :فاطمة مودا
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك:
 رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ .20-07-2021 رسم شراء عدلي محرر بتاريخ 07-01-2021 شهادة ادارية عدد  04/2021مؤرخة في  12يوليوز .2021 تصميم موقعيتاريخ التحديد  22 :فبراير  2022على الساعة .09:00
مطلب رقم 35 - 63032
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :حسن سكالض ابن عدي .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :حتت اورتي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :حتت اورتي.
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار الزيتون.
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موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة متنار  ،قيادة تدزي ،جماعة سيدي كاوكي
دوار اكني .
مساحته  26 :آر  30سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق عمومي – امينة سكالض.
شرقا  :امينة سكالض
جنوبا  :ورثة علي اشكاج
غربا  :احلسني سكالض
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ .27-07-2021 صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  70/2021ق ق ج مؤرخة في 23يونيو .2021
 تصميم موقعيتاريخ التحديد  23 :فبراير  2022على الساعة .11:00
مطلب رقم 35 - 63033
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :عبد احلميد بوزيد بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :اجلماعة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اجلماعة.
نوعه  :ارض فالحية بها بئر وبناية سفلية مساحتها  51متر محاطة
بسور بها اشجار االركان .
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة متنار  ،قيادة تدزي ،جماعة سيدي احمد
اوحامد ،دوار اد العوني .
مساحته  70 :آر  00سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :العربي بن عبد اهلل ابخار –ورثة حسن ازال .
شرقا  :ورثة محمد بن مبارك العسري  -الطريق
جنوبا  :الرسم العقاري 35 - 17104
غربا  :ورثة عبد الرحمان بن حمو ابخار
احلقوق العينية  :ممر عرضه مترين يخترق امللك
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي محرر بتاريخ .28-09-2021 رسم شراء عدلي محرر بتاريخ .7-05-2007 نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 03/05/2002 شهادة ادارية عدد  01/2021م ت مؤرخة في  16دجنبر .2021 تصميم موقعيتاريخ التحديد  23 :فبراير  2022على الساعة .14:00
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى ملك تكدو .1
مطلب رقم  35 - 61811الذي أدرجت مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1065املؤرخة في  29ماي 2019
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  14ديسمبر  ،2020فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " ملك تكدو  " 1ذي مطلب التحفيظ رقم
 .35 - 61811الكائن بإقليم الصويرة ،باشوية وجماعة متنار ،دوار

بيزكارن ،ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم طالب التحفيظ السيد
محمد اوحمو بن ابراهيم ،املزداد بتاريخ  13ديسمبر  ،1956وطنيته
ن 68061الساكن بدوار زاوية لوضة متزكيدة اوفتاس اقليم الصويرة.
وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا ،وكذا رسم شراء عدلي
مؤرخ في  16/06/2019ورسم ملحق عدلي مؤرخ في  17ديسمبر
 2020ورسم وكالة عرفي مؤرخ في  14/06/2021وطلب مؤرخ في 14
ديسمبر . 2020
احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة.
محمد عطشة.

محافظة العرائش
مطلب رقم 36 - 37443
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دكان عدد "1007
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دكان عدد "1007
نوعه  :ارض بها محل جتاري
موقعه  :إقليم العرائش ،مدينة القصرالكبير ،املقاطعة احلضرية االولى
مساحته  04 :سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :أحباس
شرقا  :أحمد الضحاك
جنوبا  :زنقة
غربا:أحمد بوشعيب
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة هادئة طويلة األمد ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 17:فبراير  2022على
الساعة  11و 30د
مطلب رقم 36 - 37444
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دكان عدد "1205
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دكان عدد "1205
نوعه  :ارض بها محل جتاري
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موقعه  :إقليم العرائش ،مدينة القصرالكبير ،املقاطعة احلضرية

حدوده :

االولى

شماال  :عبدالسالم التميم

مساحته  12 :سنتيار تقريبا.

شرقا  :شعبة

حدوده :

جنوبا :
 -محمد حسون

شماال  :أحباس

 -رحمة املرابط

شرقا  :أحباس

 -ورثة احلاج عبداهلل

جنوبا  :زنقة

غربا  :طريق

غربا:زنقة
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة هادئة طويلة األمد ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 17:فبراير  2022على
الساعة  12:و 30د

احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
حيازة هادئة طويلة األمد ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 21:فبراير  2022على
الساعة  13:و 30د زواال

مطلب رقم 36 - 37445
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :خندق الكوش"70325 1-
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :خندق الكوش"70325 1-
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة القلة،
مساحته  30 :ار  59سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد حسون
شرقا  :ورثة بن محمد

مطلب رقم 36 - 37447
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الدوالي " 70313
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الدوالي " 70313
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة القلة احملل املدعو  :دوار الرحبة
مساحته  01 :هكتار  91ار  23سنتيارتقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة عبدالسالم التميم
شرقا  :شعبة

جنوبا  :محمد حسون

جنوبا  :عبداهلل حسون

غربا  :واد
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة هادئة طويلة األمد ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18:فبراير  2022على
الساعة  10 :صباحا

غربا  :ورثة احلاج عبداهلل
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة هادئة طويلة األمد ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 21:فبراير  2022على
الساعة  12 :زواال.

مطلب رقم 36 - 37446
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :النجارين " 70324
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :النجارين ”70324

مطلب رقم 36 - 37448
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دكان عدد" 1014
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دكان عدد" 1014

نوعه  :ارض فالحية

نوعه  :ارض فالحية.

موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة القلة احملل املدعو:النجارين

موقعه  :إقليم العرائش ،مدينة القصرالكبير ،املقاطعة احلضرية

مساحته  01 :هكتار  33ار  77سنتيارتقريبا.

األولى ،زنقة حي الديوان

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021

8256
مساحته  06 :سنتيارتقريبا.
حدوده :
شماال  :أحباس
شرقا  :أحباس
جنوبا  :زنقة
غربا  :أحباس
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة هادئة طويلة األمد ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 21:فبراير  2022على
الساعة  09:و 30د صباحا
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" احلمام "
ذي املطلب رقم  36 - 8442الذي أدرجت خالصة مطلب
حتفيظه بتاريخ  04أكتوبر  2006عدد 405

 - 22منانة اجزناي بنت عبد الرحمان بنسبة 07/600
 - 23إبراهيم اجزناي بن عبد الرحمان بنسبة 14/600
 - 24أمينة اجزناي بنت عبد الرحمان بنسبة 07/600
وذلك بناءا على نفس احلجج و الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب
املذكور و كذا :
 عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ . 25/06/1997 عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ . 01/04/2002 إشهاد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ . 22/09/2021 احلكم الصادر عن احملكمة اإلبتدائية بالعرائش بتاريخ 07/04/2009ملف رقم . 20/2008
 شهادة عدم اإلستئناف مؤرخة في . 14/11/2013 وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في .08/10/2021 وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في .04/10/2021احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش.
بوزيان ادريس.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  21ديسمبر ، 2021فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " احلمام" ذي املطلب رقم  ، 36 - 8442الواقع
مبدينة العرائش ،زنقة اجنان اجزناي.
أصبحت تتابع من االن فصاعدا في اسم السادة و السيدات :

محافظة تاونات

 - 1أحمد اجزناي بن عبد الكرمي بنسبة 240/600
 - 2أم كلثوم الفياللي الرتبي بنسبة 50/600
 - 3محمد الفياللي الرتبي بنسبة 70/600
 - 4عبد اللطيف الضاوي بن محمد بنسبة 24/600
 - 5فطومة الضاوي بنت محمد بنسبة 12/600
 - 6خديجة الضاوي بنت محمد بنسبة 12/600
 - 7لطيفة الضاوي بنت محمد بنسبة 12/600
 - 8فاطمة الكوش بنت عبد اجمليد بنسبة 06/600
 - 9سمحمد الكوش بن عبد اجمليد بنسبة 12/600
 - 10عبد الكرمي الكوش بن عبد اجمليد بنسبة 12/600
 - 11خديجة الكوش بنت عبد اجمليد بنسبة 06/600
 - 12حميد الكوش بن عبد اجمليد بنسبة 12/600
 - 13عبد املالك الكوش بن عبد اجمليد بنسبة 12/600
 - 14حبيبة الديوري بنت بوغالب بنسبة 15/600
 - 15عبد الكرمي اجزناي بن عبد الرحمان بنسبة 14/600
 - 16عبد العزيز اجزناي بن عبد الرحمان بنسبة 14/600
 - 17رحمة اجزناي بنت عبد الرحمان بنسبة 07/600
 - 18جمال الدين اجزناي بن عبد الرحمان بنسبة 14/600
 - 19رشيدة اجزناي بنت عبد الرحمان بنسبة 07/600
 - 20آمال اجزناي بنت عبد الرحمان بنسبة 07/600
 - 21رشيد اجزناي اجزناي بن عبد الرحمان بنسبة 14/600

مطلب رقم 37 - 86236
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :احمد السايح بن علي؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  ":حومة الكوشة الرياحني"؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مالك
مشتمالته  :أرض عارية.
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو
حومة الكوشة الرياحني؛
مساحته  00 :ار  81س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :ورثة سي عبدالسالم القري؛
جنوبا  :ورثة سي بن عمار،
غربا  :احمد بن التهيمي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم شراء عدلي بتاريخ ،1977 - 7 - 12
رسم شراء عدلي بتاريخ 2021 - 11 - 26
تصريح بالشرف.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  11 :فبراير  2022على الساعة
. h 9 00
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مطلب رقم 37 - 86237
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :شركة يشتومي شركة دات املسؤولية احملدودة
مقرها االجتماعي بتاونات في شخص ممثلها القانةني؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الرياحني" ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الرياحني "
مشتمالته  :أرض عارية.
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو  :الرياحني؛
مساحته  00 :ار  82س تقريبا.
حدوده :
؛

شماال  :الطريق

شرقا  :دار عمر السليماني
جنوبا  :الطريق

؛

،

غربا  :دار احللوي املتيوي

.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي بتاريخ فبراير ، 1979
رسم شراء عدلي بتاريخ 2021 - 11 - 21
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  14 :فبراير  2022على الساعة
. h 9 00
مطلب رقم 37 - 86238
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالبوا التحفيظ :
امنة التزاني بنت محمد بنسبة  30990/276480عزيز الطريرش بن
عبدالرحمان بنسبة  43386/276480؛
املصطفى الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/276480؛
لطيفة الطريرش بنت عبدالرحمان بنسبة  21693/276480؛
مرية الطريرش بنت عبدالرحمان بنسبة  21693/276480؛
محمد الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/276480؛
مراد الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/276480؛
محمد الطريرش بن يوسف بنسبة  9520/276480؛
ياسني الطريرش بن يوسف بنسبة  9520/276480؛
طه الطريرش بن يوسف بنسبة  9520/276480؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مرجع موسى " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مرجع موسى "
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون .
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة دوار بوكنالة
احملل املدعو مرج موسى ؛
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مساحته  67 :ار  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الشعبة و الطريق ؛
شرقا  :عبداهلل البوجيدي وورثة عمر السكوري؛
جنوبا  :ورثة حلسن بن قدور ،
غربا  :عبداهلل قشيبل .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
نسخة عدلية لرسم شراء عدلي بتاريخ ، 10/5/2006
رسم شراء عدلي بتاريخ  8/10/2008؛
رسم شراء عدلي بتاريخ 24/10/2019؛
رسم اراثة عدلي بتاريخ  11دجنبر . 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  18فبراير  2022على الساعة .h 9 00
مطلب رقم 37 - 86239
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالبوا التحفيظ :
امنة التزاني بنت محمد بنسبة  30990/276480عزيز الطريرش بن
عبدالرحمان بنسبة  43386/276480؛
املصطفى الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/276480؛
لطيفة الطريرش بنت عبدالرحمان بنسبة  21693/276480؛
مرية الطريرش بنت عبدالرحمان بنسبة  21693/276480؛
محمد الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/276480؛
مراد الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/276480؛
محمد الطريرش بن يوسف بنسبة  9520/276480؛
ياسني الطريرش بن يوسف بنسبة  9520/276480؛
طه الطريرش بن يوسف بنسبة  9520/276480؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :عرقوب النمس " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عرقوب النمس "
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون .
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة دوار بوكنالة
احملل املدعو عرقوب النمس؛
مساحته  13 :ار  71س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :خندق عني النمس؛
جنوبا  :ورثة عبدالرحمان الطريرش ،
غربا  :ورثة بوشتى بن اعميمر و بوشتى اجكوطة و املدني الزيداري.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم ملكية عدلي بتاريخ ، 16/7/2014
رسم شراء عدلي بتاريخ  26/8/2015؛
رسم اراثة عدلي بتاريخ  11دجنبر . 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  18فبراير  2022على الساعة .h 10 00
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مطلب رقم 37 - 86240
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالبوا التحفيظ :
امنة التزاني بنت محمد بنسبة  30990/276480عزيز الطريرش بن
عبدالرحمان بنسبة  43386/276480؛
املصطفى الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/276480؛
لطيفة الطريرش بنت عبدالرحمان بنسبة  21693/276480؛
مرية الطريرش بنت عبدالرحمان بنسبة  21693/276480؛
محمد الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/276480؛
مراد الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/276480؛
محمد الطريرش بن يوسف بنسبة  9520/276480؛
ياسني الطريرش بن يوسف بنسبة  9520/276480؛
طه الطريرش بن يوسف بنسبة  9520/276480؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :عني بونة " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عني بونة "
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة دوار بوكنالة
احملل املد عو عني بونة؛
مساحته 01 :هـ  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :حميدة املنصوري ومن معه؛
شرقا  :ورثة محمد اخلاوة و محمد البوجيدي و من معه؛
جنوبا  :ورثة بوشتى بن حمادو ،
غربا  :بوشتى الكحش و املدني بن عيسى.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم شراء عدلي بتاريخ ، 2/1/1980
رسم شراء عدلي بتاريخ  18/3/1980؛
رسم شراء عدلي بتاريخ 22/2/1983؛
رسم شراء عدلي بتاريخ 06/12/2017؛
رسم اراثة بتاريخ  11دجنبر . 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  18فبراير  2022على الساعة .h 11 00
مطلب رقم 37 - 86241
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالبوا التحفيظ:
عبدالسالم الطريرش بن علي بنسبة 276480/829440
الطيب الطريرش بن علي بنسبة 276480/829440
امنة التزاني بنت محمد بنسبة 30990/829440
عزيز الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/829440؛
املصطفى الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/829440؛

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021
لطيفة الطريرش بنت عبدالرحمان بنسبة  21693/829440؛
مرية الطريرش بنت عبدالرحمان بنسبة  21693/829440؛
محمد الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/829440؛
مراد الطريرش بن عبدالرحمان بنسبة  43386/829440؛
محمد الطريرش بن يوسف بنسبة  9520/829440؛
ياسني الطريرش بن يوسف بنسبة  9520/829440؛
طه الطريرش بن يوسف بنسبة  9520/829440؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :باب النويدر " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :باب النويدر "
مشتمالته  :أرض بها بناية من طابق ارضي وطابقني علويني .
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة دوار بوكنالة
احملل املدعو باب النويدر؛
مساحته 01 :ار  20س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة اطريرش املدني؛
شرقا  :ورثة اطريرش محمد بن املدني ؛
جنوبا  :الطريق ،
غربا  :منزل البائع علي اطريرش به عبدالسالم بن علي .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم شراء عدلي بتاريخ ، 12/12/1993
رسم اراثة بتاريخ  11دجنبر . 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  18فبراير  2022على الساعة.h 12 30
احملافظ على األمالك العقارية بتاونات بالنيابة.
محمد الكحل.

محافظة تارودانت
مطلب رقم 39 - 32510
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد محمد ابزار بن علي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك ابزار».
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :بدوار تزيرت جماعة اميوالس قيادة متلوكت إقليم تارودانت.
مساحته  04 :آر  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :احلسن اوبرامي اوبورديح ؛
شرقا  :الطريق وبعضا احلسن اوبرامي ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :حلني اوبرامي وبعضا الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
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أصل امللك  :رسم استمرار عدلي محرر في  21يناير .2021
تاريخ التحديد  17 :فبراير  2022على الساعة  30 : 10صباحا.
مطلب رقم 39 - 32511
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد محمد لكناوي بن موالي الطاهر.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك لكناوي».
نوعـه  :أرض عارية بها بنايتني سفليتني للسكنى احداها ذات طابق اول.
موقعه  :بدوار البعارير الفوقانيني جماعة زاوية سيدي الطاهر قيادة
احمر إقليم تارودانت.
مساحته  03 :آر  85س تقريبا.
حدوده :
شماال  :شكير محمد ؛
شرقا  :عبد العزيز بكار ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك  :رسم استمرار عدلي محرر في  22يونيو .2021
تاريخ التحديد  17 :فبراير  2022على الساعة  30 : 09صباحا.
مطلب رقم 39 - 32512
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :األحباس العامة بتاروانت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :قطعة بوزرك».
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :بدوار أغبالو جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى
إقليم تارودانت.
مساحته  22 :آر  33س تقريبا.
حدوده :
شماال  :أيت حميد باحسني بن محمد ؛
شرقا  :أمجوض عالل وأمكان عمر بن محمد ؛
جنوبا  :حلسن بن محمد ايت بوهو واومسالخت محمد بن حمو ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  39 - 12729و بعضا اومسالخت محمد بن حمو ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 احليازة الهادئة واملستمرة والطويلة األمد.تاريخ التحديد  21 :فبراير  2022على الساعة  00 : 10صباحا.
مطلب رقم 39 - 32513
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :األحباس العامة بتاروانت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :مقبرة اغبالو ».
نوعـه  :مقبرة.
موقعه  :بدوار أغبالو جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى
إقليم تارودانت.
مساحته  01 :هكتار  66آر  15س تقريبا.
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حدوده :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :ايت حميد محمد بن احلسن ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
احليازة الهادئة واملستمرة والطويلة األمد.
تاريخ التحديد  21 :فبراير  2022على الساعة  00 : 11صباحا.
مطلب رقم 39 - 32514
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد املصطفى املسالي بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك مصطفى ».
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :بدوار احلدب جماعة وقيادة سيدي موسى احلمري إقليم تارودانت.
مساحته  03 :آر  45س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق بعرض  08امتار ؛
شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :الزنقة بعرض  05امتار؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
رسم استمرار عدلي محرر في  02نونبر .2021
تاريخ التحديد  21 :فبراير  2022على الساعة  30 : 09صباحا.
مطلب رقم 39 - 32515
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :السيدة شريفة حدان بنت احملجوب.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :الدويرية رقم .» 1
نوعـه  :دار مبنية بالتراب ذات طابق سفلي وطابق اول.
موقعه  :بدوار الشليوات بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت.
مساحته  60 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  39 - 2717؛
شرقا  :ورثة ايت مركوك صالح ؛
جنوبا  :ورثة ايت مركوك صالح؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاءات في  27يناير 1995 عقد مبادلة عرفي مصحح اإلمضاءات في  21شتنبر .1994تاريخ التحديد  23 :فبراير  2022على الساعة  30 : 09صباحا.
مطلب رقم 39 - 32516
تاريخ اإليداع  24 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد محمد احلبيب جتاني بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :اداك ».
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نوعه  :أرض فالحية مبني في جزء منها بناية.
موقعه  :بدوار تصدرت جماعة الدير قيادة سيدي موسى احلمري إقليم تارودانت.
مساحته  26 :آر  30س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :عمر اومومن ؛
جنوبا  :ورثة عليو علي بن عمر؛
غربا  :محمد الكياو ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
نسخة رسم شراء عدلي محرر في  30أكتوبر .2018 صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي محرر في  26أبريل .2013 صورة طبق األصل لرسم استمرار عدلي محرر في  15مارس .2013 شهادة إدارية مؤرخة في  22يونيو .2021تاريخ التحديد  24 :فبراير  2022على الساعة  00 : 10صباحا.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار احلمراء ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي.
مساحته  10 :ار  90س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الطريق اإلقليمية رقم  6020عرضها  20متر ؛
شرقا  :طريق خاص عرضه  10أمتار ؛
جنوبا  :سويدي أحمد؛
غربا  :ورثة امعمر اسويدي مطلب حتفيظ عدد  40 - 8271؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم موجب ملكية عدلي عدد  245صحيفة  323كناش 121
بتاريخ  2015 - 10 - 01توثيق وجدة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 22:فبراير  2022على
الساعة  10و 00د.

مطلب رقم 39 - 32517
تاريخ اإليداع  24 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد عبد اللطيف بياي بن عمر.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك عبد اللطيف ».
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :بدوار عني العصيد بلدية أوالد برحيل إقليم تارودانت.
مساحته  80 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد جكني ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :عبد الرحيم امنشتوك ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي محرر في  22يوليوز .2020 صورة طبق األصل لرسم صدقة عدلي محرر في  14مارس .2012 صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي محرر في  21أكتوبر .2011 شهادة إدارية مؤرخة في  07دجنبر .2021تاريخ التحديد  24 :فبراير  2022على الساعة  00 : 10صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت.
محمد فاري.

مطلب رقم 40 - 8504
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :بوغالم أحمد بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بوسكرة ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بوسكرة ."1
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.
مساحته  03 :هـ تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :شعبة ؛
شرقا  :طريق عمومية  ،محمد بن خلضر ؛
جنوبا  :محمد بن بوجمعة ؛
غربا  :بومدين بن احلسني ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم ملكية عدلي عدد  172ص  177بتاريخ  1987 - 04 - 19أصلها
مودع باملطلب عدد 02 - 20377
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23:فبراير  2022على
الساعة  10و 00د.

محافظة بركان
مطلب رقم 40 - 8503
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :سعيد سويدي بن مزيان.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار احلمراء".

مطلب رقم 40 - 8505
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :بوغالم أحمد بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بوسكرة ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بوسكرة ."2
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.
مساحته  75 :ار تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :طريق عمومية ؛
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شرقا  :ورثة محمد بن املصطفى؛
جنوبا  :شعبة ؛
غربا  :طريق غير معبدة ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم ملكية عدلي عدد  172ص  177بتاريخ  1987 - 04 - 19أصلها
مودع باملطلب عدد 02 - 20377
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23:فبراير  2022على
الساعة  11و 00د.
مطلب رقم 40 - 8506
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :بوغالم أحمد بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تاغروت ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تاغروت ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.
مساحته  02 :هـ تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :بوغالم عمرو ؛
شرقا  :طريق عمومية عرضها  10أمتار ؛
جنوبا  :بوغالم جمال ؛
غربا  :ورثة مقروف بن سلطان ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم ملكية عدلي عدد  172ص  177بتاريخ  1987 - 04 - 19أصلها
مودع باملطلب عدد 02 - 20377
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23:فبراير  2022على
الساعة  12و 00د.
مطلب رقم 40 - 8507
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :شركة صاحلي زيت الزيتون ميثلها السيد محمد
صاحلي بن عبد الكرمي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ايلمام ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ايلمام ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة احفير جماعة أغبال دوار خزانن.
مساحته  66 :ار  79س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :ورثة مكروس ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  40 - 5764؛
جنوبا  :ممر عرضه  03امتار ؛
غربا  :طريق عمومية ؛
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 .1نظير رسم شراء عدلي عدد  21ص  22كناش  188بتاريخ 12 - 10
  2021توثيق وجدة . 2112ص  237كناش  183بتاريخ - 07 - 23
2
 2021توثيق وجدة .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 24:فبراير  2022على
الساعة  10و 00د.
مطلب رقم 40 - 8508
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :املصطفى الناصري بن عبد القادر .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ازرين ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ازرين ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة احفير جماعة أغبال دوار ملقاقرة.
مساحته  80 :ار  80س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الرسم العقاري رقم  ، 40 - 28707ورثة ناصيري اخملتار؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  02 - 2529؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  40 - 20657؛
غربا  :بنات املقوري  ،ناصيري محمد (بلو)  ،ناصيري محمد (كراط ) ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 .1رسم ملكية عدلي عدد  07ص  07كناش األمالك رقم  17بتاريخ
 2021 - 12 - 20توثيق أحفير .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25:فبراير  2022على
الساعة  10و 00د.
مطلب رقم 40 - 8509
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ على الشياع :
 - 1سويدي احلسن بن الطيب بنسبة .463050/3096576
 - 2سويدي محمد بن الطيب بنسبة .463050/3096576
 - 3سويدي فتيحة بنت الطيب بنسبة .231525/3096576
 - 4سويدي عبد احلميد بن الطيب بنسبة .463050/3096576
 - 5سويدي مليكة بنت الطيب بنسبة .231525/3096576
 - 6سويدي ميلودة بنت الطيب بنسبة .231525/3096576
 - 7سويدي الزهرة بنت الطيب بنسبة .231525/3096576
 - 8سويدي نصر الدين بن الطيب بنسبة.463050/3096576
 - 9سويدي سناء بنت عبد املالك بن الطيب بنسبة .79569/3096576
 - 10سويدي سفيان بن عبد املالك بن الطيب بنسبة .159138/3096576
 - 11سويدي حسناء بنت عبد املالك بن الطيب بنسبة
.79569/3096576
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك سويدي ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك سويدي ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي.
مساحته  03 :هـ  22ار تقريبا.
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اجملاورون:
شماال  :الداودي عبد العزيز ؛
شرقا  :مسلك عمومي عرضه  10امتار ؛
جنوبا  :غلوش سليمان ؛
غربا  :واد برحو ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 .1رسم ملكية عدلي عدد  286ص  319كناش األمالك رقم  179بتاريخ
 2021 - 03 - 17توثيق وجدة .
 .2رسم إراثة بفريضة عدلي عدد  156ضمن بكناش التركات رقم 53
بتاريخ  2014 - 12 - 02توثيق بركان .
 .3نسخة اراثة ضمن أصلها بعدد  140ص  186كناش  4بتاريخ 12
  1995 - 01توثيق وجدة. - 4رسم بيان فريضة عدلي عدد  369ص  444كناش رقم  142بتاريخ
 2021 - 03 - 12توثيق وجدة .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 28:فبراير  2022على
الساعة  10و 00د.
مطلب رقم 40 - 8510
تاريخ اإليداع  24 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :محمد حمداوي بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ياقوبان ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ياقوبان ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة اكليم جماعة رسالن دوار أوالد امتيم.
مساحته  01 :هـ  49ار  86س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الرسم العقاري رقم  40 - 64493؛
شرقا  :طريق عمومية عرضها  08امتار ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  40 - 40421؛
غربا  :ورثة املصطفى رحال صابر ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 .1رسم ملكية عدلي عدد  339كناش األمالك رقم  32بتاريخ 08 - 25
  2021توثيق بركان . .2رسم اراثة بفريضة عدلي عدد  324ضمن بكناش التركات رقم 69
بتاريخ  2019 - 12 - 26توثيق بركان .
 .3رسم هبة عدلي عدد  244ضمن بكناش األمالك رقم  35بتاريخ 30
  2021 - 11توثيق بركان. .4رسم وكالة خاصة عدلي عدد  938ص  1876ضمن بسجل اخملتلفة
رقم  05بتاريخ  2021 - 09 - 20توثيق القنصلية العامة للملكة
املغربية برشلونة .
 .5رسم وكالة عدلي عدد  157ضمن بكناش اخملتلفة رقم  79بتاريخ
 2021 - 08 - 13توثيق بركان .
 .6رسم وكالة عدلي عدد  287ضمن بكناش اخملتلفة رقم  76بتاريخ
 2021 - 09 - 30توثيق بركان .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 28:فبراير  2022على
الساعة  12و 00د.
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خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " زيدور " 5
مطلب التحفيظ رقم  40 - 3317الذي نشرت خالصة
مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  565بتاريخ  28أكتوبر
 2009و املتبوع بإعالن عن انتهاء التحديد منشور باجلريدة
الرسمية عدد  598بتاريخ  16يونيو 2010
مبقتضى مطلب مؤرخ في  26يوليو  2016فان مسطرة حتفيظ امللك
املسمى " زيدور  " 5الكائن بدائرة احفير جماعة اغبال دوار زيدور
موضوع مطلب التحفيظ رقم  40 - 3317ستتابع من االن فصاعدا
مبساحة قدرها  04ار  02س بدال من املساحة املصرح بها  02ار  85س
بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تاييدا ملطلب التحفيظ وكذا:
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  16صحيفة  17ضمن بكناش األمالك رقم
 08بتاريخ  28سبتمبر  2012توثيق احفير.
احملافظ على االمالك العقارية ببركان.
هشام املومني.

محافظة صفرو
مطلب رقم 41 - 41184
تاريخ االيداع  20 :ديسمبر. 2021
طالب التحفيظ  :السيد محمد بن حلسن علوي هشامي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :أفود وغاظ.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :أفود وغاظ".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة سيدي يوسف بن
احمد،احملل املدعو "دوارآيت ابراهيم ".
مساحته  12 :آ  71س تقريبا.
حدوده:
شماال  :الرسم العقاري رقم 41 - 24815؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 41 - 24815؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 41 - 16542؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  22يوليو 1993؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  15ديسمبر1993؛
 - 3عقد ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في  25نوفمبر2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  21فبراير  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 41185
تاريخ االيداع  21 :ديسمبر.2021
طالبة التحفيظ  :السيدة صوفيا بنت عبد اهلل اعلولة.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :فدان النادر.
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االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك " :النادر".
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو أقورار،احملل
املدعو "مزارع آيت عبد السالم".
مساحته  09 :آ  10س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ميمون اعلولة،جواد اعلولة،ورثة حلسن اعلولة ايشو؛
شرقا  :ورثة حلسن اعلولة ايشو؛
جنوبا  :ممر عمومي؛
غربا  :ورثة اعلولو مولود ايشو؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1موجب ملكية عدلي مؤرخ في  28نوفمبر2018؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  12فبراير2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  21فبراير  2022على
الساعة  13زواال.
مطلب رقم 41 - 41186
تاريخ االيداع  22 :ديسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيد حسن بن ميمون بوزروق.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :احلفرة.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك حسن".
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجارالزيتون؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة سيدي يوسف بن
أحمد،احملل املدعو "آيت الطالب".
مساحته  15 :آ  54س تقريبا.
حدوده:
شماال  :أحمد صواحلني؛
شرقا  :علي اوميمون؛
جنوبا  :يامنة اجلياللي؛
غربا  :أحمد صواحلني والساقية؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  28ديسمبر 2020؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  28يوليوز 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  22فبراير  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 41190
تاريخ االيداع  23 :ديسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيد علي بن عبد اهلل قايدي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :عني عمس.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :عني عمس ."2
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو " عني عمس".
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مساحته  08 :آ  96س تقريبا.
حدوده:
شماال  :الرسمان العقاريان رقم  41 - 8242و41 - 8249؛
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 41 - 28716؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 41 - 8249؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  26مارس2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  23فبراير  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 41191
تاريخ االيداع  23 :ديسمبر.2021
طالب التحفيظ  :السيد علي بن عبد اهلل قايدي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :عني عمس.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :عني عمس ."1
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،بلدية البهاليل،احملل املدعو " عني عمس".
مساحته  11 :آ  99س تقريبا.
حدوده:
شماال  :الرسم العقاري رقم  41 - 8242ومصطفى رحمون؛
شرقا  :الشعبة؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 41 - 28716؛
غربا  :طريق عمومية؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  26مارس2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  23فبراير  2022على
الساعة  11صباحا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "بالد مسند العني"
مطلب رقم  41 - 2343الدي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  4432املؤرخة في  08أكتوبر 1997
أعقبها نشرإعالن عن إنتهاء التحديد باجلريدة
الرسمية عدد  1176املؤرخة في  14يوليو 2021
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  ،15/12/2021فإن مسطرة حتفيظ
امللك املدعو" بالد مسند العني "ذي املطلب رقم  ،41 - 2343الكائن
بإقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة ،جماعة أغبالو أقورار،بينا،احملل
املدعو"عني الرحمة" ،تتابع من اآلن فصاعدا في إسم السيدين:
 - 1حسن بن محمد بولنوار.
 - 2مصطفى بن احلسني اجبيلي ،على الشياع وسوية بينهما،وذلك
مبقتضى نفس الرسوم التي سبق إيداعها تعضيدا ملطلب التحفيظ
املشار إليه أعاله وكذا :
 - 1عقد بيع ثوثيقي مؤرخ في  07و 13أكتوبر 2021؛
 - 2عقد ملحق إصالحي ثوثيقي مؤرخ في  25نوفمبر .2021
احملافظ على األ مالك العقارية بصفرو
محمد الوزاني الطيبي.
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محافظة ميدلت
مطلب رقم 42 - 43167
تاريخ اإليداع  10 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :فاطمة اويدير بنت عسو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :إلهام
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :إلهام.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة وقيادة وجماعة بومية ،احملل املدعو باوناصر.
مساحته 01 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :السوني جمال؛
شرقا  :السوني جمال؛
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 6609؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
عقد شراء عدلي ضمن بعدد  406ص  435سجل االمالك رقم 93
بتاريخ  12مارس 2020
عقد ملحق اصالحي عدلي ضمن بعدد  347ص  333سجل اخملتلفة
 26بتاريخ  11أكتوبر 2021
نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 29م ص  492كناش
االمالك رقم  77بتاريخ  20يناير 2015
نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن أصلها حتت عدد  111كناش
التركات رقم  4بتاريخ  21أكتوبر 1992
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد  277ص  61كناش
االمالك رقم  2بتاريخ  31ماي 1971
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43168
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :محمد فرتاس ابن احمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :رابحة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :رابحة.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو متدى نزري ايت الربع.
مساحته 01 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :احمد اخلال؛
شرقا  :الصديقي ادريس ومطلب التحفيظ رقم 42 - 7258؛

جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :حداوي عبدالقادر؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد  199ص 185
سجل التركات رقم  11بتاريخ  04يوليو 1981
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد  176كناش
االمالك رقم  21بتاريخ  22أغسطس 2000
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد  32ص  33كناش
االمالك رقم  22بتاريخ  24نوفمبر 2000
التعريف بالشكل وحترير رسم شراء عدلي ضمن بعدد  199ص 245
كناش االمالك عدد  46بتاريخ  13ديسمبر 2010
عقد شراء عدلي ضمن بعدد  195ص  238كناش االمالك عدد 48
بتاريخ  06يونيو 2011
عقد صدقة عدلي ضمن بعدد  55ص  86كناش االمالك عدد  64بتاريخ
 21ماي 2015
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 12 :زواال.
مطلب رقم 42 - 43169
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أفتيس
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أفتيس.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
ايت عياش ،احملل املدعو ايت سيدي باموسى.
مساحته 20 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ممر؛
شرقا  :ممر؛
جنوبا  :الواد ؛
غربا  :جياللي موالي احمد؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43170
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض اجلامع
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بقعة ايت برتات.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو ايت برتات.
مساحته 30 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :فتيحة عياشي؛
شرقا  :عائشة صاحلي؛
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :عائشة صاحلي؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 12 :زواال.
مطلب رقم 42 - 43171
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بوجلير
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بوجلير .2
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو قصر مشتاق.
مساحته 05 :آ50س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ورثة اعدوش؛
شرقا  :الواد؛
جنوبا  :طالب التحفيظ ؛
غربا  :مصرف؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  17 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 11 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43172
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بني السواقي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بني السواقي .2
نوعه  :أرض فالحية؛
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موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو قصر مشتاق.
مساحته 12 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :اغزيط حدو؛
شرقا  :مصرف امسيري امحمد؛
جنوبا  :طريق ؛
غربا  :ممر؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  17 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 12 :زواال.
مطلب رقم 42 - 43173
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بني السواقي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بني السواقي .3
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو قصر مشتاق.
مساحته 05 :آ 50س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ازدكي موحى؛
شرقا  :مصرف وبلكاود خالد؛
جنوبا  :مصرف ؛
غربا  :العلوية الشريفة؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 11 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43174
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :دار مشتاق
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار مشتاق.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو قصر مشتاق.
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مساحته 06 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الزنقة؛
شرقا  :اوخلير علي؛
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :الزنقة؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 12 :زواال.
مطلب رقم 42 - 43175
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :مسجد مشتاق القدمي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :مسجد مشتاق القدمي.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو قصر مشتاق.
مساحته 10 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ؛
شرقا  :الزنقة؛
جنوبا  :الزنقة وايت املراني ؛
غربا  :الزنقة ورجو مولود؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 11 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43176
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ساحة املسجد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ساحة املسجد.
نوعه  :أر ض فالحية؛
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو قصر مشتاق.
مساحته 08 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ورثة تاهديت والزنقة؛
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شرقا  :الزنقة؛
جنوبا  :طالب التحفيظ ورحو مولود ؛
غربا  :ورثة العلوي موالي عبد الناصر؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 12 :زواال.
مطلب رقم 42 - 43177
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :حمو عجي ابن موحى
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بادو
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بادو.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة وقيادة وجماعة بومية ،احملل املدعو باوناصر.
مساحته 01 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الزنقة؛
شرقا  :الزنقة؛
جنوبا  :املكي صاديقي ؛
غربا  :صاديقي عبد السالم؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
عقد شراء عدلي ضمن بعدد  20ص  24كناش االمالك  99بتاريخ 21
يونيو 2021
نسخة من رسم قسمة بنظائر عدلي ضمن أصلها حتت عدد  155ص
 261كناش التركات رقم  28بتاريخ  16ماي 2014
نسخة من رسم قسمة بنظائر عدلي ضمن أصلها حتت عدد 62
كناش التركات رقم  03بتاريخ  18سبتمبر 1991
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43178
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :يامنة العمراوي بنت احلسني
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :يامنة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :يامنة.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو ميمالل.
مساحته 02 :آ 40س تـقـريـبـا.
حدوده :
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شماال  :امحمد رشاد؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :موحى اخواو ؛
غربا  :الزنقة؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
عقد شراء عدلي ضمن بعدد  410ص  22كناش  59بتاريخ  12يونيو 1967
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 14 :بعد الزوال.
مطلب رقم 42 - 43179
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :حياة شنون بنت عثمان
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :حياة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :حياة.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ميدلت مدينة الريش ،احملل املدعو ايت تقرت.
مساحته  01 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الزنقة؛
شرقا  :الزنقة؛
جنوبا  :الزين موحى ؛
غربا  :بن عال سعيد؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
عقد شراء عدلي ضمن بعدد  380ص  391كناش االمالك رقم 39
بتاريخ  12ماي 2012
نسخة من عقد شراء عدلي ضمن أصله حتت عدد  303ص  323سجل
االمالك رقم  17بتاريخ  19يوليو 2000
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43180
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :موالي احلسن مجيد علوي ابن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :العلوي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :العلوي.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة ايتزر جماعة ايت بن يعقوب ،احملل
املدعو دوار اكدمي.
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مساحته95هـ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :احلسناوي موالي احلسن؛
شرقا  :الوادي؛
جنوبا  :العدلوني والرسم العقاري عدد  123/42؛
غربا  :الفاكوري والساقية؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد  37ص  39كناش االمالك رقم 63
بتاريخ  10أغسطس 2011
رسم احصاء بسند عدلي ضمن حتت عدد  253ص  335كناش التركات
رقم  14بتاريخ  27يونيو 2011
عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ  05يناير 2005
عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ  03يونيو 1998
عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ  03يونيو  07أغسطس 1996
عقد شراء عدلي عدد  256ص  104بتاريخ  09ديسمبر 1990
عقد شراء عدلي عدد  451ص  192بتاريخ  04مارس 1991
عقد شراء عدلي عدد  452ص  193بتاريخ  04مارس 1991
عقد شراء عدلي عدد  61ص  22بتاريخ  02أبريل 1991
رسم ملكية عدلي عدد  60ص  22بتاريخ  02أبريل 1991
عقد شراء عدلي عدد  63ص  23بتاريخ  02أبريل 1991
رسم ملكية عدلي عدد  62ص  22بتاريخ  02أبريل 1991
عقد شراء عدلي عدد  59ص  22بتاريخ  02أبريل 1991
رسم ملكية عدلي عدد  58ص  22بتاريخ  02أبريل 1991
عقد شراء عدلي عدد  53ص  20بتاريخ  02أبريل 1991
رسم ملكية عدلي عدد  52ص  20بتاريخ  02أبريل 1991
عقد شراء عدلي عدد  55ص  21بتاريخ  02أبريل 1991
رسم ملكية عدلي عدد  54ص  21بتاريخ  02أبريل 1991
عقد شراء عدلي عدد  57ص  21بتاريخ  02أبريل 1991
رسم ملكية عدلي عدد  56ص  21بتاريخ  02أبريل 1991
عقد شراء عدلي عدد  147ص  57بتاريخ  05ماي 1991
عقد شراء عدلي عدد  149ص  58بتاريخ  05ماي 1991
عقد شراء عدلي عدد  172ص  66بتاريخ  13ماي 1991
عقد شراء عدلي عدد  145ص  57بتاريخ  05ماي 1991
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43181
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :دينا ايت ابراهيم بنت امبارك
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :فدان اقشمير
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك دينا.
نوعه  :أرض فالحية؛
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موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
ايت ازدك ،احملل املدعو مزرعة اسكا ايت ازدك.
مساحته14آ 75س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :موالي اسماعيل بالعابد وفاطمة التيباوي والساقية؛
شرقا  :لالة زينب أيت زيدان والساقية ولالة فاطمة أيت زيدان؛
جنوبا  :اسعيد اعثمان مع ايت العربي ؛
غربا  :لالة عائشة ايت زيدان ولالة فاطمة ايت زيدان؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
عقد شراء عدلي ضمن بعدد  390ص  409كناش االمالك عدد 85
بتاريخ  22أكتوبر 2021
نسخة من رسم احصاء تركة ضمن أصلها حتت عدد  83ص 186
كناش التركات رقم  34بتاريخ  25يناير 2016
نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد  100ص 182
كناش التركات عدد  36بتاريخ  25يوليوز 2016
صورة شمسية لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد  18ص  38كناش
التركات رقم 34بتاريخ  29سبتمبر 2015
نسخة طبق االصل لعقد بيع صادر عن احملكمة االبتدائية مبيدلت رقم
 16بتاريخ  09يناير 1957
نسخة طبق االصل لعقد بيع صادر عن احملكمة العرفية ايت ازدك رقم
 576بتاريخ  24نوفمبر 1954
نسخة طبق االصل لعقد بيع صادر عن احملكمة العرفية ايت ازدك رقم
 480بتاريخ  21ديسمبر 1953
نسخة طبق االصل لعقد بيع صادر عن احملكمة العرفية ايت ازدك رقم
 495بتاريخ  05أكتوبر 1954
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 14 :بعد الزوال.
احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.
حلسن اليعقوب.

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي
مطلب رقم 43 - 9726
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ :
 املصطفى الصبان بنسبة  928144/6652800سهما محمد الصبان بنسبة بنسبة  928144/6652800سهما -عائشة الصبان بنسبة  464072/6652800سهما

 نزهة الصبان بنسبة  464072/6652800سهما اسماء الصبان بنسبة  464072/6652800سهما ليلى الصبان بنسبة  464072/6652800سهما عبد الغفور الصبان بنسبة  928144/6652800سهما علية الصبان بنسبة  464072/6652800سهما صفية الصبان بنسبة  84623/6652800سهما نورة الصبان بنسبة  84623/6652800سهما سفيان الصبان بنسبة  169246/6652800سهما عبد الوهاب الصبان بنسبة  169246/6652800سهماطارق الصبان بنسبة بنسبة  169246/6652800سهما رشيدة الياسعي بنسبة  97020/6652800سهما سليمة الصبان بنسبة  97020/6652800سهما أمل الصبان بنسبة  96712/6652800سهما أحمد أمني الصبان بنسبة  193424/6652800سهمامحمد شهيد الصبان بنسبة  193424/6652800سهماعبد الرحمان الصبان بنسبة  193424/6652800سهمااالسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :الصبان
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابق أول .
موقعه  :مراكش املدينة  ،بوطويل ،درب هيالنة رقم  101مكرر.
مساحته  42 :س ؛
حدوده :
شماال  :الزنقة؛
شرقا  :الزنقة؛
جنوبا  :ورثة حميدة الرحماني ؛
غربا  :الدرب ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  428صحيفة  390كناش االمالك رقم 72بتاريخ  17رجب  1395توثيق مراكش.
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  430صحيفة  347كناش ل عدد 85بتاريخ  06رجب  1397توثيق مراكش.
 استمرار على املساحة الزائدة عدلي ضمن بعدد  264صحيفة 379كناش  1رقم  323بتاريخ  08/11/2021توثيق مراكش.
 تصحيح الفريضة عدلي ضمن بعدد  84صحيفة  87كناش التركاتعدد  227بتاريخ  06ديسمبر  2021توثيق مراكش.
 رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  36صحيفة  36كناش التركات رقم 227بتاريخ  20/09/2021توثيق مراكش.
رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  80صحيفة  85كناش التركات رقم 106بتاريخ  01/11/2009توثيق مراكش.
 رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  284صحيفة  342كناش التركات رقم 19بتاريخ  14/09/2001توثيق مراكش
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  18فبراير  2022على الساعة .09:00
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مطلب رقم 43 - 9727
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ :
 البقفاوي موالي يوسف بنسبة  14/40سهما ناجية بلمدني بنت عبد اهلل بنسبة  05/40سهما نادية البقفاوي بنت موالي احمد بنسبة  07/40سهما سهام البقفاوي بنت موالي احمد بنسبة  07/40سهما. نوال البقفاوي بنت موالي احمد بنسبة  07/40سهما.االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :الزيتون
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار مختلفة .
موقعه  :عمالة مراكش  ،جماعة أوالد حسون ،دوار سكان.
مساحته  30 :آ  40س ؛
حدوده :
شماال  :البقفاوي موالي أحمد و الطريق؛
شرقا  :البقفاوي موالي أحمد؛
جنوبا  :احملجوب حلصيبة و البقفاوي ؛
غربا  :الغالية بنت عمر ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 صورة لرسم استمرار عدلي حفظ حتت عدد  2327بتاريخ 18/06/1990توثيق مراكش.
 رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد  1004بتاريخ  21/03/1991توثيقمراكش.
 رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  264صحيفة  337كناش التركات رقم 188بتاريخ  07ديسمبر  2018توثيق مراكش
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  18فبراير  2022على الساعة .11:00
مطلب رقم 43 - 9728
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ :
 بوجمعة حموتي بنسبة ½ سهما سومية اجلدان بنسبة ½ سهمااالسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :لوح بلعيادي
نوعه  :أرض فالحية بها بئر .
موقعه  :عمالة مراكش  ،جماعة أوالد حسون ،احملل املدعو  :لوح بلعيادي.
مساحته  14 :آ  00س ؛
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 43 - 67629؛
شرقا  :موالي أحمد العلوي؛
جنوبا  :سيدي محمد العلوي ؛
غربا  :ممر و عبد الرحيم السلكي ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
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أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  346صحيفة  342كناش االمالكرقم  306بتاريخ  18/03/2021توثيق مراكش.
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  92صحيفة  101كناش االمالك رقم 318بتاريخ  08/04/2021توثيق مراكش.
 وكالة عدلية رسم عدد  1336صحيفة  1336كناش .36 موافقة عرفية بتاريخ .12/11/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  18فبراير  2022على الساعة .13:00
مطلب رقم 43 - 9729
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ :
 بشرى البريش بنسبة  1/8سهما املصطفى البريش بنسبة  2/8سهما خديجة البريش بنسبة  1/8سهما فوزية البريش بنسبة  1/8سهما يوسف البريش بنسبة  2/8سهما وفاء البريش بنسبة  1/8سهما.االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بريش
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابق أول .
موقعه  :مراكش املدينة  ،درب ضبشي ،درب اجلامع رقم .92
مساحته  01 :آ  44س ؛
حدوده :
شماال  :احلاج احملجوب؛
شرقا  :احلاجة العشابية؛
جنوبا  :كبورة و مطلب رقم  43 - 6015؛
غربا  :مطلب رقم  43 - 6015؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
رسمشراءعدليحفظحتتعدد 3652بتاريخ 08/11/1990توثيقمراكش. صورة لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد  378صحيفة  485كناشالتركات رقم  188بتاريخ  30/01/2019توثيق مراكش.
 رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  42صحيفة  42كناش التركات رقم 227بتاريخ  28/09/2021توثيق مراكش.
 صورة لرسم شراء عدلي حفظ حتت عدد  344بتاريخ 21/11/1988توثيق مراكش.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  18فبراير  2022على الساعة .15:00
مطلب رقم 43 - 9730
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر 2021؛
طالبة التحفيظ  :فان دير بليجم أليس مارية Mme Van Der Pluijm
Janke Alice Maria HOLLANDE
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :الشيماء 2
نوعه  :دار للسكنى .
موقعه  :مراكش املدينة  ،درب ضبشي ،درب موالي عبد القادر رقم .50
مساحته  73 :س ؛
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 43 - 25086؛
شرقا  :كريستيان بوجو و عثماريس عبد النبي؛
جنوبا  :الدرب ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  43 - 25086؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد  249صحيفة 238ش االمالك رقم  109بتاريخ  07/03/2007توثيق مراكش.
 نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد  481صحيفة 492كناش االمالك رقم  41بتاريخ  22/02/2001توثيق مراكش.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  23فبراير  2022على الساعة .09:00
مطلب رقم 43 - 9731
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ :
 محمد طارق املالح بنسبة  136/1360سهما محمد صادق املالح بنسبة  332/1360سهما شروق املالح بنسبة  306/1360سهما ضحى املالح بنسبة  306/1360سهما محمد اخملتار املالح و محمد صادق املالح  280/1360سهما ) حقاملنفعة حملمد صادق املالح و حق الرقبة حملمد اخملتار املالح (
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املالح
نوعه  :أرض بها طابق حتت أرضي و طابق سفلي جتاري و طابق علوي سكني .
موقعه  :مراكش املدينة  ،املواسني ،درب الورثاني رقم .48
مساحته  01 :آ  28س ؛
حدوده :
شماال  :درب سيدي اليماني؛
شرقا  :أيت الشاي مصطفى؛
جنوبا  :مطلب رقم  43 - 6327؛
غربا  :درب اورتوي ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
استمرار عدلي ضمن بعدد  268صحيفة  363كناش االمالك رقم 243بتاريخ  06/09/2016توثيق مراكش.
رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  87صحيفة  117كناش  02رقم 81بتاريخ  16/01/2007توثيق مراكش.
 نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد  137صحيفة 103كناش االمالك رقم  15توثيق مراكش.

 نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد  672صحيفة 70كناش االمالك رقم  14توثيق مراكش.
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  354صحيفة  474كناش  01رقم 235بتاريخ  18/10/2016توثيق مراكش.
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  199صحيفة  240كناش  1رقم 246بتاريخ  06/01/2017توثيق مراكش.
اشهاد عدلي بتوحيد االسم ضمن بعدد  238صحيفة  282كناش 04رقم  262بتاريخ  08/03/2021توثيق مراكش.
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد  64صحيفة 237كناش االمالك رقم  23بتاريخ  30حجة  1382توثيق مراكش.
نسخة من رسم توثيقي مؤرخ في  15ديسمبر .2016التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  23فبراير  2022على الساعة .11:00
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.
عبد القادر بوحامد.

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 44 - 158147
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :مستعني محمد بن احلسني.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقعة الدوار ."1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :بقعة الدوار ."1
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دوار العتاعتة جماعة أوالد بوساكن قيادة مطران دائرة بني
هالل العونات إقليم سيدي بنور.
مساحته  30 :ارا  40سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :ورثة احمد بن بوشعيب؛
جنوبا  :ورثة العربي بن بوشعيب؛
غربا  :طريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
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 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .27/08/2016 شهادة ادارية مؤرخة .06/12/2021تاريخ التحديد املؤقت  18 :فبراير  2022على الساعة  09و  30د .
مطلب رقم 44 - 158148
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :مستعني محمد بن احلسني.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقعة الدوار ."2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :بقعة الدوار ."2
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دوار العتاعتة جماعة أوالد بوساكن قيادة مطران دائرة بني
هالل العونات إقليم سيدي بنور.
مساحته  30 :ارا  41سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :ورثة عبداجلبار فريح؛
جنوبا  :ورثة عبداجلبار فريح؛
غربا  :مستعني الهامشي.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .27/08/2016 شهادة ادارية مؤرخة .06/12/2021تاريخ التحديد املؤقت  18 :فبراير  2022على الساعة  10و  45د .
مطلب رقم 44 - 158149
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :مستعني محمد بن احلسني.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقعة الدوار ."3
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :بقعة الدوار ."3
نوعه  :أرض فالحية بها بناية وسور.
موقعه  :دوار العتاعتة جماعة أوالد بوساكن قيادة مطران دائرة بني
هالل العونات إقليم سيدي بنور.
مساحته  56 :ارا  99سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ملك وقفي وطريق؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :ورثة مستعني التجاني بن محمد؛
غربا  :ورثة فاطمة مستعني.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
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 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .27/08/2016 شهادة ادارية مؤرخة .06/12/2021تاريخ التحديد املؤقت  18 :فبراير  2022على الساعة .12
مطلب رقم 44 - 158150
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :مونير محمد بن ملصدق.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقعة مونير".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :بقعة مونير".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :دوار املقدمني جماعة أوالد سي بويحيى قيادة املشرك إقليم
ودائرة سيدي بنور.
مساحته  05 :ارات  02سنتيارات تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :محمد سمني وربيعة بلبشير؛
شرقا  :بشار سعيد؛
جنوبا  :محمد الدهبي؛
غربا  :محمد بن زينان.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .18/09/2021 شهادة ادارية مؤرخة .16/09/2021تاريخ التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على الساعة  09و  30د.
مطلب رقم 44 - 158151
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :رجيب فتيحة بنت عبداهلل.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد الشرفة".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :بالد الشرفة".
نوعه  :أرض فالحية بها بناية وبئر واشجار.
موقعه  :دوار اوالد رحال ومزارع احلدادة االولى جماعة وقيادة بوحمام
إقليم ودائرة سيدي بنور.
مساحته  01 :هكتار  00ار  66سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 44 - 150392؛
شرقا  : :مطلبي التحفيظ عدد  ،44 - 151001 ،44 - 150545ورثة
احلدادي ميلود وورثة رجيب فاطنة؛
جنوبا  : :مطلب التحفيظ عدد 44 - 153395؛
غربا  : :مطلب التحفيظ عدد 44 - 150866وطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في .30/01/1987
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 رسم استمرار عدلي مؤرخ في .31/01/1987 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .01/03/1987 رسم شراء عدلي مؤرخ في .10/03/1987 رسم شراء عدلي مؤرخ في .11/03/1987 عقد شراء عرفي مؤرخ في .12/10/1999 رسم اراثة عدلي مؤرخ في .29/04/2006 رسم شراء عدلي مؤرخ في .09/01/2020 رسم اراثة عدلي مؤرخ في .14/08/2021 رسم شراء عدلي مؤرخ في .25/08/2021تاريخ التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على الساعة .12
مطلب رقم 44 - 158152
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :الغزواني شيكر بن احلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد رحمة".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :بالد رحمة".
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دوار بياضة إقليم ومدينة سيدي بنور.
مساحته  40 :ارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة الغواني زوهرة؛
شرقا  : :الغزواني بوشعيب بن سعيد؛
جنوبا  : :الغزواني مصطفى والغزواني نفيسة؛
غربا  : :الغزواني عبدالرحمان.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .12/03/1995 صورة شمسية لنسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخ في.25/12/1981
تاريخ التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على الساعة .15
مطلب رقم 44 - 158153
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :الغزواني الكبير بن احلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :احليط الكبير".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :احليط الكبير".
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دوار بياضة إقليم ومدينة سيدي بنور.
مساحته  39 :ارا  83سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  : :زوبيدة بنت الفقيه؛
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جنوبا  : :الغزواني الزوهرة؛
غربا  : :ورثة الغزواني عبدالرحمان.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .12/03/1995 شهادة مطابقة االسم مؤرخة .24/12/2020تاريخ التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على الساعة  09و  30د.
مطلب رقم 44 - 158154
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :الغزواني العياشي بن احلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقعة املرس".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :بقعة املرس".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :دوار بياضة إقليم ومدينة سيدي بنور.
مساحته  46 :ارا  86سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة فاطنة بارز ،مقبرة سيدي اخملتار وورثة اجلياللي بن عبداهلل؛
شرقا  : :مليكة الغزواني؛
جنوبا  : :ورثة ولد بن خدمي؛
غربا  : :فتاح بن عبداهلل ،ورثة بوشعيب بن الطاهر وكثيري عبدالقادر.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .12/03/1995تاريخ التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على الساعة  10و  45د.
مطلب رقم 44 - 158155
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 عنصري املصطفى بن املهدي بنسبة  2/23سهما. عنصري زبيدة بنت املهدي بنسبة  1/23سهما. عنصري رشيدة بنت املهدي بنسبة  1/23سهما. عنصري هنية بنت املهدي بنسبة  1/23سهما. عنصري نعيمة بنت املهدي بنسبة  1/23سهما. عنصري مبارك بن املهدي بنسبة  2/23سهما. االنصاري محمد بن املهدي بنسبة  2/23سهما. عنصري كرمية بنت املهدي بنسبة  1/23سهما. عنصري عمر بن املهدي بنسبة  2/23سهما. عنصري محمود بن املهدي بنسبة  2/23سهما. عنصري أحمد بن املهدي بنسبة  2/23سهما -عنصري خديجة بنت املهدي بنسبة  1/23سهما.
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 عنصري أمينة بنت املهدي بنسبة  1/23سهما. عنصري مجيدة بنت املهدي بنسبة  1/23سهما. عنصري فاطمة بنت املهدي بنسبة  1/23سهما. عنصري عثمان بن املهدي بنسبة  2/23سهما.االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد نور".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :عنصري".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :مركز أربعاء أوالد عمران جماعة وقيادة ودائرة أوالد عمران
إقليم سيدي بنور.
مساحته  94 :سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  44 - 120887وممر عمومي؛
شرقا  : :محمد بن الفقيه علي؛
جنوبا  : :طريق؛
غربا  : :ممر عمومي.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .09/03/1977 صورة شمسية لرسم اراثة مؤرخة في .10/01/1998 صورة شمسية لرسم مطابقة االسم مؤرخة في .13/07/2021تاريخ التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على الساعة  12و  45د.
مطلب رقم 44 - 158156
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 حافظ رفيقة بنت احملجوب بنسبة  1/10سهما. حافظ رضوان بن احملجوب بنسبة  2/10سهما. حافظ جالل بن احملجوب بنسبة  2/10سهما. حافظ عماد بن احملجوب بنسبة  2/10سهما. حافظ عبدالرحيم بن احملجوب بنسبة  2/10سهما. حافظ زهيرة بنت احملجوب بنسبة  1/10سهما.االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اجلنان الكبير".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :اجلنان الكبير".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :دوار بياضة إقليم ومدينة سيدي بنور.
مساحته  20 :ارا  07سنتيارات تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة بوشعيب بن سعيد والغزواني مصطفى؛
شرقا  : :الغزواني السعدية؛
جنوبا  : :ورثة محمد بن عبداهلل؛
غربا  : :ورثة الغزواني عبدالرحيم والغزواني مصطفى.
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احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .12/03/1995 رسم اراثة عدلي مؤرخ في .30/03/2015تاريخ التحديد املؤقت  23 :فبراير  2022على الساعة  09و  30د.
مطلب رقم 44 - 158157
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :الغزواني عائشة بنت احلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اجلنان الكبير".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :اجلنان الكبير".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :دوار بياضة إقليم ومدينة سيدي بنور.
مساحته  20 :ارا  78سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد بن عبداهلل والغزواني السعدية؛
شرقا  : :ورثة بوشعيب بن سعيد؛
جنوبا  : :ورثة بوشعيب بن سعيد ونعيمة الغزواني؛
غربا  : :ورثة بوشعيب بن سعيد.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .12/03/1995تاريخ التحديد املؤقت  23 :فبراير  2022على الساعة  10و  45د.
مطلب رقم 44 - 158158
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :الغزواني السعدية بنت احلاج احلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اجلنان الكبير".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :اجلنان الكبير".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :دوار بياضة إقليم ومدينة سيدي بنور.
مساحته  20 :ارا  72سنتيارا تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الغزواني نفيسة؛
شرقا  : :ورثة بوشعيب بن سعيد؛
جنوبا  : :ورثة بوشعيب بن سعيد عائشة الغزواني؛
غربا  : :ورثة محمد بن عبداهلل.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .12/03/1995تاريخ التحديد املؤقت  23 :فبراير  2022على الساعة .12
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خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "احلمري"
مطلب رقم 44 - 7962
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  .07/12/2021فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى "احلمري" ذي مطلب التحفيظ عدد  .44 - 7962الكائن
مبنطقة ضم األراضي املدعوة ب ر  1-3البالغ مساحته بعد عملية
الضم  44ارا  86سنتيارا مفادها أن .تتابع مسطرة حتفيظ امللك
املذكور من األن فصاعدا على الشياع في اسم السادة:
 بوشعيب احللبة بن العربي بنسبة  842/5682سهما. فاطنة بن احلفيظ بنت الكبير بنسبة  4840/5682سهما. الكل بناء على العقود والوثائق التالية املودعة سلفا وكذا: حكم ابتدائية سيدي بنور عدد  58/11مؤرخ في .22/11/2011 شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في .18/10/2021 عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في .02/12/2002 شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة .11/11/2021 شهادة املوافقة على حتويل الرهن مؤرخة في .11/11/2021خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "قبر لغريب"
مطلب رقم 44 - 51464
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  .21/12/2021فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى "قبر لغريب" ذي مطلب التحفيظ عدد 44 - 51464
الكائن بدوار كراندو منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "تامدة" البالغ
مساحته  03هك  01ارا  20سنتيارا مفادها أن تتابع مسطرة حتفيظ
امللك املذكور من األن فصاعدا على الشياع في اسم السيدين:
 ياسني جمال بن محمد بن بوشعيب بنسبة  1/2سهما. حميد بنزها بن عالل بن عاشير بنسبة  1/2سهما.الكل بناء على العقود والوثائق التالية املودعة سلفا وكذا:
 اشهاد عرفي مصحح االمضاء في .27/01/2021 اشهاد عرفي مصحح االمضاء في .27/01/2021 صورة شمسية لعقد وكالة توثيقي مؤرخ في .27/10/2021 صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في .18/10/2021خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "الطالعة"
مطلب رقم 44 - 51465
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  .21/12/2021فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى "الطالعة" ذي مطلب التحفيظ رقم 44 - 51465
الكائن بدوار كراندو منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "تامدة" البالغ
مساحته  03هك  52ارا  50سنتيارا مفادها أن تتابع مسطرة حتفيظ
امللك املذكور من األن فصاعدا على الشياع في اسم السيدين :
 ياسني جمال بن محمد بن بوشعيب بنسبة  1/2سهما. حميد بنزها بن عالل بن عاشير بنسبة  1/2سهما.الكل بناء على العقود والوثائق التالية املودعة سلفا وكذا:
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 اشهاد عرفي مصحح االمضاء في .27/01/2021 اشهاد عرفي مصحح االمضاء في .27/01/2021 صورة شمسية لعقد وكالة توثيقي مؤرخ في .27/10/2021 صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في .18/10/2021احملافظ املساعد على األمالك العقارية بسيدي بنور.
انوفر مبارك.

محافظة تاوريرت
مطلب رقم 51 - 21330
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :حلبيب ادريسي ابن ادريس
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سهيبات حمو " ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سهيبات حمو ".
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار مثمرة.
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة تاوريرت جماعة ملقى الويدان؛
مساحته 01 :هكتار15آر 78سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :علي الطيشي ومحمد النتريتي؛
شرقا  :ورثة املصطفى البداوي بن اخملتار؛
جنوبا  :ساقية
غربا  :امللك اخلاص التابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  07/03/2011مضمن بكناش األمالكرقم  4عدد290صحيفة 393
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  22فبراير  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت.
فوزي متون.

محافظة برشيد
مطلب رقم 53 - 23794
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد(ة) فاطنة معزوز بنت املصطفى
االسم الذي كان يعرف به امللك  :بالد لكبير .
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد لكبير.
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار الركاكنة.
مساحته  51 :آر  60س تقريبا.
يحده :
شماال  :الرسم العقاري رقم /5497د ؛
شرقا  :معزوز عائشة بنت املصطفى ؛
جنوبا  :مطلب عدد  53 - 7003؛
غربا  :معزوز صالح و معزوز محمد ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  282صحيفة 256كناش االمالك  103بتاريخ .15/09/2011
 صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  509مؤرخة في .09/02/2011 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  21 :فبراير  2022على الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 53 - 23795
تاريخ اإليداع  24 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد(ة) محمد مزي بن احلسني
االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض القنطرة.
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خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " سيدي احملرك "
مطلب رقم  53 - 17359الذي نشر االعالن عن خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد  919بتاريخ  10أغسطس  2016وكذا
االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 940
بتاريخ  04يناير 2017
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 2021/ 23/12؛ فان مسطرة حتفيظ
امللك املسمى " سيدي احملرك " موضوع املطلب  ،53 - 17359تتابع من
اآلن فصاعدا في اسم :
 محمد الربيطي بن احمد بنسبة 42/112 حليمة الربيطي بنت احمد بنسبة  .70/112وذلك مبقتضى العقودالسابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :
 حكم ابتدائي عدد  316بتاريخ .10/04/2019 قرار استئنافي رقم  135/21مؤرخ في .25/02/2021 شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في .15/07/2021 رسم فريضة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  251صحيفة 142كناش  80بتاريخ .30/09/2021
 عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ .06/08/1983 عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ .30/08/2002 تقرير احلضور مؤرخ في  08ديسمبر .2021احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد.
فريد بدري.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض القنطرة.
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد حلسن.
مساحته  35 :آر  73س تقريبا.
يحده :

محافظة قرية بامحمد

شماال  :الرسم العقاري رقم  53 - 18534و ورثة احلوري محمد منهم
حوري فطيمة و حوري عبد الغني؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :مطلب عدد  53 - 17171؛
غربا  :محرم من مترين و واد مازر ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  530صحيفة 413كناش االمالك  149بتاريخ .11/09/2019
 رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  305صحيفة 363كناش االمالك  162بتاريخ .16/06/2021
 صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  69مؤرخة في .07/08/2019 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  24 :فبراير  2022على الساعة التاسعة صباحا

مطلب رقم 54 - 36451
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :السيد فريد شواط بن بوشتى.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :كدية الزعري.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الشوامة ." 2
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تاونات ،جماعة قرية بامحمد ،حي موسات.
مساحته  03 :هـ  19آ  41س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة الكرش اجلياللي؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد /8625ف؛
جنوبا  :السحباني عبداالاله؛ السحباني منعم؛ رسم عقاري عدد
/22991ف؛ البوكة عزوز.
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غربا  :زهرة حماني.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26/10/2021؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في 18/05/2012؛
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في 31/07/1974؛
 - 4شهادة إدارية مؤرخة في .13/12/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم االثنني  07مارس
 2022على الساعة التاسعة صباحا.
خـالصـة إصـالحيـة تتعلق بامللك املسمى " بالد الضاية "
مطلب رقم  54 - 1501الذي أدرج إعالن عن انتهاء حتديده
باجلريدة الرسمية عدد  726املؤرخة في  28نوفمبر 2012
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  15ديسمبر 2021فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى "بالد الضاية" موضوع املطلب رقم ،54 - 1501
الكائن بإقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة املكانسة ،دوار الشيخ
بن حمو ،تتابع من اآلن فصاعدا ً باملساحة التي أظهرها التصميم
العقاري وهي  07هـ  69آ  73س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع
مطلب التحفيـظ وذلك استنادا ً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا .
احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.
عبد اإلله املعطاوي.

محافظة أزيالل
مطلب رقم 55 - 68623
تاريخ اإليداع  13 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :محمد بيسبيس بن عبد السالم بنسبة 1-1

غربا  :زحواطي احلسني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  08ديسمبر 2021
شهادة إدارية بتاريخ  22نونبر 2021
شهادة إدارية بتاريخ  10ديسمبر 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  10فبراير  2022على الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 55 - 68624
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :محمد رفتالي بن محمد بنسبة 1-1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تغبوال"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :رفتالي"
مشتمالته  :أرض عارية على جزء منها بناية من سفلي
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو دوار أيت حلوان
مساحته  16 :آر 92س تقريبا
حدوده :
شماال  :عمراوي سعيد
شرقا  :امللك اخلاص للدولة
جنوبا  :طريق
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  29ماي 2018
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  19فبراير 2018
صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  25أبريل 2017
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  16ماي 2012
رسم عدلي موضوعه اعتراف بتاريخ  23ديسمبر 1997
عقد عرفي بتاريخ  26مارس 2012
شهادة إدارية بتاريخ  07ديسمبر 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  11فبراير  2022على الساعة  13زواال.
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.
زكرياء السعيدي.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :امزورا"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :امزورا"
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون
موقعه  :اقليم أزيالل جماعة ارفالة احملل املدعو ايت امماس

محافظة كلميم

مساحته  12 :آ  74س تقريبا
حدوده :
شماال  :بيسبيس عبد الرحمان
شرقا  :ورثة عامر بن املعطي وورثة جابر
جنوبا  :غرنيط حمادي وموحى اموح

مطلب رقم 56 - 23325
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :الطاهر رغوى بن احملجوب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك سيدي الطاهر.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك سيدي الطاهر
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :احملل املدعو حي اللة حسناء  ،مدينة كلميم
مساحته  18 :آر  25سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :سيداتي حباد ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :اقشوش أحمد؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1صورة طبق األصل من رسم مخارجة عدلية مؤرخة في  11يناير
 1998مضمن بعدد  53صحيفة  61سجل األمالك رقم  10بتاريخ
28/01/1998
 - 2رسم بيع عدلي مؤرخ في  24نونبر  2003مضمن بعدد 258
صحيفة  257سجل االمالك رقم  27بتاريخ 04/12/2003
 - 3صورة شمسية من نسخة فرع عدلية مؤرخة في  11يناير
 1998مضمن بعدد  115صحيفة  80سجل اخملتلفة رقم  17بتاريخ
15/12/2003
 - 4صورة شمسية من عقد شراء عدلي مؤرخ في  04ماي 1961
مضمن بعدد  752صحيفة  225كناش  01عدد  10بتاريخ  24ماي 1961
 - 5شهادة إدارية مؤرخة في  08شتنبر  2006مضمن بعدد  780ق.ت.ت.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :فبراير  2022على
الساعة .30 : 14 :
مطلب رقم 56 - 23326
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 - 1رشيد بهوش بن محمد بنسبة 1/6
 - 2احملفوظ بهوش بن محمد بنسبة 5/6
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الزيتون
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :الزيتون
نوعه  :أرض فالحية بورية ؛
موقعه  :احملل املدعو توتلني جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم
مساحته  03 :هكتار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :سعيد سيفر ؛
شرقا  :سعيد سيفر ؛
جنوبا  :ممر ؛
غربا  :سعيد سيفر ؛
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احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد شراء عدلي مؤرخ في  24يونيو  2021مضمن بعدد  235سجل
األمالك رقم  78بتاريخ 28/06/2021
 - 2صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في  04يونيو 2021
سجل اخملتلفة رقم  01حتت عدد  577صحيفة  577بتاريخ 04/06/2021
 - 3صورة طبق االصل من رسم ملكية عدلية مؤرخة في  16يوليوز
 2020مضمن بعدد  262سجل األمالك عدد  74بتاريخ 26/08/2020
 - 4شهادة إدارية مؤرخة في  22فبراير  2021مضمن بعدد /21/27ق.ت
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :فبراير  2022على
الساعة .30 : 09 :
مطلب رقم 56 - 23327
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :احمد احليان بن عمر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض بومتكيلت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض بومتكيلت
نوعه  :أرض بورية بها أشجار ؛
موقعه  :احملل املدعو دوار تكانت اجلماعة القروية تكانت إقليم كلميم
مساحته  08 :هكتار  19آر  59سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ورثة احمد عمارة ؛
شرقا  :ورثة احمد الكي ؛
جنوبا  :محمد امازيغ ؛
غربا  :ورثة احمد الكي بعضا و ورثة عمر امازيغ في البعض األخر ؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلية مؤرخة في  03غشت  2021مضمن بعدد 134
سجل األمالك رقم  79بتاريخ 13/09/2021
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  16نونبر  2020حتت عدد /179ق.ب/م.ش.ق.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :فبراير  2022على
الساعة .00 : 10 :
مطلب رقم 56 - 23328
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :عبدالسالم اخلياطي بن بلعيد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اخلياطي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اخلياطي
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :احملل املدعو معدر البور اجلماعة القروية فاصك إقليم كلميم
مساحته  05 :هكتار تـقـريـبـا.
حدوده :
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شماال  :يوسف أبوشا ؛
شرقا  :بوغمزة محمد؛
جنوبا  :ابراهيم اغراي ؛
غربا  :اد بال بوجمعة؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلية مؤرخة في  16يناير  2021مضمن بعدد 566
صحيفة  513سجل األمالك رقم  62بتاريخ  16فبراير 2021
 - 2عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ  19يونيو
 - 3 2019صورة شمسية من عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح
اإلمضاء بتاريخ  27ماي 2016
 - 4صورة شمسية من وكالة خاصة ثابثة التاريخ عرفية مصححة
اإلمضاء بتاريخ  20مارس 2019
 - 5صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في  18/11/2020عدد
/106م ش ق.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :فبراير  2022على
الساعة .30 : 10 :
مطلب رقم 56 - 23329
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :مولود اللوكس بن احمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :مولود اللوكس.1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :مولود اللوكس1
نوعه  :محل جتاري؛
موقعه  :احملل املدعو شارع محمد اخلامس حي اكويدير  ،مدينة كلميم
مساحته  21 :سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  56 - 16401؛
شرقا  :شارع محمد اخلامس ؛
جنوبا  :مولود اللوكس؛
غربا  :ورثة بيروك محمد الصديق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد تفويت عدلي مؤرخ في  11يونيو  2015مضمن بعدد 392
صحيفة  366سجل األمالك رقم  62بتاريخ 28/09/2015
 - 2صورة شمسية من نسخة استمرار عدلية مؤرخة في  28ماي
 1958مضمن أصلها بعدد  219صحيفة  80سجل  01رقم  08بتاريخ
 28ماي 1958

 - 3صورة طبق األصل من قرار رقم  29بتاريخ  10يونيو .2014
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة .30 : 09 :
مطلب رقم 56 - 23330
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :مولود اللوكس بن احمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :مولود اللوكس.3
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :مولود اللوكس3
نوعه  :محل جتاري؛
موقعه  :احملل املدعو شارع محمد اخلامس حي اكويدير  ،مدينة كلميم
مساحته  21 :سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :مولود اللوكس ؛
شرقا  :شارع محمد اخلامس ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 56 - 22618؛
غربا  :ورثة بيروك محمد الصديق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد تفويت عدلي مؤرخ في  11يونيو  2015مضمن بعدد 393
صحيفة  367سجل األمالك رقم  62يتاريخ 28/09/2015
 - 2صورة طبق األصل من نسخة استمرار عدلية مؤرخة في  28ماي
 1958مضمن أصلها بعدد  219صحيفة  80سجل  01رقم  08بتاريخ
 28ماي 1958
 - 3صورة طبق األصل من قرار رقم  29بتاريخ  10يونيو .2014
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة 30 : 11 :
مطلب رقم 56 - 23331
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :مولود اللوكس بن احمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :مولود اللوكس.2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :مولود اللوكس2
نوعه  :محل جتاري؛
موقعه  :احملل املدعو شارع محمد اخلامس حي اكويدير  ،مدينة كلميم
مساحته  22 :سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ورثة االمام جمال ؛
شرقا  :شارع محمد اخلامس ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 56 - 15457؛
غربا  :ورثة بيروك محمد الصديق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021
 - 1عقد تفويت عدلي مؤرخ في  11يونيو  2015مضمن بعدد 391
صحيفة  365سجل األمالك رقم  62بتاريخ 28/09/2015
 - 2صورة طبق األصل من نسخة استمرار عدلية مؤرخة في  28ماي
 1958مضمن أصلها بعدد  219صحيفة  80سجل  01رقم  08بتاريخ
 28ماي 1958
 - 3صورة طبق األصل من قرار رقم  29بتاريخ  10يونيو .2014
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة 30 : 10 :
مطلب رقم 56 - 23332
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :الساملة ملطي بنت املهدي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملطي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملطي
نوعه  :منزل بالسفلي و طابق علوي واحد؛
موقعه  :احملل املدعو حي تكنى زنقة مراكش  ،مدينة كلميم
مساحته  01 :آر تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :احلسني بوعالكة ؛
شرقا  :خروف احلسني ؛
جنوبا  :الزنقة؛
غربا  :تريفيس احمد؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد هبة عدلية مؤرخة في  17غشت  2017مضمن بعدد 20
صحيفة  22سجل األمالك رقم  67بتاريخ 30/08/2017
 - 2صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في  21يونيو 1963
مضمن بعدد  164صحيفة  51كناش  01رقم  01بتاريخ  06غشت 1963
 - 3شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في  16ديسمبر  2021حتت عدد
/26/2021ق ح م.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  17 :فبراير  2022على
الساعة 30 : 15 :
مطلب رقم 56 - 23333
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :بادي ازيري بن حميدة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك بادي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك بادي
نوعه  :بناية بالسفلي و طابقني علويني؛
موقعه  :احملل املدعو حي السعدين  ،مدينة كلميم
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مساحته  01 :آر تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :عبد اهلل بن محمد سابقا بنحمو مولود حاليا ؛
شرقا  :الشارع ؛
جنوبا  :ادريدر مبارك بن محمد سالم سابقا املامون بوكنني حاليا؛
غربا  :ادريدر مبارك بن محمد سالم ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم بيع عدلي مؤرخ في  18ابريل  1989مسجل بكناش اإليداع
رقم  4عدد 7754
 - 2رسم بيع عدلي مؤرخ في  26شتنبر  1983مسجل بكناش اإليداع
رقم  01عدد 2717
 - 3صورة طبق األصل من اشهاد عدلي مؤرخ في  20شتنبر 2021
مضمن بعدد  290سجل اخملتلفة عدد  51بتاريخ ..23/09/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة 30 : 15 :
مطلب رقم 56 - 23334
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :عبدالرحمن كمور بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :كمور.2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :كمور2
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :احملل املدعو تارمكيت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم
مساحته  03 :آر  94سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الزنقة ؛
شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :الزنقة؛
غربا  :الزنقة ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم إستمرار عدلي مؤرخ في  18نونبر  2020مضمن بعدد 429
سجل األمالك عدد  75بتاريخ 30/11/2020
 - 2صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في  20اكتوبر 2020
حتت عدد 14/2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة 30 : 09 :
مطلب رقم 56 - 23335
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :عبدالرحمن كمور بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :كمور.1
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :كمور1
نوعه  :منزل بالسفلي
موقعه  :احملل املدعو تارمكيت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم
مساحته  02 :آر  59سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ورثة دو الفقير احلسني؛
شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :الزنقة؛
غربا  :الزنقة ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم إستمرار عدلي مؤرخ في  18نونبر  2020مضمن بعدد 430
سجل األمالك عدد  75بتاريخ 30/11/2020
 - 2صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في  20اكتوبر 2020
حتت عدد 13/2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة 30 : 10 :
مطلب رقم 56 - 23336
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ :
 - 1عبدالرحمن كمور بن محمد بنسبة 14/96
 - 2رقية كنان بنت محمد سالم بنسبة 12/96
 - 3مينة كمور بنت محمد بنسبة 7/96
 - 4عبد اهلل كمور بن محمد بنسبة 14/96
 - 5عائشة كمور بنت محمد بنسبة 7/96
 - 6علي سالم كمور بن محمد بنسبة 14/96
 - 7عبد املالك كمور بن محمد بنسبة 14/96
 - 8الزهرة كمور بنت محمد بنسبة 7/96
 - 9حفيضة كمور بنت محمد بنسبة محمد بنسبة 7/96
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ورثة كمور.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ورثة كمور
نوعه  :أرض فالحية بورية
موقعه  :احملل املدعو تارمكيت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم
مساحته  40 :آر  13سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الزنقة ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :حاجز ترابي (رومبلي)؛
غربا  :الزنقة ؛
احلقوق العينية  :الشيء.

أصل امللك :
 - 1رسم إستمرار عدلي مؤرخ في  28نونبر  2020مضمن بعدد 427
سجل األمالك عدد  75بتاريخ 30/11/2020
 - 2صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في  20اكتوبر 2020
حتت عدد 15/2020
 - 3صورة طبق األصل من نسخة اراثة عدلية مؤرخة في  05فبراير
 2013مضمن بعدد  419صحيفة  391سجل التركات عدد  22بتاريخ
12/02/2014
 - 4صورة طبق األصل من وكالة مفوضة عرفية مصححة اإلمضاء
بتاريخ  29يناير 2016
 - 5وكالة مفوضة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ  28يناير .2016
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة 30 : 11 :
مطلب رقم 56 - 23337
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :الصديق بيروك بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :خسيرينات.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :خسيرينات
نوعه  :أرض بورية
موقعه  :احملل املدعو مزارع الفيران جماعة أسرير إقليم كلميم
مساحته  04 :هكتار  84آر  37سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 56 - 8530الرسم العقاري 56 - 20119؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  56 - 20119؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 2072
56 - 2؛
غربا  :الرسم العقاري عدد1868
 - 56 - 3الرسم العقاري  56 - 8530؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد شراء عدلي مؤرخ في  07ديسمبر  2021مضمن بعدد 174
سجل األمالك رقم  80بتاريخ 14/12/2021
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  01ديسمبر  2021حتت رقم 07/2021
 - 3صورة طبق األصل من عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 25
ديسمبر 1991
 - 4صورة طبق األصل من نسخة شراء عدلية مؤرخة في  22يونيو
 1970مضمن أصلها بعدد  703صحيفة  385كناش  01عدد 18
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على
الساعة 30 : 09 :

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021
مطلب رقم 56 - 23338
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :رشيد ازم بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :إزم رشيد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :إزم رشيد
نوعه  :بناية بالسفلي و طابقني علويني
موقعه  :احملل املدعو حي تيرت العليا  ،مدينة كلميم
مساحته  45 :سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الزنقة ؛
شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :الزنقة
غربا  :باحموش مبارك ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ  10مارس 2006
 - 2صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في  18شتنبر 1962
مضمن بعدد  495صحيفة  288كناش  01عدد  16بتاريخ  28أكتوبر .1962
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة 30 : 14 :
خالصة إصالحية  -يتعلق بامللك املسمى " النجاح "
مطلـب رقـم  56 - 6613الـذي أدرجت خـالصة مطلب حتـفيظه
باجلريـدة الرسمية رقم  624املؤرخـة في  15ديسمبر 2010
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  23دجنبر  .2021فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو" النجاح " مطلب التحفيظ رقم 56 - 6613
الكائن ب ،دوار تغمرت اجلماعة القروية أسرير إقليم كلميم .ستتابع
من اآلن فصاعدا في إسم السادة :
- 1عمر الفرتيت بن مولود بنسبة 1/4
 - 2عياد الفرتيت بن مولود بنسبة 1/4
- 3مبارك الفرتيت بن مولود بنسبة 1/4
 - 4اليزيد الكرمز بن احملجوب بنسبة  .1/4والكل بناء على نفس الوثائق
املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكذا بناء على :
 - 1نسخة تبليغية من حكم صادر عن احملكمة اإلبتدائية بكلميم
عدد  21بتاريخ 06/02/2014
 - 2نسخة تبليغية من قرار صادر عن محكمة اإلستئناف بأكادير
الغرفة العقارية قرار رقم  535بتاريخ 27/10/2015
 - 3نسخة إدارية من قرار صادر عن محكمة النقض الغرفة املدنية
قرار عدد  22/8بتاريخ 09/01/2018
 - 4نسخة تبليغة من قرار صادر عن محكمة اإلستئناف قرار عدد 299
بتاريخ . 13/04/2021
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 - 5شهادة بعدم الطعن بالنقض في ملف حتفيظ عدد  325/2018قرار
 299بتاريخ . 13/04/2021
 - 6عقد تسليم عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ  16ديسمبر .1992
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " احلسني " 1
مطلب رقـم  56 - 22827الـذي أدرجت خـالصة مطلب حتـفيظه
باجلريـدة الرسمية رقم  1102املؤرخـة في  12فبراير 2020
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  13ديسمبر  .2021فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو" احلسني  "1مطلب التحفيظ  56 - 22827الكائن
بدوار توتلني اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم.
ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للحدود
واملساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة  02آر بدال من
املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والكل بناء على
نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " اساكا "
مطلـب رقـم  56 - 7537الـذي أدرجت خـالصة مـطلب
حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 744
املؤرخـة في  02ابريل 2013
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  17ديسمبر  .2021فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو" اساكا " مطلب التحفيظ عدد 56 - 7537
الكائن بالرك األصفر اجلماعة القروية القصابي إقليم كلميم.
ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للحدود
واملساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة  36آر  30سنتيار
،بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ
والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا
بناء على :
 - 1رسم استمرار عدلي مؤرخ في  14يوليوز  2021حتت عدد  25سجل
األمالك  1بتاريخ .11/08/2021
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  30يونيو  2021حتت عدد /56ق ش ق..
احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.
محمد عرظاوي.

محافظة مكناس  -اإلسماعيلية
مطلب رقم 59 - 9927
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر . 2021
طالب التحفيظ  :اعروص يوسف بن عبد السالم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :اعروص
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اعروص
نوعه  :ارض بها بناية من سفلي و طابق علوي واحد .
موقعه  :شارع  1زنقة  34مكرر رقم  2احلروش توالل مكناس .
مساحته  88 :سنتيار تقريبا .
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم . 59 - 56780
شرقا  :زنقة (ملك عمومي)
جنوبا  :الصوفي محمد و الصوفي علي و الصوفي أحمد .
غربا  :زنقة ( ملك عمومي ).
احلقوق العينية  :ال شيء .
أصل امللك :
نسخة مخارجة مأخودة من سجل األمالك  53صحيفة  26/35في
 09/05/2007مؤرخة في . 07/04/2007
وعقد شراء عدلي مؤرخ في  03/12/2012مضمن بكناش األمالك 80
عدد  374ص .322
تاريخ التحديد  11 :فبراير  2022على الساعة  10صباحا .
احملافظ على االمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.
العربي الظريف.

محافظة انزكان آيت ملول
مطلب رقم 60 - 21380
تاريخ االيداع  09 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ :
 - 1الشكري حسن بن ادريس.
 - 2مريش اخملطار بن حيدة.
 - 3توفيق بنخزراة بن بلخير.
على الشياع بينهم بالتساوي.
اسم للملك  :ملك اخلير.
نوع امللك  :أرض عارية؛
موقعه  :حي برج اتركي تراست جماعة انزكان عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحته  06 :ار  08سنتيار تقريبا.
حدوده :
شمـاال  :الطريق؛
شـرقا  :حماد بن سي عبال بن احمد
جنـوبا  :الطريق؛

غربـا  :طريق.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك:
 رسم استمرار عدلي املضمن بعدد  354صحيفة  341سجل األمالك 90بتاريخ  .27/09/2021قسم توثيق احملكمة االبتدائية انزكان.
 عقد بيع ثابت التاريخ في .01/09/2015 اذن إداري حتت رقم  369/2016مؤرخ 06/10/2016التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  07 :فبراير  2022على الساعة
10صباحا.
مطلب رقم 60 - 21381
تاريخ االيداع 10 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :عبد اهلل دغبر بن محمد.
اسم للملك  :دغبر.
نوع امللك  :بناية من سفلي وطابق علوي؛
موقعه  :دوار عني سيدي بلقاسم اجلماعة القروية متسية عمالة
إنزكان أيت ملول.
مساحته  50 :س تقريبا.
حدوده :
شمـاال  :أفضيلي عائشة
شـرقا  :عبد القادر؛
جنـوبا  :الطريق؛
غربـا  :عبد اهلل هرواش.
احلقوق العينية:الشئ.
أصل امللك:
 عقد بيع عرفي مؤرخ في .01/11/2011 عقد بيع عرفي مؤرخ في .25/02/2008 شهادة إدارية مؤرخة في .16/11/2011التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  10 :فبراير  2022على الساعة
 14بعد الزوال.
مطلب رقم 60 - 21382
تاريخ االيداع  13 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :مدير أمالك الدولة بأكدير نيابة عن مدير أمالك
الدولة الرباط –امللك اخلاص للدولة .-
اسم للملك  :ثانوية أبو موسى األشعري.
نوع امللك  :أرض عارية بها بئر؛
موقعه  :اجلماعة احلضرية القليعة عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحته  72 :ار  87سنتيار تقريبا.
حدوده :
شمـاال  :احلسني بن حماد؛
شـرقا  :الطريق؛
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جنـوبا  :الطريق؛
غربـا  :الطريق.
احلقوق العينية :الشئ.
أصل امللك:
 نسخة طبق األصل من استمرار ضمن بعدد  336صحيفة  235سجلاألمالك  84بتاريخ .22/10/2019قسم توثيق احملكمة االبتدائية انزكان.
 نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في .28/02/2018 نسخة طبق األصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في .21/03/2019نسخة طبق األصل من فريضة عدلية ضمن بعدد  270صحيفة 215
سجل اخملتلفة عدد 80بتاريخ 11/03/2021
 عقد شراء عدلي مؤرخ في  03/08/2021ضمن بعدد  474صحيفة 409سجل األمالك  55بتاريخ  21/09/2021توثيق محكمة اكادير االبتدائية.
عقد شراء عدلي مؤرخ في  03/08/2021ضمن بعدد  223صحيفة 239
بتاريخ  15/09/2021توثيق محكمة اكادير االبتدائية.
عقد شراء عدلي مؤرخ في  03/08/2021ضمن بعدد  382صحيفة 391
سجل األمالك  56بتاريخ  15/09/2021توثيق محكمة اكادير االبتدائية.
عقد شراء عدلي مؤرخ في  03/08/2021ضمن بعدد  68صحيفة 64
سجل األمالك  60بتاريخ  02/09/2021توثيق محكمة اكادير االبتدائية.
عقد شراء عدلي مؤرخ في  03/08/2021ضمن بعدد  183صحيفة 228
سجل األمالك  58بتاريخ  14/09/2021توثيق محكمة اكادير االبتدائية.
عقد شراء عدلي مؤرخ في  03/08/2021ضمن بعدد  190صحيفة 237
سجل األمالك  58بتاريخ  21/09/2021توثيق محكمة اكادير االبتدائية.
عقد شراء عدلي مؤرخ في  03/08/2021ضمن بعدد  230صحيفة 249
سجل األمالك  57بتاريخ  21/09/2021توثيق محكمة اكادير االبتدائية.
  07نسخ طبق األصل من أذونات اقتناء إدارية مؤرخة في 06/07/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  11 :فبراير  2022على الساعة
 10صباحا.
مطلب رقم 60 - 21383
تاريخ االيداع  16 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :عبد الكبير بن محمد.
اسم للملك  :ملك عبد الكبير
نوع امللك  :أرض عارية؛
موقعه  :اخلشاشية حي تراست اجلماعة الترابية انزكان ،عمالة إنزكان
أيت ملول.
مساحته  72 :س تقريبا.
حدوده :
شمـاال  :جنات أحمد
شـرقا  :املهدي ّهذان
جنـوبا  :الطريق
غربـا  :الطريق
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
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 شراء عدلي مضمن بعدد  358ص  344كناش األمالك عدد  90بتاريخ 27/09/2021قسم توثيق محكمة انزكان االبتدائية.
 رسم مخارجه عدلي مؤرخ في 16/08/2017 ملحق رسم مخارجه عدلي مؤرخ في 08/06/2021 رسم اراثة عدلي مضمن بعدد  112صحيفة  211كناش التركات رقم 09بتاريخ  16/12/2016شعبة التوثيق بقسم قضاء األسرة مراكش
 عقد بيع عرفي مؤرخ 17/09/1987 إذن اداري مؤرخ في 16/08/2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  14 :فبراير  2022على الساعة
 14بعد الزوال.
مطلب رقم 60 - 21384
تاريخ االيداع  21 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :عبد الوهاب هنان بن احلسن
اسم للملك  :دار هنان.
نوع امللك  :دار من سفلي وطابقني علويني
موقعه:حيسيديداووداجلماعةالترابيةالقليعةعمالةإنزكانأيتملول.
مساحته  47 :س تقريبا.
حدوده :
شمـاال  :عزيز الركيطي؛
شـرقا  :الزنقة؛
جنـوبا  :بن كرمي خديجة
غربـا  :بوجمعة البصير
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك:
 عقد تسليم عرفي مؤرخ في 25/11/2009 عقد بيع عرفي مؤرخ في 14/09/2009 شهادة إدارية مؤرخة في 28/04/2011التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  21 :فبراير  2022على الساعة
 10صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية انزكان ايت ملول.
ربيع شركي.

محافظة طنجة بني مكادة
مطلب رقم 61 - 29399
تاريخ اإليداع  :فاحت ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :محمد بن مسعود بن عبد السالم؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اشجا ر احلاج"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اشجار احلاج "
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نوعه  :ارض فالحية عارية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية الزينات،
احملل املدعو أشجار احلاج مزارع دوار القصير ؛
مساحته  00 :هــ  31أر 12س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :اخملتار البكراوي ؛ مطلب التحفيظ 61 - 11320؛ الطريق؛
شرقا  :اخملتار البكراوي ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 61 - 52052
غربـا  :الطريق العمومية ؛ في اجتاه دار الشاوي؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
موجب استمرار امللك عدلي بتاريخ  27مارس 2021؛
عقد شراء عدلي بتاريخ  28مارس 2021؛
صورة شمسية من عقد مخارجة عدلي بنظائر مؤرخة في  06ابريل
2008؛مصادق عليه  10ابريل 2021؛
صورة من إحصاء متخلف عدلي بتاريخ  06ابريل 2008؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد فاحت فبراير 2022على الساعة
العاشرة صباحا.
مطلب رقم 61 - 29401
تاريخ اإليداع  02 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :احمد ابقالي ابن محمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :البقالي
نوعه  :ارض عارية بها أشجار وبناء من سفلي ؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية القصر
الصغير ،احملل املدعو مدشر واداليان؛
مساحته  00 :هــ 15أر  00س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :طريق من اربع امتار؛
شرقا  :طريق من اربع امتار ؛
جنوبا  :ورثة اخللفاوي ؛
غربـا  :ورثة اخللفاوي؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  06مايو 2005؛مرفوق بنسخة منه؛
 - 2نسخة من رسم مخارجة عدلي بتاريخ  19نوفمبر 2004؛
 - 3شهادة إدارية  07سبتمبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  02فبراير  2022على الساعة
احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 61 - 29402
تاريخ اإليداع  03 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :ادريس االدريسي الرياحي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ارض "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الزبير "
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية سيدي
اليماني؛ احملل املدعواوالد رياحي؛
مساحته  0 :هــ 15أر  86س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :دريس االدريسي الرياحي؛
شرقا  :حميد املزوري؛
جنوبا  :الطريق؛
غربـا  :دريس االدريسي الرياحي؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
نسخة عقد شراء عدلي بتاريخ  02مارس 1984؛
رسم ملكية عدلي بتاريخ 1366؛
رسم شراء عدلي بتاريخ  12ديسمبر 1933؛
رسم عدلي قدمي من نسخة رسمية خملارجة وقسمة  06مارس 1958؛
رسم شراءعدلي قدمي مؤرخ في  22فبراير 1984؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  03فبراير  2022على الساعة
الثانية زواال.
مطلب رقم 61 - 29403
تاريخ اإليداع 03 :ديسمبر2021؛
طالب التحفيظ  :خدوج الدبدي الصغير؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :خدوج الدبدي الصغير"؛
نوعه  :قطعة ارضية بها بناية تتكون من طابق ارضي وطابقني علويني ؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير ؛ احملل املدعو قصر اجملاز؛
مساحته  00 :هــ  02أر  15س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :مصطفى ريان بن العياشي؛
شرقا  :مصطفى ريان بن العياشي ؛
جنوبا  :ممر ؛
غربـا  :طريق عمومي ؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
شهادة إدارية مؤرخة في 12/10/2021؛
رسم شراء مؤرخة في  19أغسطس 1990؛
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رسم شراء عدلي بتاريخ  16نوفمبر 1996؛
رسم شراء عدلي بتاريخ  11مايو 1991؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  03فبراير  2022على الساعة
احلادية عشرصباحا.
مطلب رقم 61 - 29404
تاريخ اإليداع 03 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :مصطفى ريان بن العياشي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ريان " 02
نوعه  :ارض بها بناية من طابق ارضي وطابقني علويني؛ وسطح
وحديقة ومسبح؛ وبناية أخرى من طابق ارضي؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية القصر
اجملاز ،احملل املدعو قصر اجملاز؛
مساحته  00 :هــ  06أر  78س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :محمد الدراوي؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 61 - 56979؛
جنوبا  :ممر؛
غربـا  :طريق عمومي؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مؤرخ في  14أكتوبر 1991؛
رسم شراء عدلي بتاريخ  24أغسطس 1992؛
نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  10أغسطس 1982؛
رسم شراء عدلي بتاريخ  03نوفمبر 1992؛
عقد ضم عدلي بتاريخ  02نوفمبر 2021؛
شهادة إدارية مؤرخة في  05نوفمبر 2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  03فبراير  2022على الساعة
احلادية عشر والنصف صباحا.
مطلب رقم 61 - 29405
تاريخ اإليداع  03 :ديسمبر2021؛
طالب التحفيظ  :مصطفى ريان بن العياشي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ريان " 03
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو قصر اجملاز؛
مساحته  00 :هــ  16أر  29س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛محمد حادو؛
شرقا  :زوجة طالل؛
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جنوبا  :مطلب التحفيظ 61 - 24971؛
غربـا  :طريق؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي بتاريخ  18أكتوبر 1993؛
 - 2شهادة إدارية 12/12/2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  03فبراير  2022على الساعة
الثانية عشر زواال.
مطلب رقم 61 - 29406
تاريخ اإليداع  03 :ديسمبر2021؛
طالب التحفيظ  :مصطفى ريان بن العياشي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ريان 1
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو قصر اجملاز؛
مساحته  00 :هــ  16أر  74س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الرسمني العقاريني 61 - 79134؛61 - 48122؛
شرقا  :مطلب التحفيظ 61 - 19282؛
جنوبا  :زنقة ؛
غربـا  :الرسم العقاري رقم 61 - 54688؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مؤرخ في  23يونيو 1991؛
عقد ضم عدلي بتاريخ  02نوفمبر 2021؛
رسم شراء عدلي بتاريخ  03نوفمبر 1993؛
رسم شراء عدلي بتاريخ 16اكتوبر  1993؛
عقد شراء عدلي بتاريخ  27يونيو 1994؛
شهادة إدارية مؤرخة في  05نوفمبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  03فبراير  2022على الساعة
الثانية عشر والنصف زواال.
مطلب رقم 61 - 29407
تاريخ اإليداع  06 :ديسمبر2021؛
طالبة التحفيظ  :يونس املرابط؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :سلمون" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :منال"؛
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة
بني مكادة ،احملل املدعو بني توزين؛بئر سلمون؛
مساحته  00 :هــ  01أر  47س تقريبا؛
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اجملاورون :
شماال  :يوسف املرابط ؛محمد املرابط؛
شرقا  :طريق عمومي؛
جنوبا  :طريق عمومي
غربـا  :ملك الغير؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
رسم صدقة عدلي بتاريخ  07أغسطس 2019؛
صورة شمسية من رسم نسخة مقاسمة عدلي بتاريخ  18مارس
1987؛مصادق عليه؛
صورة شمسية من موجب اراثة عدلي بتاريخ  05مارس  2011مصادق عليه
صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي كناش التركات رقم 39
ص  50عدد  67؛مؤرخة في  29نوفمبر 2006؛
صورة من نسخة رسم ملكية عدلي بتاريخ  30أكتوبر 1971؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  07فبراير  2022على الساعة
التاسعة والنصف.
مطلب رقم 61 - 29408
تاريخ اإليداع  06 :ديسمبر2021؛
طالبة التحفيظ  :مرمي املرابط؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :سلمون
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فاطمة"
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة احلضرية بطنجة
بني مكادة ،مزارع بني توزين بئر سلمون؛
مساحته  00 :هــ  01أر  21س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية؛
شرقا  :مطلب التحفيظ؛
جنوبا  :عمر املرابط ؛
غربـا  :يوسف املرابط؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1رسم صدقة عدلي بتاريخ  07أغسطس 2019؛
- 2صورةشمسيةمنرسمنسخةمقاسمةعدليبتاريخ 18مارس1987؛
 - 3صورة شمسية من موجب اراثة عدلي بتاريخ  05مارس 2011
مصادق عليه
 - 4صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي كناش التركات رقم
 39ص  50عدد  67؛بتاريخ  29نوفمبر2006؛

 - 5صورة من نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي بتاريخ 30
أكتوبر 1971؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  17 :فبراير  2022على الساعة
التاسعة صباحا.
مطلب رقم 61 - 29409
تاريخ اإليداع  06 :ديسمبر2021؛
طالبة التحفيظ  :عمر املرابط
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بئر سلمون"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مروى؛"
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة
بني مكادة ،احملل املدعو بني توزين؛بئر سلمون؛
مساحته  00 :هــ  01أر  23س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :مرمي املرابط؛
شرقا  :سعاد املرابط؛
جنوبا  :طريق عمومي؛
غربـا  :محمد املرابط ؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1رسم صدقة عدلي بتاريخ  07أغسطس 2019؛
- 2صورةشمسيةمنرسمنسخةمقاسمةعدليبتاريخ 18مارس1987؛
 - 3صورة شمسية من موجب اراثة عدلي بتاريخ  05مارس 2011
مصادق عليه
 - 4صورة شمسية من نسخة رسم اراثة عدلي كناش التركات رقم
 39ص  50عدد  67؛بتاريخ  29نوفمبر 2006؛
- 5صورةطبقاألصلمننسخةرسمملكيةعدليبتاريخ 30أكتوبر1971؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  07فبراير  2022على الساعة
العاشرة صباحا.
مطلب رقم 61 - 29410
تاريخ اإليداع  07 :ديسمبر 2021؛
طالبة التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مرجع احلضارين"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مرجع احلضارين؛"
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية دار
الشاوي ،احملل املدعو دوار عيون القصب؛
مساحته  01 :هــ  12أر  55س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :خليل البقالي ؛ورثة العياشي؛
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شرقا  :طريق؛
جنوبا  :محمد الفتوح؛ مختار الفتوح
غربـا  :واد ؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
شهادة امللكية بتاريخ  23يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  07فبراير  2022على الساعة
احلادية عشرصباحا.
مطلب رقم 61 - 29411
تاريخ اإليداع  07 :ديسمبر2021؛
طالبة التحفيظ  :بن عبدة حفيظة بنت عالوة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حفيظة"؛
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية قصر
اجملاز ،احملل املدعو دوار واد اغاللة؛
مساحته  00 :هــ 02أر  00س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :فاطنة سالم الطالل؛
غربـا  :ورثة سالم الطالل ؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1شهادة إدارية بتاريخ 14/10/2021؛
 - 2رسم شراء عدلي بتاريخ  29سبتمبر 2005؛
 - 3عقد شراء عدلي بتاريخ  03فبراير 2021؛
 - 4نسخة رسم مخارجة عدلي بتاريخ  22نوفمبر 1988؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  07فبراير  2022على الساعة
احلادية عشرصباحا.
مطلب رقم 61 - 29412
تاريخ اإليداع  07 :ديسمبر2021؛
طالبة التحفيظ  - :بن عبدة حفيظة بنت عالوة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حفيظة"1؛
نوعه  :ارض بها بناء؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية قصر
اجملاز ،احملل املدعو دوار واد اغاللة؛
مساحته  00 :هــ 02أر  00س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :ملك الطالل؛ورثة سالم؛
شرقا  :محمد املكي؛
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جنوبا  :محمد حلحول؛
غربـا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1شهادة إدارية بتاريخ 14/10/2021؛
 - 2رسم صدقة عدلي بتاريخ  03فبراير 2021
 - 3تصريح ببناء عدلي بتاريخ  14نوفمبر 2019؛
 - 4صورة من عقد شراء عدلي بتاريخ  06أكتوبر 2009؛
 - 5نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  17فبراير 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  07فبراير  2022على الساعة
الثانية عشرزواال.
مطلب رقم 61 - 29413
تاريخ اإليداع  08 :ديسمبر 2021؛
طالبة التحفيظ  :عبد السالم بن احمد لشقور؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اجلوابي"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اجلوابي"؛
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة؛ عمالة طنجة اصيلة ؛اجلماعة القروية اقواس
ابرييش احملل املدعو اجلوابي؛
مساحته  00 :هــ 50أر  75س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :محمد سلمان بن اخلالد لشقور ؛بكر بن اخلالد قور؛
شرقا  :الزعيم محمد بن عبد اهلل؛الطويهر محمد بن احمد ؛الطويهر
عبد العزيز بن احمد؛
جنوبا  :ممر عمومي؛
غربـا  :ممر خصوصي من  06امتار؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
صورة شمسية من رسم مقاسمة عدلي بتاريخ  10ديسمبر 2014
مصادق عليه  31مايو 2021؛
صورة شمسية من عقد االراثة عدلي بتاريخ  03مايو  2011مصادق
عليه  22أكتوبر 2020؛
صورة شمسية من رسم ملكية عدلي بتاريخ  14يونيو 1960؛
صورة من رسم شراء عدلي بتاريخ  10ابريل 1960؛
صورة رسم شراء عدلي بتاريخ  06أكتوبر 1960؛مصادق عليه 04
فبراير 2013؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  08فبراير  2022على الساعة
الثانية زواال.
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مطلب رقم 61 - 29414
تاريخ اإليداع  08 :ديسمبر2021؛
طالبة التحفيظ  :ناظر اوقاف بطنجة؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ظهر احمد بوشيبات"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ظهر احمد بوشيبات"؛
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة؛ عمالة طنجة اصيلة ؛اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو ظهر احمد بوشيبات 1؛
مساحته  00 :هــ 97أر  25س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 61 - 56396؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ 61 - 919؛
غربـا  :مطلب التحفيظ  61 - 919؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1شهادة ملكية بتاريخ  08نوفمبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  08فبراير  2022على الساعة
التاسعة صباحا.

مطلب رقم 61 - 29416
تاريخ اإليداع  08 :ديسمبر2021
طالب التحفيظ  :رحمة بنت مصطفى الفتوح؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :وجلة سعيد "
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة احلضرية بطنجة
بني مكادة  ،احملل املدعواحلرارين ؛
مساحته  01 :هــ  06أر 77س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 61 - 65301؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 61 - 61841؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 61 - 25389؛
غربـا  :الرسم العقاري رقم 06 - 21754؛61 - 19428
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
نسخة من رسم اراثة واحصاء عدلي بتاريخ  01فبراير 1995؛
رسم تنازل بدون عوض عدلي بتاريخ  13سبتمبر 1996؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  08فبراير  2022على الساعة
العاشرة صباحا.

مطلب رقم 61 - 29415
تاريخ اإليداع  08 :ديسمبر2021؛
طالبة التحفيظ  :األمني اللغميش؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الغدانة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سيف الدين"؛
نوعه  :ارض عارية فالحية ؛
موقعه  :والية طنجة؛ عمالة الفحص اجنرة ؛اجلماعة القروية القصر
الصغير؛ احملل املدعو دوار ازرارع؛
مساحته  00 :هــ 19أر  00س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :عبد السالم ولد احلاج العاقل؛
شرقا  :محمد اللغميش؛
جنوبا  :رحمة ؛فاطمة اللغميش؛
غربـا  :السعيدي الصبحي؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1عقد شراء عدلي بتاريخ  29مايو  2007؛ صورة شمسية من رسم
شراء عدلي بتاريخ  15ابريل  2003مصادق عليه  25يناير 2008؛
 - 2نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  15ابريل 2003؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  08فبراير  2022على الساعة
احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 61 - 29417
تاريخ اإليداع  08 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :ملياء بنت محمد بويهو ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملياء
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية البحراويني
احملل املدعو مدشر عني زيتونة ؛
مساحته  00 :هــ 05أر  00س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :عبد السالم املكري ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربـا  :الرسم العقاري رقم 61 - 4126؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
رسم شراءبنظير عدلي بتاريخ  29مارس 2021؛
نسخة من رسم موجب إحصاء متخلف عدلي بتاريخ  15يوليو 2007؛
نسخة من رسم اراثة هالك عدلي بتاريخ  09يونيو 2007؛
نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  01فبراير 2008؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  08فبراير  2022على الساعة
احلادية عشر صباحا.

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021

8289

مطلب رقم 61 - 29418

مطلب رقم 61 - 29420

تاريخ اإليداع  09 :ديسمبر 2021؛

تاريخ اإليداع  09 :ديسمبر 2021؛

طالب التحفيظ  :محمد بن عبد اهلل حمزة؛

طالب التحفيظ  :رشيد بن محمد الزموري؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حمزة "
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة احلضرية بطنجة
بني مكادة ؛ احملل املدعو الكمبورية؛
مساحته  0 :هــ 00أر  62س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :طريق من اربع امتار ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 61 - 2780؛
جنوبا  :امينة العشيري؛
غربـا  :زنقة عمومية؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
تعريف بشكل عدل على رسم شراء عدلي بتاريخ  19مارس 2021؛
رسم هبة عدلي بتاريخ  17يونيو 1994؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 09فبراير  2022على الساعة
التاسعة صباحا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عزيزة " 01
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة احلضرية بطنجة
بني مكادة  ،احملل املدعو مزارع بني سعيد؛
مساحته  00 :هــ  03أر  00س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :ملك علي الشيوي؛
جنوبا  :ملك محمد البكدوري؛
غربـا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1شهادة إدارية بتاريخ  27اكتوبر2021؛
 - 2عقد هبة عدلي بتاريخ  10أغسطس 1993؛
 - 3نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  10أكتوبر 1991؛
 - 4نسخة من رسم هبة عدلي بتاريخ  10أغسطس 1993؛
 - 5رسم شراء عدلي بتاريخ  12أغسطس 2013؛

مطلب رقم 61 - 29419
تاريخ اإليداع  09 :ديسمبر 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  09فبراير  2022على الساعة
الواحدة زواال.

طالب التحفيظ  :حنان الساملي؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سلمان "؛
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة؛
احملل املدعو مدشر عني عنصر؛
مساحته  00 :هــ  04أر 10س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :طريق ؛
جنوبا  :طريق ؛
غربـا  :رحمة عباس ؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
رسم شراء عدلي بتاريخ  05سبتمبر 2016؛

مطلب رقم 61 - 29421
تاريخ اإليداع  09 :ديسمبر2021؛
طالب التحفيظ  :خالد بن محمد الزموري؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حي بوحوت "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عزيزة" 02
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة احلضرية بطنجة
بني مكادة؛ احملل املدعو مزارع بني سعيد؛
مساحته  00 :هــ  03أر  00س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :محمد امالح؛
شرقا  :احمد املودن ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربـا  :الطريق؛

رسم هبة عدلي بتاريخ  29يوليو 2021؛

احلقوق العينية  :الشيء .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  09فبراير  2022على الساعة

أصل امللك :

العاشرة صباحا.

 - 1رسم شراء عدلي بتاريخ  10أغسطس 1993؛
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 - 2نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  04أكتوبر 1991؛
 - 3رسم شراء عدلي بتاريخ  12أغسطس 2013؛
 - 4نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  10أغسطس 1993؛
 - 5شهادة إدارية بتاريخ  27أكتوبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  09فبراير  2022على الساعة
الثانية زواال.
مطلب رقم 61 - 29422
تاريخ اإليداع  10 :ديسمبر2021؛
طالب التحفيظ  :عبد العزيز الشغواني؛الزهرة بندريس على الشياع
مناصفة بينهما؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عزيز02
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو طالع الشريف؛
مساحته  00 :هــ  06أر  00س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق اخلاصة من اربع امتار؛
شرقا  :املشتري وزوجه؛
جنوبا  :عمر اليوسفي؛
غربـا  :الطريق العمومية؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1موجب استمرار امللك عدلي بتاريخ  15سبتمبر 2021؛
 - 2نسخة من رسم موجب اثبات متخلف عدلي بتاريخ  20أكتوبر 2011؛
صورة شمسية من نسخة من رسم اثبات مطابقة اسم عدلي مؤرخ
في  24فبراير 2021؛مصادق عليه  03ديسمبر 2021؛
رسم شراء عدلي بتاريخ  24فبراير 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  10فبراير  2022على الساعة
احلادية عشر صباحا .
مطلب رقم 61 - 29423
تاريخ اإليداع  10 :ديسمبر2021؛
طالب التحفيظ  :عبد العزيز الشغواني؛الزهرة بندريس على الشياع
مناصفة بينهما؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عزيز01؛
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو طالع الشريف؛
مساحته  00 :هــ  05أر  51س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق اخلاصة من اربع امتار؛
شرقا  :املهدي حشبيط ؛
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جنوبا  :ملك السوفياني؛
غربـا  :امللك املشتري؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1موجب استمرار امللك عدلي بتاريخ  15سبتمبر 2021؛
 - 2رسم شراء عدلي بتاريخ  24فبراير 2021؛
 - 3نسخة من رسم اثبات مطابقة اسم عدلي بتاريخ  27أغسطس 2014؛
 - 4نسخة من رسم موجب اثبات متخلف عدلي بتاريخ  17نوفمبر 2011
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  10فبراير  2022على الساعة
الثانية عشر زواال .
مطلب رقم 61 - 29424
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر2021
طالب التحفيظ  :احمد فرتات ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فرتات "
نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو خندق ازرارع ؛
مساحته  00 :هــ  08أر 34س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :طريق من  04امتار؛
شرقا  :محمد الصنهاجي؛
جنوبا  :الرسم العقاري 61 - 50405؛الرسم العقاري رقم 61 - 62048؛
غربـا  :عبد اجمليد الصويدق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
صورة شمسية من رسم اراثة عدلي بتاريخ  16أغسطس 2017؛مصادق
عليه  09ديسمبر 2021؛
رسم تسليم واجب بدون عوض عدلي بتاريخ  06فبراير 2019؛
رسم شراء عدلي بتاريخ  28يونيو 2021؛
صورة شمسية من موجب إحصاء متخلف عدلي بتاريخ  14ابريل
 2006مصادق عليه  09ديسمبر 2021؛
شهادة إدارية  07ديسمبر 2021؛
موجب استمرار امللك عدلي بتاريخ  05ديسمبر 2014؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  14فبراير  2022على الساعة
احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 61 - 29426
تاريخ اإليداع 14 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :محمد بن احمد الطالبي؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :ايبزا؛
نوعه  :ارض بها بناء من سفلي وثالث طوابق؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة احلضرية بطنجة
بني مكادة ،احملل املدعو حومة السعادة؛
مساحته  00 :هــ 00أر  63س تقريبا؛
اجملاورون :
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شماال  :محمد سعيد اقصري؛
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا  :عبد القادر احلوزي ؛
غربـا  :شميسة احرشيش ؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1رسم شراء ارض عدلي بتاريخ  03يونيو 1981؛
 - 2رسم شراء عدلي بتاريخ  13أكتوبر 1984؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  14فبراير  2022على الساعة
العاشرة صباحا.
مطلب رقم 61 - 29427
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر 2021؛
طالبا التحفيظ  :حلسن عمران بن محمد؛ فاطنة عمران بنت
حلسن؛على الشياع مناصفة بينهما؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الرويضة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فاطمة حلسن "
نوعه  :ارض فالحية؛بها بناء من سفلي؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية الساحل
الشمالي؛ احملل املدعو ارهونة ؛
مساحته  02 :هــ 50أر  35س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :احمد بلحسن ؛
شرقا  :مطلب رقم  61 - 23004؛
جنوبا  :ورثة محمد عمران ؛
غربـا  :حلسن عمران؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم صدقة عدلي بتاريخ  14ابريل 2016؛
رسم ملكية عدلي بتاريخ  16ابريل 1972؛
ورسم شراء عدلي بتاريخ  06ابريل 1972؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  14فبراير  2022على الساعة
الثالثة زواال.
مطلب رقم 61 - 29428
تاريخ اإليداع  14 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات
الساللية لدوار املنار؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بئر الشجرة "؛
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية البحراويني
احملل املدعو نوينويش ؛
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مساحته  02 :هــ 00أر  00س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم /10819ج ؛
شرقا  :مطلب /5226ج ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم /55329ج ؛
غربـا  :الرسم العقاري رقم 61 - 61991؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1قائمة االرسال تتضمن إيداع املطلب؛بتاريخ  04مارس  2021حتت
عدد 2228؛
 - 2تصميم جتزيئي؛
 - 3محضر للجنة اخملتصة حتت عدد  296بتاريخ 26/11/2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  14فبراير  2022على الساعة
التاسعة صباحا.
مطلب رقم 61 - 29429
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات
الساللية لدوار الدمينة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الوطية دير التوتة "؛
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الساحل
الشمالي؛ احملل املدعو دوار الدمية ؛
مساحته  08 :هــ 06أر  52س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :محمد اغريبي ؛
شرقا  :ورثة الكالعي ؛
جنوبا  :ارض احلبوس ؛ورثة اقبيبي؛
غربـا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1قائمة االرسال تتضمن إيداع املطلب؛
 - 2تصميم جتزيئي؛
 - 3محضر للجنة اخملتصة حتت عدد  296بتاريخ 26/11/2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  15فبراير  2022على الساعة
العاشرة صباحا.
مطلب رقم 61 - 29430
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات
الساللية لدوارالضاية؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :احارك الضاية "؛
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نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية اجلوامعة؛
احملل املدعو دوار الضاية ؛
مساحته  08 :هــ 06أر  52س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :محمد اغريبي ؛
شرقا  :ورثة الكالعي ؛
جنوبا  :ارض احلبوس ؛ورثة اقبيبي؛
غربـا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1قائمة االرسال تتضمن إيداع املطلب؛
 - 2تصميم جتزيئي؛
 - 3محضر للجنة اخملتصة حتت عدد  296بتاريخ 26/11/2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  15فبراير  2022على الساعة
العاشرة صباحا .
مطلب رقم 61 - 29431
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات
الساللية مرجة اللوة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :احلافة عني كتوت "؛
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية اجلوامعة؛
احملل املدعو مرج عالوة ؛
مساحته  130 :هــ 57أر  96س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :احلدود الترابية مع جماعة اجنرة ؛
شرقا  :طريق عمومية ؛
جنوبا  :احلدود مع اجلماعة الساللية الرمل مرج اللوة
غربا  :ملك املياه والغابات؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1قائمة االرسال تتضمن إيداع املطلب؛
 - 2تصميم جتزيئي؛
 - 3محضر للجنة اخملتصة حتت عدد  296بتاريخ 26/11/2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  15فبراير  2022على الساعة
الثانية عشرزواال .
مطلب رقم 61 - 29432
تاريخ اإليداع 15 :ديسمبر2021؛
طالب التحفيظ  :يلقاسم بن احمد خلود بنسبة  1/1من حق
االنتفاع؛لطيفة بنت بلقاسم خلود؛ بنسبة  1/1من حق الرقبة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :خلود"02؛
نوعه  :ارض عارية ؛
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موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو مدشر الكوارث املشاعلة؛غرسة بن سعيد؛
مساحته  00 :هــ  04أر  30س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :هدى خلود؛
شرقا  :مولود بن سعيد ؛رشيد بن سعيد؛العربي قشابة؛
جنوبا  :نعيمة خلود ؛
غربـا  :الطريق احملدث من اربع امتار
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
رسم تنازل بدون عوض عدلي بتاريخ  15ديسمبر 2017؛
صورة رسم شراء عدلي بتاريخ مؤرخ في  03سبتمبر 2007؛
شهادة إدارية 18/10/2021؛
صورة من موجب إحصاء متروك عدلي بتاريخ  03سبتمبر 2007؛
صورة من نسخة رسم موجب إحصاء متروك عدلي بتاريخ 03
سبتمبر 2007؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  15فبراير  2022على الساعة
التاسعة صباحا.
مطلب رقم 61 - 29433
تاريخ اإليداع 15 :ديسمبر 2021؛
طالب التحفيظ  :عرفة اطريبق
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك عرفة "
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة صيلة؛ اجلماعة القروية العوامة،
احملل املدعو ظهر سيدي الرشدي؛املنبر؛
مساحته  00 :هــ  00أر  70س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :دنيا الفتوح؛
جنوبا  :حسن بوبك؛
غربـا  :ورثة الفتوح؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
نسخة رسم شراء عدلي بتاريخ  27يناير 1977؛
نسخة من رسم موجب اراثة عدلي بتاريخ  19يونيو 2012؛
عقد شراء عدلي بتاريخ 08مارس2016؛
شهادة إدارية 07/12/2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  15فبراير  2022على الساعة
العاشرة صباحا.
مطلب رقم 61 - 29434
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر2021؛
طالب التحفيظ  :مصطفى الغلبزوري؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الغلبزوري"
نوعه  :ارض عارية بها بناء من سفلي ؛
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موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو مدشر لشهبة؛
مساحته  00 :هــ  04أر  74س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :علي العفاقي؛
شرقا  :علي العفاقي ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربـا  :علي العفاقي؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1نسخة من رسم تعريف بشكل على رسم شراء عدلي بتاريخ 22
ديسمبر 1965؛
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  03سبتمبر 2021؛
 - 3رسم اصالح مساحة عدلي بتاريخ  05ابريل 2014؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  17فبراير  2022على الساعة
احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 61 - 29435
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر2021؛
طالب التحفيظ  :قاسم املسعودي بن العربي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اغران اكعبان"؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك املسعودي؛
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة احلضرية بطنجة
بني مكادة احملل املدعو مزارع بني سعيد؛
مساحته  01 :هــ  52أر  03س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :اخلندق؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 61 - 27266؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 61 - 44458؛
غربـا  :ملك محمد املسعودي؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم اراثة عدلي بتاريخ  20مارس 1982؛
 - 2نسخة من رسم ملكية عدلي بتاريخ  27ابريل 1981؛
 - 3رسم ثبوت إحصاء متخلف عدلي بتاريخ  20مارس 1982؛
 - 4رسم اراثة عدلي بتاريخ  19مارس 1986؛
 - 5صورة شمسية من موجب مطابقة االسمني بتاريخ  03فبراير
 2016مصادق عليه  20أكتوبر 2021؛
 - 6نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  13مارس 1986؛
 - 7رسم مخارجة بنظيالرسم العقاري رقم دلي بتاريخ  09أكتوبر 2018؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  17فبراير  2022على الساعة
التاسعة صباحا.
مطلب رقم 61 - 29441
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر2021؛
طالب التحفيظ  :احمد بنعبو بن عبد السالم؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الزبير؛
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نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية سبت
الزينات؛ احملل املدعو مزارع الصخر ة؛
مساحته  01 :هــ  10أر  32س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :احمد أيو الوهابي؛
شرقا  :مقبرة؛ورثة محمد ايو؛
جنوبا  :احمد أيو الوهابي؛
غربـا  :ورثة فاطنة العياشي السلماني؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1صورة من محضر بإرساء مزاد لبيع عقار بتاريخ  22مارس 1988؛
 - 2صورة من رسم مخارجة عدلي قدمي بكناش  7صحيفة  72عدد 37
بتاريخ  22مارس 1976؛
 - 3شهادة إدارية رقم  61/2020غير مؤرخة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  23فبراير  2022على الساعة
احلادية عشر صباحا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "بوزدما"
مطلب رقم  61 - 11580مبقتضى مطلب إصالحي مصحح
االمضاء بتاريخ  07ديسمبر  2021والذي أدرجت خالصة مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  825مؤرخة في  22أكتوبر 2014
فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى "بوزدما" موضوع مطلب التحفيظ
رقم 61 - 11580؛الواقع بعمالة الفحص اجنرة ؛اجلماعة القروية
البحراويني؛احملل املدعو " فدان شابو" ؛تتابع إلى غاية يومه في اسم
السيد محمد بجايو بن احمد ؛سهيلة بجايو بنت محمد على الشياع
مناصفة بيهما ؛مبساحة قدرها 10ار 09سنتيارا والكل استنادا
الى الوثائق السابق ايداعها تدعيما للمطلب املذكور أعاله وكذلك :
- 1رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 25/05/2021؛
- 2نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ 10/10/2008؛
- 3رسم اراثة علمية عدلي بتاريخ 24/07/2017؛مرفوقة بنسخة
موجزة من رسم الوفاة؛
- 4حكم صادر عن احملكمة االبتدائية ملف عقاري 157-15/1403
بتاريخ 03/05/2018؛مرفوق بشهادة بعدم التعرض واالستئناف او
النقض بتاريخ 29/07/2019؛
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "ارض اجلبلي"
مطلب عدد 61 - 26867
مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء بتاريخ  13ديسمبر2021؛
والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1155
مؤرخة في  17فبراير  .2021فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى " ارض
اجلبلي" موضوع مطلب التحفيظ رقم 61 - 26867؛ الواقع بعمالة
الفحص اجنرة ؛اجلماعة القروية القصر الصغير؛احملل املدعو " مليش
العليا " ؛تتابع إلى غاية يومه في اسم السيد عبد املنعم السعيدي
الطالل؛والكل استنادا الى الوثائق السابق ايداعها تدعيما للمطلب
املذكور أعاله.
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.
املصطفى طريفة.
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سند التملك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  16صحيفة  24كناش األمالك رقم 13بتاريخ  13يونيو  2018توثيق ثالث نيعقوب وامزميز.

مطلب رقم 65 - 18214
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :السيدة فاطمة ملغاري بنت محمد بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تدرارت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تدرارت".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم احلوز دائرة امزميز ،جماعة سيدي بدهاج دوار تزفريت.
مساحته  53 :آ  52س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مورو ابريك
شرقا  :الطريق
جنوبا  :الساقية  ،ورثة سيدي عبد العزيز
غربا  :املساوي إبراهيم  ،الباز علي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  17صحيفة  26كناش األمالك رقم 13بتاريخ  13يونيو  2018توثيق ثالث نيعقوب وامزميز.
 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  25مؤرخة في فاحت مارس .2010 وكالة عرفية مؤرخة في  07دجنبر .2021التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17فبراير  2022على الساعة 14
و 45دقيقة.
مطلب رقم 65 - 18215
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :السيدة فاطمة ملغاري بنت محمد بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :جنان تشديرت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :جنان تشديرت"
مشتمالته  :أرض فالحية بها دار للسكن.
موقعه  :اقليم احلوز دائرة امزميز ،جماعة سيدي بدهاج دوار تزفريت.
مساحته  10 :آ  10س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :ورثة موالي ادريس بن كبور
جنوبا  :وكرميي موالي مصطفى  ،ورثة بوعدي  ،ورثة إبراهيم ايت
سعيد  ،احمد بن بن ابريك.
غربا  :وكرميي موالي مصطفى  ،الفاطمي بن احلاج كبور.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  27مؤرخة في فاحت مارس .2010التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17فبراير  2022على الساعة 15
و 30دقيقة.
مطلب رقم 65 - 18225
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حتت الصهريج بتساوت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حتت الصهريج بتساوت".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو
اكادير تساوت.
مساحته  78 :آ  80س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد جومار
شرقا  :احلاجة جنية
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 65 - 24643
غربا  :الطريق العمومية
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف الطويل األمد.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21فبراير  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.
مطلب رقم 65 - 18226
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حتت أكفاي لتساوت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حتت أكفاي لتساوت ".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو
اكادير تساوت .
مساحته  3 :هـ  30آ  10س تقريبا.
حدوده :
شماال  :احلاج احلسني بن املهدي
شرقا  :ممر و مصرف
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جنوبا  :ورثة احلاج حوسى و مصرف

جنوبا  :مصرف

غربا  :عالل بن سي احميدة ونيغد

غربا  :حلسن جومار و بوخيزو و حلسن ايت عالل

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف الطويل األمد.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21فبراير  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف الطويل األمد.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21فبراير  2022على الساعة 12
و 30دقيقة.

مطلب رقم 65 - 18227
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان الشبارات ".

مطلب رقم 65 - 18229
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة .1 - 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان الشبارات".

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقع اسلدة ".

مشتمالته  :أرض فالحية .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بقع اسلدة ".

موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو

مشتمالته  :أرض فالحية .

اكادير تساوت .

موقعه  :اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو اسني .

مساحته  5 :هـ  30آ  80س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق االقليمية 2010
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 65 - 2247
جنوبا  :ورثة اسوقيا و مطلب التحفيظ عدد  43 - 4536و مطلب
التحفيظ عدد 65 - 2445
غربا  :الطريق العمومية
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف الطويل األمد.

مساحته  25 :آ  90س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 17194م
شرقا  :الرسم العقاري عدد  - 17194م
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  - 14063م
غربا  :الرسم العقاري عدد  - 17194م
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف الطويل األمد.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21فبراير  2022على الساعة 10

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22فبراير  2022على الساعة 10

و 00دقيقة.

و 00دقيقة.
مطلب رقم 65 - 18228

تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بوتبيرة لتساوت ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوتبيرة لتساوت ".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم احملل املدعو
اكادير تساوت .
مساحته  3 :هـ  90آ  80س تقريبا.
حدوده :

مطلب رقم 65 - 18230
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :امترون لتنصغار ."2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :امترون لتنصغار ."2
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار البرقوق .
موقعه  :اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو اسني.
مساحته  22 :آ  80س تقريبا.
حدوده :

شماال  :ابراهيم باهي و الشعبة

شماال  :الرسم العقاري عدد  - 7417م

شرقا  :محمد جومار و حسن السوسي

شرقا  :طريق عمومية
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جنوبا  :الرسم العقاري عدد  - 11250م
غربا  :احلسني أوجابوا و ممر
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف الطويل األمد .

مطلب رقم 67 - 6367

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22فبراير  2022على الساعة 10
و 30دقيقة.

تاريخ االيداع  16 :ديسمبر .2021
مطلب رقم 65 - 18231

تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021

طالبة التحفيظ السيد(ة)  :فيروز عبده بنت عبد السالم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الكانتينة.

طالب التحفيظ  :السيد مسجل أمني بن محمد بنسبة .1 - 1

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الكانتينة".

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

نوعـه  :أرض فالحية بها بناية.

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

موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة سبت جحجوح ،دوار ايت حلسن ايت مخشون.

مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة سيدي عبد اهلل دوار
بنيعقوب .

مساحته  25 :آر تقريبا.
حدوده :

مساحته  10 :آ تقريبا.

شماال  :رشيد وعلي.

حدوده :

شرقا  :طريق.

شماال  :محمد الناصري

جنوبا  :طريق.

شرقا  :طريق عمومية عرضها  5امتار

غربا  :ورثة وعلي بنعلي.

جنوبا  :ورثة العزاب عبد احلكيم

احلقوق العينية  :الشيء.

غربا  :ورثة بلفاطمي رحال
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

أصل امللك:

سند التملك :

 - 1رسم هبة عدلي مؤرخ في 03/07/2019 :مضمن بكناش األمالك

 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  439صحيفة  470كناش األمالك رقم 313بتاريخ  27نوفمبر  2021توثيق مراكش.

 67عدد  287صحيفة  350بتاريخ.05/07/2019 :

 -نسخة رسم اراثة عدلي ضمن اصلها بعدد  298صحيفة 427

 - 2ملحق إصالحي لرسمي تركة ومخارجة عدلي مؤرخ في:

كناش رقم  9بتاريخ  13اغسطس  2015توثيق ايت اورير.

 04/09/2018مضمن بكناش اخملتلفة  234عدد  165صحيفة 132

 -نسخة رسم اراثة عدلي ضمن اصلها بعدد  382صحيفة 445

بتاريخ.13/09/2018 :

كناش التركات رقم  100بتاريخ  24نوفمبر  2009توثيق مراكش.
 نسخة رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد  207بتاريخ  24ماي 1989توثيق ايت اورير.

 - 3نسخة من رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخة في23/11/2021 :
مضمن أصلها بكناش التركات  09عدد  158بتاريخ.25/01/2000 :

 -رسم ملحق عدلي ضمن بعدد  616صحيفة  472كناش اخملتلفة 25

 - 4نسخة من رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخة في23/11/2021 :

ديسمبر بتايخ  09ديسكب  2021توثيق مراكش.

مضمن أصلها بكناش األمالك  14عدد  67بتاريخ.04/04/1978 :

 شهادة إدارية عدد  67لسنة .2021التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23فبراير  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية باحلوز
محمد شرف

 - 5رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 22/09/2006 :مضمن بكناش
األمالك  49عدد  462صحيفة  309بتاريخ.04/10/2006 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 16 :فبراير  2022على
الساعة  10صباحا.
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خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "ملراني "

خـالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :حفرة بنعلي الغربية "

مطلب التحفيظ رقم  .67 - 5521والذي نشرت خالصة مطلب

مطلب عدد 69 - 35780الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1043 :بتاريخ.26/12/2018 :
مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في  ،09/12/2021 :فان مسطرة حتفيظ
امللك املذكور اعاله تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد :حميد
االمراني بن هاشم ،وباملساحة التي أظهرها التصميم العقاري.
وقد أدلى طالب التحفيظ زيادة على القود السابقة بـ :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/11/2021 :مضمن بكناش األمالك 76عدد  164صحيفة  174بتاريخ.16/11/2021 :

باجلريدة الرسمية عدد  1161املؤرخة في .31/03/2021 :
مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء في  ،16/12/2021فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو " حفرة بنعلي الغربية " ذي مطلب التحفيظ رقم :
 69 - 35780الكائن بعمالة إقليم موالي يعقوب ،دائرة أوالد جامع ملطة
جماعة وقيادة عني قنصرة ،احملل املدعو" حفرة بنعلي الغربية " تتابع من

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/11/2021 :مضمن بكناش األمالك 76

اآلن فصاعدا في اسم السيدة لطيفة السالوي ومن معها وذلك

عدد  162صحيفة  172بتاريخ.16/11/2021 :

حسب التجوير التالي :

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب
عبد اجلبار فرطاس

شماال  :امللك ذي مطلب التحفيظ عدد :ورثة أحمد الفقير،
شرقا  :امللك ذي الرسم العقاري عدد :محمد بلقاضي،
جنوبا  :امللك ذي الرسم العقاري عدد/21677:ف،
غربا  :امللك ذي الرسم العقاري عدد/13294:ف.

محافظـة زواغة  -موالي يعقوب
خـالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  ":كرمية"
خـالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  ":جنان عيادات "
مطلب رقم  69 - 35779الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

مطلب عدد - 16690 :ف الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  3282املؤرخة في 01/10/1975

باجلريدة الرسمية عدد  1161املؤرخة في .31/03/2021 :

مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء في  ،21/12/2021 :فإن

مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء في  ،16/12/2021 :فإن

مسطرة حتفيظ امللك " كرمية " ذي مطلب التحفيظ عدد - 16690ف

مسطرة حتفيظ امللك املدعو " جنان عيادات " ذي مطلب التحفيظ
رقم  69 - 35779الكائن بعمالة إقليم موالي يعقوب ،دائرة أوالد جامع
ملطة جماعة وقيادة عني قنصرة ،احملل املدعو" جنان عيادات "

الكائن بأحواز فاس قبيلة أوالد احلاج الواد احملل املدعو" خوالن " تتابع
من اآلن فصاعدا في إسم :

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدة لطيفة السالوي ومن معها

 -عالل العلج بنسبة 40/2700

وذلك حسب التجوير التالي :

 -مصطفى العلج بنسبة40/2700

شماال  :حلسن بنعبو،
شرقا  :امللك ذي مطلب التحفيظ عدد،69 - 35738:

 -فاطمة العلج بنسبة20/2700

جنوبا  :شعبة وامللك ذي الرسم العقاري عدد/13575:ف ،

 -بضرة العلج بنسبة20/2700

غربا  :حلسن بوكرين .

 -زين العابدين العلج بنسبة40/2700
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 فوزية العلج بنسبة - 20/2700نعيمة علج بنسبة81/2700 حياة علج بنسبة81/2700 بهية علج بنسبة81/2700 عبد العالي علج بنسبة* 162/2700 عبد اجلبار علج بنسبة162/2700 عبد الرفيع علج بنسبة162/2700 محمد سعيد علج بنسبة 630/2700 عبد اهلل الوزاني التهامي بنسبة1080/2700وذلك مبقتضى :
 رسم إراثة عدلي بتاريخ 21/09/2015: رسم وصية بتاريخ .08/05/1999احملافظ على األمالك العقارية بزواغة  -موالي يعقوب
زكرياء الدغمي

مطلب رقم 78 - 1033
تاريـخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالبا التحفيظ السيد :
 - 1محمد بوفردوس بن عبد القادر بنسبة .11 - 05
 - 2السعدية الراحلي بنت الهتهوت بنسبة .11 - 06
االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :لغويرة»
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :لغويرة»
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :عمالة الصخيرات -متارة ،جماعة الصخيرات ،دوار لغويرة.
مساحته  02 :آر 75س تقريبا.
حدوده :
شماال  :زوكار محمد
شرقا  :ممر عرضه متران-املكاوي فاطنة.
جنوبا  :بوفردوس عناية-فريد احلافضون-حسن سيسب

محافظة الهرهورة  -الصخيرات
مطلب رقم 78 - 1032
تاريـخ اإليداع  16 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ السيد  :عبد املغيت بنكبور بن أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :بئر الدقاق»
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :بئر الدقاق»
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :عمالة الصخيرات -متارة ،جماعة عني عتيق ،أوالد سالمة الشرقية.
مساحته  02 :آر 30س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الراعي رشيد
شرقا  :ممر عرضه  03أمتار
جنوبا  :املكتب الوطني للسكك احلديدية
غربا  :بالد فيصل
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 نظير موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في  17رمضان  1439موافق ل 2018 - 06 - 02ضمن حتت عدد  187صحيفة  231بتاريخ 2018 - 06 - 25
كناش اخملتلفة رقم .34
 شهادة إدارية عدد  110م ش ق بتاريخ .2017 - 08 - 28التاريخ املعني إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :فبراير  2022على
الساعة الثانية عشر زواال.

غربا  :الرسم العقاري عدد .78 - 85364
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  07ربيع األول  1438موافقل  07ديسمبر  2016ضمن حتت عدد  233صحيفة  355بتاريخ
 22ديسمبر  2016كناش األمالك رقم .13
 ملحق إصالحي بعقد استمرار عدلي مؤرخ في  21رجب  1440موافق ل 2019 - 03 - 28ضمن حتت عدد  194صحيفة  215بتاريخ 2019 - 04 - 03
كناش اخملتلفة رقم .38
 ملحق إصالحي بعقد استمرار عدلي مؤرخ في  28شوال 1442موافق ل  2021 - 06 - 09ضمن حتت عدد  472صحيفة  495بتاريخ
 2021 - 06 - 22كناش اخملتلفة رقم .50
 شهادة إدارية عدد  19 - 95بتاريخ .2019 - 07 - 04 شهادة إدارية حتت عدد  695ق ق ج بتاريخ .2016 - 11 - 16التاريخ املعني إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 78 - 1034
تاريـخ اإليداع  23 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :أحمد بوقطيب بن أحمد بنسبة .1 - 1
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  « :االمراس »
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :االمراس »

جنوبا  :ورثة علي وقصو ومن معه؛

نوعه  :ارض عارية.

غربا  :الساقية.

موقعه  :عمالة الصخيرات -متارة ،جماعة عني عتيق ،حي االنطالق
رقم  ،100أوالد سالمة الغربية .

احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :

مساحته  48 :س تقريبا.

 -حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

حدوده :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :فبراير  2022على

شماال  :منزل طلعان مليكة.
شرقا  :طريق مسدود عرضه أربعة أمتار.

الساعة  10صباحا.

جنوبا  :طريق مسدود عرضه ثالثة أمتار.
غربا  :منزل الكبيري محمد.

مطلب رقم 79 - 4904
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021

احلقوق العينية  :ال شيء

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  1437 - 11 - 02املوافق ل - 08 - 06 2016مضمن حتت عدد  29صحيفة  43بتاريخ  2016 - 08 - 16كناش
األمالك رقم .13

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :مقبرة السويهلة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :مقبرة السويهلة ".
نوعـه  :أرض بها مقبرة.

 -شهادة إدارية بتاريخ  2016 - 06 - 28عدد 2016 - 81

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل

 -شهادة إدارية بتاريخ  2021 - 09 - 03رقم . 1158

املدعو  " :السويهلة ".

التاريخ املعني إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير 2022على
الساعة الثانية عشرة زواال.
احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة  -الصخيرات
حسن لكميري

مساحته  02 :هـ  21آ  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :ملك جماعي؛
غربا  :الطريق.

محافظة جرسيف

احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 -حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

مطلب رقم 79 - 4903
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :فبراير  2022على
الساعة  11صباحا.

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :اخلوارط السويهلة ." 1
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :اخلوارط السويهلة ." 1
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل
املدعو  " :السويهلة ".
مساحته  50 :آ  00س تقريبا.
حدوده :

مطلب رقم 79 - 4905
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :مسجد السويهلة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :مسجد السويهلة ".
نوعـه  :أرض بها مسجد ومرافقه.
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل

شماال  :الطريق؛

املدعو  " :السويهلة ".

شرقا  :ورثة علي وقصو ومن معه؛

مساحته  03 :آ  00س تقريبا.
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حدوده :

نوعـه  :أرض بها مقبرة.

شماال  :الطريق؛

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية راس لقصر ،احملل

شرقا  :الطريق؛

املدعو  " :اوالد امبارك ".

جنوبا  :صبار عيسى؛

مساحته  38 :آ  00س تقريبا.

غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 حيازة طويلة هادئة ومستمرة.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :فبراير  2022على
الساعة  12زواال.

حدوده :
شماال  :الشمهري عبد اهلل؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.

مطلب رقم 79 - 4906
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :مقبرة أوالد امبارك ." 2

اصل امللك :
 حيازة طويلة هادئة ومستمرة.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على
الساعة  11صباحا.

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :مقبرة اوالد امبارك ." 2
مطلب رقم 79 - 4908

نوعـه  :أرض بها مقبرة.
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية راس لقصر ،احملل

تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021

املدعو  " :اوالد امبارك ".

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مساحته  08 :آ  00س تقريبا.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :بالد اجلردة ".

حدوده :

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :بالد اجلردة ".

شماال  :الوافي أحمد؛

نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون وشجرة تني.

شرقا  :الطريق؛

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية راس لقصر ،احملل

جنوبا  :الطريق؛

املدعو  " :اوالد امبارك ".

غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 حيازة طويلة هادئة ومستمرة.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على
الساعة  10صباحا.

مساحته  16 :آ  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :البشيري علي وعبد القادر؛
شرقا  :الوافي عزيز ،التاقي الطيب وأوالد تشتيوين؛
جنوبا  :محمد الهواري؛
غربا  :محفوظ علي.

مطلب رقم 79 - 4907
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021

احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

 -حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :مقبرة أوالد امبارك ." 1

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :مقبرة اوالد امبارك ." 1

الساعة  12زواال.
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جنوبا  :ايدل امحمد وبردي امحمد؛

تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021

غربا  :ورثة بردي أحمد واعمار.

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

احلقوق العينية  :ال شيء.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :بالد اخلروبة ".

اصل امللك :

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :بالد اخلروبة ".

 -حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :فبراير  2022على

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية راس لقصر ،احملل

الساعة  10صباحا.

املدعو  " :اوالد امبارك ".
مطلب رقم 79 - 4911

مساحته  25 :آ  00س تقريبا.
حدوده :

تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021

شماال  :الوافي أحمد؛

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

شرقا  :البشيري محمد بن عبد القادر؛

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :وجلة سيدي عبد اهلل ".

جنوبا  :الساقية؛

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :وجلة سيدي عبد اهلل ".

غربا  :الطريق.

نوعـه  :أرض فالحية.

احلقوق العينية  :ال شيء.

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل

اصل امللك :

املدعو  " :سيدي عبد اهلل ".

 -حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

مساحته  14 :آ  00س تقريبا.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على

حدوده :

الساعة  13زواال.

شماال  :بنعمار الزناكي؛
شرقا  :ايدل حسن؛
مطلب رقم 79 - 4910

جنوبا  :ايدل حسن؛

تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021

غربا  :جياللي الكوراري.

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

احلقوق العينية  :ال شيء.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :وجلة سيدي عبد اهلل ايضا ".

اصل امللك :

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :وجلة سيدي عبد

 -حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

اهلل ايضا ".

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :فبراير  2022على

نوعـه  :أرض فالحية.

الساعة  11صباحا.

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل
املدعو  " :سيدي عبد اهلل ".

مطلب رقم 79 - 4912

مساحته  50 :آ  00س تقريبا.

تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021

حدوده :

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

شماال  :امحمد الزناكي؛

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :اخلوارط السويهلة ." 2

شرقا  :الواد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :اخلوارط السويهلة ." 2
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نوعـه  :أرض فالحية.

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :الوجلة ." 2

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل

نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

املدعو  " :اخلوارط السويهلة ".

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل

مساحته  12 :آ  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :علي وقصو ومن معه؛
شرقا  :محند ومسعود؛
جنوبا  :علي وقصو؛

املدعو  " :الصفصفات ".
مساحته  12 :آ  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمود محمد؛
شرقا  :الساقية؛
جنوبا  :بلقاسم محمود؛

غربا  :الساقية.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك  :حيازة طويلة هادئة ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :فبراير  2022على
الساعة  12زواال.

غربا  :كربوز اعمار.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك  :حيازة طويلة هادئة ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :فبراير  2022على
الساعة  11صباحا.

مطلب رقم 79 - 4913
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

مطلب رقم 79 - 4915
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :الوجلة ."1

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :مسجد دامالت ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :الوجلة ." 1

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :مسجد دامالت ".

نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

نوعـه  :أرض جزء منها به مسجد ومنزل اإلمام ومرافق صحية وجزء

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل

منها عار.

املدعو  " :الصفصفات ".
مساحته  04 :آ  00س تقريبا.
حدوده :

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل
املدعو  " :دامالت ".
مساحته  38 :آ  00س تقريبا.
حدوده :

شماال  :خمار تشفى؛

شماال  :الواد؛

شرقا  :ملوك علي؛

شرقا  :الشعبة والطريق؛

جنوبا  :شبلو حلسن؛
غربا  :معاش محمد والساقية.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك  :حيازة طويلة هادئة ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :فبراير  2022على
الساعة  10صباحا.

جنوبا  :محمد شعول؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك  :حيازة طويلة هادئة ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :فبراير  2022على
الساعة  10صباحا.

مطلب رقم 79 - 4914
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021

مطلب رقم 79 - 4916
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :الوجلة ." 2

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :مسجد بلهامل ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :مسجد بالهامل ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :اجلردة ".

نوعـه  :أرض بها مسجد قدمي ومسجد جديد.

نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية راس لقصر ،احملل

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية راس لقصر ،احملل

املدعو  " :بلهامل ".

املدعو  " :سطح املغاسل ".

مساحته  07 :آ  00س تقريبا.

مساحته  05 :آ  00س تقريبا.

حدوده :

حدوده :

شماال  :الطريق؛

شماال  :الساقية؛

شرقا  :الطريق؛

شرقا  :محمد بوغدارة؛

جنوبا  :الوزاني محمد والعربي؛

جنوبا  :أحمد احلور؛

غربا  :الطريق.

غربا  :آيت حلسن الزرياحي.

احلقوق العينية  :ال شيء.

احلقوق العينية  :ال شيء.

اصل امللك  :حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

اصل امللك  :حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :فبراير  2022على

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت مارس  2022على

الساعة  11صباحا.

الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 79 - 4919

مطلب رقم 79 - 4917
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021

تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :مسجد العطف ".

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :تاريدلت احلرة ." 2

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :مسجد العطف ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :تاريدلت احلرة ." 2

نوعـه  :أرض بها مسجد ومرافقه.

نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية راس لقصر ،احملل

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية راس لقصر ،احملل

املدعو  " :العطف ".

املدعو  " :سطح املغاسل ".

مساحته  05 :آ  00س تقريبا.

مساحته  01 :آ  00س تقريبا.

حدوده :

حدوده :

شماال  :الشعبة؛

شماال  :الساقية وورثة العربي وعلي؛

شرقا  :الشعبة؛

شرقا  :افقير محمد؛

جنوبا  :ايوب محمد؛

جنوبا  :افقير محمد؛

غربا  :الشعبة.

غربا  :اوفقير ادريس.

احلقوق العينية  :ال شيء.

احلقوق العينية  :ال شيء.

اصل امللك  :حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

اصل امللك  :حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :فبراير  2022على

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت مارس  2022على

الساعة  12زواال.

الساعة  11صباحا.
مطلب رقم 79 - 4918

مطلب رقم 79 - 4920

تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021

تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :اجلردة ".

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :تاريدلت احلرة ." 1
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :تاريدلت احلرة ." 1

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :الشعبة ".

نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

نوعـه  :أرض فالحية.

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية راس لقصر ،احملل
املدعو  " :سطح املغاسل ".
مساحته  02 :آ  00س تقريبا.
حدوده :

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية راس لقصر ،احملل
املدعو  " :الدريدرة ".
مساحته  18 :آ  00س تقريبا.

شماال  :الساقية؛

حدوده :

شرقا  :ورثة احلور عبد الرحمان؛

شماال  :الواد؛

جنوبا  :ورثة العربي وعلي؛

شرقا  :مقرن محمد بن حلسن؛

غربا  :زمزم العربي.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك  :حيازة طويلة هادئة ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت مارس  2022على
الساعة  12زواال.

جنوبا  :مقرن محمد بن حلسن؛
غربا  :مقرن علي والعربي.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك  :حيازة طويلة هادئة ومستمرة.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  04 :مارس  2022على

مطلب رقم 79 - 4921

الساعة  11صباحا.

تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :مقبرة الوليجات ".
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :مقبرة الوليجات ".
نوعـه  :أرض بها مقبرة.

مطلب رقم 79 - 4923
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :مسجد الصفصفات ".

املدعو  " :الوليجات ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :مسجد الصفصفات ".

مساحته  70 :آ  00س تقريبا.

نوعـه  :أرض بها مسجد ومرافقه.

حدوده :
شماال  :املعلم حلسن واملسالي محمد؛
شرقا  :معلم حلسن؛

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل
املدعو  " :الصفصفات ".
مساحته  15 :آ  00س تقريبا.

جنوبا  :الطريق؛
غربا  :وزارة التربية الوطنية.

حدوده :

احلقوق العينية  :ال شيء.

شماال  :الطريق؛

اصل امللك  :حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

شرقا  :الطريق؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  04 :مارس  2022على

جنوبا  :الطريق؛

الساعة  10صباحا.

غربا  :الطريق.
مطلب رقم 79 - 4922

تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021

احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك  :حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :مارس  2022على

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :الشعبة ".

الساعة  10صباحا.
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مطلب رقم 79 - 4924
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :احفير ." 1
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :احفير ." 1
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل
املدعو  " :الصفصفات ".

مطلب رقم 79 - 4926
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :احفير ." 3
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :احفير ." 3
نوعـه  :أرض فالحية بها شجرة زيتون.
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل

مساحته  07 :آ  00س تقريبا.

املدعو  " :الصفصفات ".

حدوده :

مساحته  01 :آ  00س تقريبا.

شماال  :اقشاش؛

حدوده :

شرقا  :الطريق وصاغيد امحمد؛
جنوبا  :املرزوقي محمد؛
غربا  :عسو املرزوقي.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 حيازة طويلة هادئة ومستمرة.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :مارس  2022على
الساعة  11صباحا.

شماال  :زيان بلقاسم مع الساقية؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :اشالل عبد اهلل؛
غربا  :زكعوش محمد.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 حيازة طويلة هادئة ومستمرة.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :مارس  2022على

مطلب رقم 79 - 4925
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021

الساعة  13زواال.

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :احفير ." 2
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :احفير ." 2
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل
املدعو  " :الصفصفات ".

مطلب رقم 79 - 4927
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :احسحاسن ".
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :احسحاسن ".

مساحته  02 :آ  00س تقريبا.

نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

حدوده :

موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل

شماال  :شبلو جلسن؛
شرقا  :صابر محمد والساقية؛
جنوبا  :صبار عبد اهلل؛
غربا  :صبار عبد اهلل.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 -حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

املدعو  " :الصفصفات ".
مساحته  04 :آ  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الساقية؛
شرقا  :ورثة زيان عمار؛
جنوبا  :ورثة ازياش امحمد؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  03 :مارس  2022على

غربا  :صابر محمد.

الساعة  12زواال.

احلقوق العينية  :ال شيء.
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اصل امللك :

احلقوق العينية  :ال شيء.

 -حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

اصل امللك :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :مارس  2022على
الساعة  10صباحا.

 حيازة طويلة هادئة ومستمرة.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :مارس  2022على

مطلب رقم 79 - 4928

الساعة  12زواال.

تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :امالحن ." 1
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :امالحن ." 1
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل
املدعو  " :الصفصفات ".
مساحته  03 :آ  00س تقريبا.
حدوده :

مطلب رقم 79 - 4930
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :تاغدة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :تاغدة ".
نوعـه  :أرض فالحية بها شجرتان من الزيتون.
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل
املدعو  " :الصفصفات ".
مساحته  02 :آ  00س تقريبا.

شماال  :بودعو امحمد؛
شرقا  :الساقية وصاغيد امحمد؛
جنوبا  :عبود عبد اهلل؛

حدوده :
شماال  :صاغيد امحمد؛

غربا  :مومن العيد.

شرقا  :علي اقشاش؛

احلقوق العينية  :ال شيء.

جنوبا  :ورثة نحالي؛

اصل امللك :

غربا  :ضمار عز الدين.

 حيازة طويلة هادئة ومستمرة.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :مارس  2022على
الساعة  11صباحا.

احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 -حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

مطلب رقم 79 - 4929
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :مارس  2022على
الساعة  13زواال.

طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :امالحن ." 2
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :امالحن ." 2
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل
املدعو  " :الصفصفات ".
مساحته  04 :آ  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ضرخاش اعمار؛

مطلب رقم 79 - 4931
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :السيدة فاطمة حميمد بنت محمد .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :الشيء ".
االسم الذي أعطته طالبة التحـفيظ للمـلك  " :فاطمة ".
نوعـه  :أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني ومرفق.
موقعه  :مدينة جرسيف ،احملل املدعو  " :حي اإلحتاد ".
مساحته  00 :آ  96س تقريبا.

شرقا  :الساقية ،قنديل غزواني وعلي بوزهر؛

حدوده :

جنوبا  :علي بوزهر وقنديل غزواني؛

شماال  :الرسم العقاري رقم 21 - 27265؛

غربا  :الساقية.

شرقا  :زنقة؛
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جنوبا  :الرسم العقاري رقم 79 - 11623؛
غربا  :الرسم العقاري رقم .79 - 440
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 - 1عقد بيع عرفي مؤرخ في  03أغسطس 1990؛
 - 2صورة مطابقة لألصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في  07ربيع األول 1440
موافق  15نوفمبر 2018؛
 - 3شهادة إدارية مؤرخة في  15ديسمبر .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :مارس  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 79 - 4932
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :السيد البشير بكة بن محمد .
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :اجدي ".
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :بكة ".
نوعـه  :أرض بها بناية تتكون من سفلي.
موقعه  :مدينة جرسيف ،احملل املدعو  " :حرشة عراس ".
مساحته  01 :آ  18س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 79 - 4498؛
شرقا  :أقوضاض فاطمة؛
جنوبا  :رحو محند؛
غربا  :زنقة.
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 - 1نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في  08ذي احلجة  1364موافق
 14نوفمبر 1945؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  20من رجب  1414موافق  03يناير 1994؛
 - 3شهادة إدارية مؤرخة في  17ديسمبر .2012
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  02مارس  2022على
الساعة  11صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف
منية عبد الرحيم.
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 - 2فطيمة الناجم بنت احلسني ،بنسبة .1144 - 90
 - 3محماد الناجم بن احلسني  ،بنسبة .1144 - 180
 - 4حسن الناجم بن احلسني  ،بنسبة .1144 - 180
 - 5العربي الناجم بن احلسني  ،بنسبة .1144 - 180
 - 6ابراهيم الناجم بن احلسني  ،بنسبة .1144 - 180
 - 7عادل الناجم بن احماد  ،بنسبة .1144 - 154
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك أيت الناجم "
نوعه  :ارض فالحية ،
موقعه  :حي تني بيوكرى  ،اجلماعة الترابية بيوكرى  ،عمالة اشتوكة
أيت باها
مساحته  01 :هكتار  26ار  58سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  09 - 25085؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  60 - 9749؛
غربا  :أيت أوفقير منهم الطاهيري سعيد.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 صورة شمسية لرسم إراثة عدلي املضمن بعدد  361صفحة 465سجل التركات  52بتاريخ .2018 - 01 - 08
 رسم تسليم عدلي املضمن بعدد  241ص  208كناش عدد  26بتاريخ.1982 - 06 - 03
تاريخ التحديد املؤقت  14فبراير  2022على الساعة 00 : 15
مطلب رقم 80 - 29946
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :خديجة املزالي بنت مبارك.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ " :ملك خديجة املزالي "
نوعه  :ارض عارية ،
موقعه  :حي تني بيوكرى  ،اجلماعة الترابية بيوكرى  ،عمالة اشتوكة

محافظة اشتوكة  -ايت باها

أيت باها
مساحته  01 :ار تقريبا.
اجملاورون :

مطلب رقم 80 - 29945
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر .2021
طالبو التحفيظ :
 - 1حلسن الناجم بن الوحسني  ،بنسبة .1144 - 180

شماال  :طريق ؛
شرقا  :جناة املزالي؛
جنوبا  :جوهري محمد ؛
غربا  :عائشة املزالي.
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احلقوق العينية  :ال شيء.

احلقوق العينية  :ال شيء.

أصل امللك :

أصل امللك :

 -صورة طبق لرسم قسمة مراضاة مؤرخ في 1990 - 10 - 15

 -صورة طبق األصل لرسم قسمة رضائية مؤرخ في .2011 - 08 - 05

 -صورة طبق األصل لرسم قسمة رضائية مؤرخ في .2011 - 08 - 05

 -صورة طبق األصل لرسم قسمة مراضاة مؤرخ في .1990 - 10 - 15

تاريخ التحديد املؤقت  16فبراير  2022على الساعة 00 : 11

تاريخ التحديد املؤقت  16فبراير  2022على الساعة 00 : 12
مطلب رقم 80 - 29949

مطلب رقم 80 - 29947
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021

تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021

طالب التحفيظ  :جناة املزالي بنت مبارك.

طالب التحفيظ  :عبد الرحيم املزالي بن مبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك جناة املزالي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك عبد الرحيم املزالي " 2

نوعه  :ارض عارية،

نوعه  :ارض عارية،

موقعه  :حي تني بيوكرى  ،اجلماعة الترابية بيوكرى  ،عمالة اشتوكة

موقعه  :حي درب كناوة  ،اجلماعة الترابية بيوكرى  ،عمالة اشتوكة

أيت باها

أيت باها

مساحته  01 :ار تقريبا.

مساحته  01 :ار  48سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :طريق ؛

شماال  :الرسم العقاري عدد  80 - 4043؛

شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 60 - 8752؛

شرقا  :ورثة أمالس ابراهيم ؛

جنوبا  :محمد املوصري ؛

جنوبا  :طريق ؛

غربا  :خديجة املزالي.

غربا  :الرسم العقاري عدد .60 - 27852

احلقوق العينية  :ال شيء.

احلقوق العينية  :ال شيء.

أصل امللك :

أصل امللك :

 -صورة طبق األصل لرسم قسمة رضائية مؤرخ في .2011 - 08 - 05

 -صورة طبق األصل لرسم قسمة رضائية مؤرخ في .2011 - 08 - 05

 -صورة شمسية لرسم قسمة مراضاة مؤرخ في .1990 - 10 - 15

 -صورة شمسية لرسم قسمة مراضاة مؤرخ في .1990 - 10 - 15

تاريخ التحديد املؤقت  16فبراير  2022على الساعة 30 : 11

تاريخ التحديد املؤقت  16فبراير  2022على الساعة 30 : 12
مطلب رقم 80 - 29950

مطلب رقم 80 - 29948
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021

تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021

طالب التحفيظ  :عبد الرحيم املزالي بن مبارك.

طالب التحفيظ  :أبرمي حسن بن جامع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك عبد الرحيم املزالي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :أبرمي "

نوعه  :ارض عارية،

نوعه  :ارض عارية،

موقعه  :حي تني بيوكرى  ،اجلماعة الترابية بيوكرى  ،عمالة اشتوكة

موقعه  :حي التوامة  ،اجلماعة الترابية بيوكرى  ،عمالة اشتوكة أيت باها

أيت باها

مساحته  82 :سنتيار تقريبا.

مساحته  02 :ار  80سنتيار تقريبا.

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :طريق ؛

شماال  :ورثة أيت عبد اهلل ؛

شرقا  :اضرضور خديجة؛

شرقا  :ورثة املزالي مبارك ؛

جنوبا  :الرسم العقاري عدد  60 - 23029؛

جنوبا  :طريق ؛

غربا  :طريق.

غربا  :طريق.

احلقوق العينية  :ال شيء.
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أصل امللك :
 رسم شراء عدلي املضمن بعدد  96كناش األمالك  24بتاريخ .2012 - 04 - 09 رسم هبة عدلي مؤرخ في .2012 - 03 - 22 صورة طبق األصل لعقد عرفي مؤرخ في .2000 - 09 - 08 صورة طبق األصل لرسم إراثة مؤرخ في .1994 - 10 - 20 صورة طبق األصل لرسم إستمرار عدلي مؤرخ في .1992 - 12 - 15تاريخ التحديد املؤقت  16فبراير  2022على الساعة 00 : 13
مطلب رقم 80 - 29951
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :ابراهيم الدغري بن احلسن.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :سيدي عبد اهلل "
نوعه  :ارض عارية،
موقعه  :منطقة تني سيدي عبال قرب تنحموش ،اجلماعة الترابية
سيدي وساي ،إقليم اشتوكة أيت باها
مساحته  04 :ار  54سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :طريق ؛
شرقا  :بهي بن موسى؛
جنوبا  :كابون عبال ؛
غربا  :طريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي املضمن بعدد  128صحيفة  128سجل أمالك رقم 40بتاريخ .2017 - 05 - 23
 نسخة رسم بيع عدلي املضمن أصله بعدد  568صحيفة 428سجل أمالك رقم  02بتاريخ .1998 - 11 - 09
 ملحق رسم شراء عدلي املضمن بعدد  193صحيفة  166سجلاخملتلفة رقم  12بتاريخ .2017 - 07 - 06
تاريخ التحديد املؤقت  16فبراير  2022على الساعة 30 : 09
مطلب رقم 80 - 29952
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :أمينة الفاحتي بنت مبارك.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك أمينة "
نوعه  :ارض فالحية،
موقعه  :دوار أضوار  ،اجلماعة الترابية سيدي بوسحاب  ،إقليم
اشتوكة أيت باها
مساحته  13 :ار  82سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة مبارك أيت عبد القادر ؛
شرقا  :زهرة القاني؛
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جنوبا  :طريق ؛
غربا  :حفيظ الفاحتي.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 صورة شمسية لنظير رسم قسمة عدلي املضمن بعدد  581سجلأمالك رقم  75بتاريخ .2021 - 09 - 27
 صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في .1994 - 08 - 17 صورة طبق األصل لرسم إراثة ضمنها فريضة املضمن بعدد 110صحيفة  111سجل التركات رقم  63بتاريخ .2020 - 10 - 02
تاريخ التحديد املؤقت  21فبراير  2022على الساعة 00 : 13
مطلب رقم 80 - 29953
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالبو التحفيظ :
 - 1ابراهيم كميل بن احلسني  ،بنسبة .104 - 14
 - 2عبد الكرمي كميل بن احلسني  ،بنسبة .104 - 14
 - 3فاطمة كميل بنت احلسني  ،بنسبة .104 - 07
 - 4الزهرة كميل بنت احلسني  ،بنسبة .104 - 07
 - 5محمد كميل بن احلسني  ،بنسبة .104 - 14
 - 6عبد الناصر كميل بن احلسني  ،بنسبة .104 - 14
 - 7حفيظة كميل بنت احلسني  ،بنسبة .104 - 07
 - 8مينة كميل بنت احلسني  ،بنسبة .104 - 07
 - 9خديجة كميل بنت احلسني  ،بنسبة .104 - 07
 - 10زينة أبرهش بنت محمد  ،بنسبة .104 - 13
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :كميل " 03
نوعه  :ارض فالحية،
موقعه  :مزارع دوار الكديات  ،اجلماعة الترابية بلفاع ،إقليم اشتوكة
أيت باها
مساحته  38 :ار  90سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 80 - 7443؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :طريق ؛
غربا  :طريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم إستمرار عدلي املضمن بعدد  373سجل األمالك عدد 42بتاريخ .2016 - 07 - 20
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 -صورة شمسية لرسم اراثة و فريضة املضمن بعدد  234صحيفة

جنوبا  :عمر الناجي و زينة الواخي ؛

 258سجل التركات رقم  19بتاريخ .2017 - 11 - 17

غربا  :محمد بوقالل.

 صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في .2016 - 03 - 01 صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي املضمن بعدد  384صحيفة 349سجل اخملتلفة رقم  12بتاريخ .2017 - 12 - 08
تاريخ التحديد املؤقت  21فبراير  2022على الساعة 45 : 10
مطلب رقم 80 - 29954
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :حمزة وشن بن عبد العزيز.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :دار قدمية "

احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي املضمن بعدد  519سجل األمالك عدد  67بتاريخ.2020 - 09 - 10
 عقد بيع عرفي مؤرخ في .2011 - 06 - 27 صورة شمسية لعقد تسليم عرفي مؤرخ في .1995 - 08 - 18 صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في .1982 - 08 - 28تاريخ التحديد املؤقت  21فبراير  2022على الساعة 30 : 14

نوعه  :ارض بها بناية من طابق سفلي و بناية بالسفلي و أرض محاطة

مطلب رقم 80 - 29956

بسور بها صهريج،
موقعه  :دوار أغبالو  ،اجلماعة الترابية سيدي وساي  ،إقليم اشتوكة

تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021

أيت باها

طالب التحفيظ  :موالي أحمد ملريس.

مساحته  04 :ار  09سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :احليان احلسني ؛
شرقا  :عبد العزيز وشن و يامنة ملكوض؛
جنوبا  :عبد العزيز وشن و يامنة ملكوض ؛
غربا  :طريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم هبة عدلي املضمن بعدد  339صحيفة  341سجل األمالك رقم 40بتاريخ .2017 - 07 - 17

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملريس "
نوعه  :ارض بها بناية بالسفلي و صهريج في جزء منها،
موقعه  :دوار تزيرت  ،اجلماعة الترابية إداوكنضيف ،إقليم اشتوكة
أيت باها
مساحته  13 :ار  41سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ملك أيت عبد القادر ؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :ملك أيت عبد القادر ؛

 -صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي املضمن بعدد  324صحيفة

غربا  :جنون نعيمة ومن معها.

 215سجل األمالك رقم  09بتاريخ .2003 - 12 - 18

احلقوق العينية  :ال شيء.

 -صورة طبق األصل لرسم إستمرار مؤرخ في .1968 - 01 - 31

أصل امللك :

تاريخ التحديد املؤقت  21فبراير  2022على الساعة 30 : 09
مطلب رقم 80 - 29955
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021

 رسم إستمرار املضمن بعدد  130صحيفة  163سجل األمالك رقم 04بتاريخ .2017 - 12 - 05
تاريخ التحديد املؤقت  22فبراير  2022على الساعة 30 : 09

طالب التحفيظ  :محمد السمايكي بن بوجمعة.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك إسالم "
نوعه  :ارض عارية،
موقعه  :دوار أدزن  ،اجلماعة الترابية وادي الصفاء ،إقليم اشتوكة أيت باها
مساحته  01 :ار تقريبا.
اجملاورون :

مطلب رقم 80 - 29957
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :بومكايس محمد بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك بومكايس " 1
نوعه  :ارض فالحية،

شماال  :طريق ؛

موقعه  :دوار افريان  ،اجلماعة الترابية إنشادن ،إقليم اشتوكة أيت باها

شرقا  :احلاج مبارك أوالرايس؛

مساحته  02 :هكتار  95ار  52سنتيار تقريبا.
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اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  60 - 11354؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  60 - 13018و مطلب التحفيظ عدد
60 - 13013؛
جنوبا  :طريق ؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد .60 - 12349
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم إستمرار املضمن بعدد  414صحيفة  492سجل األمالك رقم 45بتاريخ .2019 - 09 - 02
 صورة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مؤرخ في .2007 - 08 - 23تاريخ التحديد املؤقت  22فبراير  2022على الساعة 00 : 11
مطلب رقم 80 - 29958
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :بومكايس محمد بن محمد.
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نوعه  :ارض عارية،
موقعه  :مركز سيدي عبد اهلل البوشواري  ،اجلماعة الترابية سيدي
عبد اهلل البوشواري ،إقليم اشتوكة أيت باها
مساحته  50 :ار  10سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :بدليزيد ابراهيم ؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :أيت العسري ؛
غربا  :طريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم إستمرار املضمن بعدد  16صحيفة  13سجل األمالك رقم 63بتاريخ .2019 - 09 - 04
 صورة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مؤرخ في .2007 - 08 - 23تاريخ التحديد املؤقت  22فبراير  2022على الساعة 30 : 09
احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة  -ايت باها
محمد بلقايد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك بومكايس " 2
نوعه  :ارض عارية،
موقعه  :دوار تني منصور  ،اجلماعة الترابية إنشادن ،إقليم اشتوكة
أيت باها

محافظة تيفلت

مساحته  01 :ار  87سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :طريق ؛
شرقا  :تايس محمد؛
جنوبا  :السعدي احلاج مبارك ؛
غربا  :ورثة اعبيل العربي.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم إستمرار املضمن بعدد  125سجل األمالك رقم  62بتاريخ.2019 - 08 - 26
 صورة طبق األصل لعقد وكالة عرفي مؤرخ في .2007 - 08 - 23تاريخ التحديد املؤقت  22فبراير  2022على الساعة 00 : 13
مطلب رقم 80 - 29959
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :بومكايس محمد بن محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك بومكايس " 3

مطلب رقم 81 - 5471
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :حسن اجلناني بن عالل.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان خربي ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان خربي ".
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار آيت ايشي.
مساحته  79 :ار 65س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 7978ورثة بوعزة فاحت ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 7978؛
جنوبا  :ورثة حسني بن حسن ؛
غربا  :ورثة بوعزة فاحت ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  39صحيفة  45كناش العقار
رقم  24بتاريخ  2014 - 06 - 11توثيق تيفلت .
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 - 2رسم شراء عدلي ضمن بعدد  159صحيفة  220سجل العقار

موقعه  :دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي عبد الرزاق دوار آيت

رقم  65بتاريخ .2021 - 11 - 30

عبد النبي.

 - 3شهادة ادارية عدد  132مؤرخة في .2021 - 12 - 09

مساحته  1 :هـ  88ار 99س تقريبا.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 09د.

اجملاورون :
شماال  :طريق عرضها  4متر من ورائها الرسم العقاري رقم  46824/16؛
شرقا  :فاظمة أحيزون ؛

مطلب رقم 81 - 5472
تاريخ اإليداع  21 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :العرابي الكريف ابن حدو.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا ." " :
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :العرابي ".
نوعه  :ارض عارية .
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي السالم رقم .22
مساحته 64 :س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :بقعة رقم  24وبقعة رقم  23؛

جنوبا  :ورثة آيت اجعيط ؛
غربا  :احلموتي عسو ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  31صحيفة  40سجل العقار
رقم  42بتاريخ  2017 - 10 - 16توثيق تيفلت .
 - 2رسم شراء عدلي ضمن بعدد  219صحيفة  251سجل العقار
رقم  63بتاريخ .2021 - 09 - 03
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 09د.

شرقا  :بقعة رقم 2 1؛

مطلب رقم 81 - 5474

جنوبا  :شارع  9أمتار؛

تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021

غربا  :شارع متغير العرض ؛

طالبوا التحفيظ على الشياع :

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

 - 1زينب عكي بنت حلبيب بنسبة .64 - 08

أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في 1990 - 07 - 06ضمن بعدد 1417
كناش العقار توثيق تيفلت .
 - 2عقد تنازل عرفي مصحح االمضاء بتاريخ .2009 - 05 - 20
 - 3شهادة ادارية عدد 124مؤرخة في .22/02/2006
 - 4شهادة ادارية عدد  214/2021مؤرخة في.26/08/2021
 - 5شهادة ادارية عدد  503مؤرخة في .02/09/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 09د.

 - 2جواد عكي بن العربي بنسبة .64 - 14
 - 3هشام عكي بن العربي بنسبة .64 - 14
 - 4حفيظة عكي بنت العربي بنسبة .64 - 07
 - 5حورية عكي بنت العربي بنسبة .64 - 07
 - 6لطيفة عكي بنت العربي بنسبة .64 - 07
 - 7هناء عكي بنت العربي بنسبة .64 - 07
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أوالد اشريفة ." 127
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أوالد اشريفة ." 127
نوعه  :بقعة بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني .
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي أوالد اشريفة .127

مطلب رقم 81 - 5473
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :محمد رشيد البوري ابن الطاهر .

مساحته  1 :آر تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :بقعة رقم  129بوعزة الناصري ؛
شرقا  :بقعة رقم 128؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان بئر الشارف ".

جنوبا  :بقعة رقم  125عكي الصديق؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان بئر الشارف ".

غربا  :طريق ؛

نوعه  :ارض فالحية .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
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أصل امللك :

 - 3رسم استدراك عدلي ضمن بعدد  375صحيفة  351سجل باقي

 - 1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  148صحيفة  153كناش

الوثائق رقم  112بتاريخ  2021 - 12 - 21توثيق تيفلت .

العقاررقم  61بتاريخ  2021 - 01 - 06توثيق تيفلت .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على

 - 2رسم اراثة و فريضة عدلي ضمن بعدد  100صحيفة  168كناش

الساعة  00 : 11د.

التركات رقم  12بتاريخ  2014 - 02 - 05توثيق تيفلت .
 - 3نسخة طبق األصل حملضر وقرار التسليم املؤقت عدد  332بتاريخ
.08/12/2021
 - 4نسخة طبق األصل لرخصة البناء قرار رقم  1498بتاريخ
.07/12/2021
 - 5نسخة طبق األصل لرخصة البناء قرار رقم  202بتاريخ .20/02/1989
 - 6نسخة طبق األصل لرخصة البناء قرار رقم  262بتاريخ .09/03/1990
 - 7نسخة طبق األصل لرخصة السكن رقم  110بتاريخ .28/03/1994
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :فبراير  2022على
الساعة  30 : 11د.

مطلب رقم 81 - 5476
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :حجي عبد اهلل بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان عني القاضي ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان عني القاضي ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار آيت
موسى واعمر.
مساحته  86 :ار  06س تقريبا.
اجملاورون :

مطلب رقم 81 - 5475
تاريخ اإليداع  22 :ديسمبر .2021
طالبا التحفيظ على الشياع :
 - 1حكيم اعربة بن محمد بنسبة ½.
 - 2ياسني اعربة بن محمد بنسبة ½.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان بن زيتون ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان بن زيتون ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار آيت عبد النبي.
مساحته 02 :هـ  77ار  50س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :أوميح محمد ومطلب حتفيظ رقم  2510/16؛

شماال  :طريق عمومية عرضها  6أمتار ؛
شرقا  :ورثة محمد صابر ؛
جنوبا  :عمر بن احماد ؛
غربا  :عمر بن احماد ،رسم عقاري رقم  ، 32753/16مطلب حتفيظ رقم
 18496/16؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  280صحيفة  269سجل العقار
رقم  62بتاريخ  2021 - 07 - 16توثيق تيفلت .
 - 2شهادة ادارية عدد  251مؤرخة في .2021 - 12 - 15
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 09د.

شرقا  :ورثة حمادي شنور بن محات ؛
جنوبا  :مطلب حتفيظ رقم  5210/16و  2644/16؛
غربا  :ورثة إبراهيم شنور ورسم عقاري رقم  43933/16؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  98صحيفة  96كناش العقار
رقم 79بتاريخ  2008 - 06 - 23توثيق تيفلت .

مطلب رقم 81 - 5477
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :الهايج خاليد ابن عبد القادر .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مكرونات ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مكرونات ".
نوعه  :ارض فالحية بها منزل وبئر .
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

 - 2رسم شراء عدلي ضمن بعدد  81صحيفة  121كناش األمالك

مساحته  59 :ار  59س تقريبا.

رقم 155بتاريخ  2021 - 08 - 08توثيق تيداس.

اجملاورون :

 - 3رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  116صحيفة  140سجل التركات

شماال  :الهايج خاليد ؛

رقم  30بتاريخ  2021 - 06 - 09توثيق تيفلت .

شرقا  :مطلب حتفيظ رقم  11274/16؛
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جنوبا  :حاجي حبشي ؛
غربا  :طريق عرضها  10أمتار ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  279صحيفة  269كناش العقار
رقم 56بتاريخ  2020 - 08 - 04توثيق تيفلت .
 - 2شهادة ادارية عدد  232مؤرخة في .2021 - 11 - 23
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :فبراير  2022على
الساعة  30 : 11د.
مطلب رقم 81 - 5478
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر .2021
طالبوا التحفيظ على الشياع :
 - 1حبوبة بودالل بنت عالل .1455/39286
 - 2ربيعة بورزامة بنت العربي .5798/39286
 - 3مسعودة بورزامة بنت العربي .8728/39286
 - 4مرمي بورزامة بنت العربي .8728/39286
 - 5زهرة بورزامة بنت العربي .7304/39286
 - 6عالل بجيقة بن اخلليفي .2182/39286
 - 7فاطمة الزهراء بجيقة بنت عالل .1697/39286
 - 8حسني بجيقة بن عالل .3394/39286
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان واد الريبعة سيدي امحمد ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان واد الريبعة
سيدي امحمد ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بوطيب.
مساحته  03 :هـ  92ار  86س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الواد ؛
شرقا  :محمد بولعجول ،مطالب حتفيظ رقم - 6654**16 - 6907
 ،16 - 6656**16الرسم العقاري رقم  16 - 31398و 16 - 29967؛
جنوبا  :مطالب حتفيظ رقم 6656**16 - 6655**16 - 6654**16 - 6907
  ،16 - 6651**16 - 6653**16الرسم العقاري رقم  16 - 31398؛غربا  :عبد اهلل بورزامة  ،مطلب التحفيظ رقم  ، 16 - 7241بوخدة
عياد ،مطلب التحفيظ رقم  16 - 7124؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  279صحيفة  269كناش العقار
رقم  56بتاريخ  2020 - 08 - 04توثيق تيفلت .
 - 2شهادة ادارية عدد  232مؤرخة في .2021 - 11 - 23
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 09د.
مطلب رقم 81 - 5479
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :ربيعة بورزامة بنت العربي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان حمري ".
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان حمري ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار آيت بنعمر.
مساحته  07 :ار  14س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :مسعودة بورزامة ممر خاص عرضة  03متر ؛
شرقا  :فاطمة بورزامة ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 28847؛
غربا  :زهرة بورزامة ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  314صحيفة  368سجل العقار
رقم  63بتاريخ  2021 - 10 - 06توثيق تيفلت .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 11د.
مطلب رقم 81 - 5480
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :ربيعة بورزامة بنت العربي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان الرمل ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان الرمل ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار آيت بوطيب.
مساحته  30 :ار  81س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  16 - 23642؛
شرقا  :ورثة ارقية بورزامة ؛
جنوبا  :ممر خاص عرضة  3متر ؛
غربا  :نعيمة بورزامة ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  348صحيفة  408سجل العقار
رقم  63بتاريخ  2021 - 10 - 12توثيق تيفلت .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 10د.
مطلب رقم 81 - 5481
تاريخ اإليداع  23 :ديسمبر .2021
طالبة التحفيظ  :ربيعة بورزامة بنت العربي .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان احلرش ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان احلرش ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار آيت بوطيب.
مساحته  20 :ار  70س تقريبا.
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اجملاورون :
شماال  :زهرة بنت سالم العجمي ؛
شرقا  :فاطمة بورزامة ؛
جنوبا  :محمد بيكرات مطلب التحفيظ رقم  16 - 28847؛
غربا  :رشيدة التونسي ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  04صحيفة  04سجل العقار
رقم  66بتاريخ  2021 - 10 - 18توثيق تيفلت .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  24 :فبراير  2022على
الساعة  00 : 12د.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "فدان اجلعبوب"
موضوع مطلب التحفيظ رقم 16 - 3962
الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4035
مؤرخة في .1990 - 02 - 28
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  23نوفمبر  2021فان مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " فدان اجلعبوب " موضوع مطلب التحفيظ
رقم  16 - 3962الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي
بوخلخال دوار ايت قسو ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي
اظهرها التصميم العقاري  3هـ  01آر  70س وفي اسم السادة :
 - 1خاليدة بلحاج بنت اجلياللي بنسبة . 1/8
 - 2ادريسية باحلاج بنت اجلياللي بنسبة . 1/8
 - 3حسنة باحلاج بنت اجلياللي بنسبة . 1/8
 - 4رقية باحلاج بنت اجلياللي بنسبة . 1/8
 - 5محمد باحلاج بن اجلياللي بنسبة . 2/8
 - 6عبد الرحيم بلحاج بن اجلياللي بنسبة . 2/8
وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :
 .1رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  63صحيفة  83كناش العقار رقم
 66بتاريخ  2021 - 11 - 05توثيق تيفلت.
 .1رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد  82صحيفة  106كناش
التركات رقم  23بتاريخ  2018 - 12 - 24توثيق تيفلت.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت
شكري الوزاني

محافظة سوق السبت  -أوالد النمة
مطلب رقم 82 - 2236
تاريخ اإليداع  22 :اكتوبر . 2021
طالب التحفيظ  :رحال سورير بن الكبير بن العربي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :احلاج رحال"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احلاج رحال "
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نوعه  :ارض عارية محاطة بسور.
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى جماعة وقيادة أوالد
ازمام احملل املدعو "أوالد ازمام".
مساحته 01 :ار  77سنتيار تقريبا.
حدوده :
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :املولودي سورير؛
جنوبا  :رحال سورير ؛
غربا  :زنقة.
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم ثبوت ملكية عدلي مضمن حتت عدد  171صحيفة عدد 87وصل عدد  50/37مؤرخ في  26يناير 1992؛
رسم شراء عدلي مضمن بعدد  170صحيفة  87وصل عدد 49/37
مؤرخ في  26يناير 1992؛
 شهادة إدارية عدد  56/2021مؤرخة في  21ديسمبر  2021؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :فبراير  2022على
الساعة  09.30صباحا.
األمالك العقارية بسوق السبت  -أوالد النمة بالنيابة
عمر الناجي

محافظة مراكش  -جيليز
مطلب رقم 83 - 129
تاريخ اإليـداع  15 :ديسمبر 2021
طالب التحفيـظ  :عبد العزيز الهوي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار الهوي"
نوع امللك  :دار للسكنى
موقعه  :مراكش احلارةباب دكالة درب حاحا رقم 22
مساحته  73 :سنتيار تقريبا .
حـدوده :
شمـاال  :ليلو خديجة بنت محمد
شرقا  :درب حاحا
غربا  :درب سوس
جنوبا  :دار عبد العزيز و ورثة لزرق
احلقوق العينية والتحمالت  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  16محرم  1427موافق 2006 - 02 - 15 رسم شراء عدلي مؤرخ في  04شعبان  1439موافق 2018 - 04 - 21تاريخ التحديد  15 :فبراير  2022على الساعة  09صباحا
احملافظ على االمالك العقارية مبراكش  -جيليز
عبد احلق ابو حفص
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محافظة ازمور
مطلب رقم 84 - 507
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :فريد امعيز بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الدار
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الدار
نوعه  :أرض بها دار للسكن و اسطبل.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة املهارزة الساحل ،دوار
شرفة الغابة.
مساحته  75 :آ  26س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد .08 - 136489
شرقا  :رسم عقاري عدد .08 - 157973
جنوبا  :رسم عقاري عدد .08 - 131285
غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 206194
احلقوق العينيــة  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  17ربيع الثاني  1443موافق(.)2021 - 11 - 23
 - 2صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  73مؤرخة في .2021 - 11 - 12
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :فبراير  2022على
الساعة  13زواال.
مطلب رقم 84 - 508
تاريخ اإليداع  15 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :فريد امعيز بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بلدة البير
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بلدة البير
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة املهارزة الساحل ،دوار
شرفة الغابة.
مساحته  64 :آ  57س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد .08 - 178503
شرقا  :طريق عمومي.
جنوبا  :رسم عقاري عدد .08 - 135172
غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 106194
احلقوق العينيــة  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  17ربيع الثاني  1443موافق(.)2021 - 11 - 23
 - 2صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  72مؤرخة في .2021 - 11 - 12
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :فبراير  2022على
الساعة  14زواال.
مطلب رقم 84 - 509
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :إبراهيم السويدي بن اخملتار
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد شامة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد شامة
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة سيدي علي بن حمدوش،
دوار الكواهي.
مساحته  84 :آ  60س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق عرضه  03أمتار
شرقا  :السويدي امينة.
جنوبا  :ملك الدولة.
غربا  :طريق رقم  320الرابطة بني أزمور و البيضاء.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في  14جمادى االثانية 1438
موافق(.)2017 - 03 - 13
 - 2صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  44مؤرخة في .2017 - 02 - 27
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 84 - 510
تاريخ اإليداع  16 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :عبد اجمليد مبطول بن اسليمان
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الغابة احلطة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الغابة احلطة
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار البحابحة.
مساحته  74 :آ  30س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب عدد  08 - 73048و زهراء قوميسي.
شرقا  :مطلب عدد .08 - 93284
جنوبا  :املصطفى احلمصي و مطلب عدد .08 - 93284
غربا  :طريق معبدة.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  11رجب  1441موافق(.)2020 - 03 - 06
 - 2شهادة إدارية عدد  2021 - 116مؤرخة في .2021 - 11 - 30
 - 3شهادة إدارية عدد  398مؤرخة في .2021 - 10 - 12
 - 4صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  49مؤرخة في .2020 - 03 - 03
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة  11صباحا.
مطلب رقم 84 - 511
تاريخ اإليداع  17 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :صالح عشاش بن العربي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد احلايط
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد احلايط
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار الطلبة.
مساحته  37 :آ  07س تقريبا.
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حدوده :
شماال  :بن عيسى محمد و بوشعيب مليمي.
شرقا  :طريق اجلمعة.
جنوبا  :مباركة بنت زينان.
غربا  :عائد عبد الرحيم و عائد حسن.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1سخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في  16ربيع الثاني  1380موافق(.)1960 - 10
 - 2نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في  05رجب  1406موافق(.)1986 - 03 - 16
 - 3نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في  23شوال  1407موافق(.)1987 - 04 - 22
 - 4نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  26رجب  1427موافق(.)2006 - 08 - 21
 - 5نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في  08شوال  1438موافق(.)2017 - 07 - 03
 - 6رسم شراء عدلي مؤرخ في  22ربيع الثاني  1440موافق()2018 - 12 - 30
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :فبراير  2022على
الساعة  12ظهرا.
مطلب رقم 84 - 512
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021
طالب التحفيظ  :كرمي بنعيسى بن عبد اهلل
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض العنصل الغابة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك هالة
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار العوامرة.
مساحته  31 :آ  70س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة عدنون محمد.
شرقا  :خنشار حليمة.
جنوبا  :طريق عمومي عرضه  10امتار.
غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 118800
احلقوق العينيــة  :الشيء.
اصل امللك :
- 1موجب ملكية عدلي مؤرخ في  17ربيع االول  1443موافق(.)2021 - 10 - 24
 - 2رسم هبة عدلي مؤرخ في  19ربيع االخر  1443موافق(.)2021 - 11 - 25
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  20ربيع االخر  1443موافق(.)2021 - 11 - 26
 - 4شهادة إدارية عدد  2021 - 114مؤرخة في .2021 - 11 - 26
 - 5صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  44مؤرخة في .2021 - 05 - 26
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 84 - 513
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر 2021
طالبو التحفيظ :
- 1مالكة شاوشي بنت خلضر بنسبة .3 - 1
- 2أنس الغماد بن املصطفى بنسبة .3 - 1
 - 3محمد الغماد بن املصطفى بنسبة .3 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد كرين
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد كرين
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار السالمنة.
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مساحته  43 :آ  35س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد بن احلسني.
شرقا  :طريق عرضها  05أمتار ،وهيب فاطنة ،وهيب فاطمة و وهيب
بن محمد.
جنوبا  :طريق عمومي.
غربا  :الباهي بن صالح.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
اصل امللك :
- 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  29شوال  1442موافق(.)2021 - 06 - 10
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  08ذو احلجة  1442موافق(.)2021 - 07 - 19
 - 3شهادة إدارية عدد  2021 - 100مؤرخة في .2021 - 07 - 12
 - 4صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2021 - 97مؤرخة في .2021 - 06 - 09
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :فبراير  2022على
الساعة  11صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بأزمور
املعطي زديد

محافظة مديونة
مطلب رقم 85 - 25
تاريخ اإليداع  20 :ديسمبر .2021
طالب التحفيظ  :سعيد نظام
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض سيدي البهلول".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سيدي البهلول " ،احملل
املدعو  " :أرض سيدي البهلول".
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :جماعة سيدي حجاج واد حصار.
مساحته  4 :هكتار  50آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري  - 31101س
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  - 16715س؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  12 - 208591و 49 - 19321؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  - 36332س؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  29ربيع الثاني  1424موافق
ل  30يونيو 2003
 - 2شهادة ادرية عدد  03 - 31ق ج م مؤرخة في  25يوينو 2003
 - 3تصميم متوقعي.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  21 :فبراير  2022على الساعة
العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية مديونة
العلمي النعيم
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األمالك العقارية

ب) إعالنات بانتهاء التحديد ()1
وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
محافظة وجدة
مطلب رقم 02 - 25110
اسم امللك  :ملك حمداوي.
موقعه  :وجدة ،شارع محمد اخلامس ،حي النصر.
مساحته  01 :آ  91سنتيار.
نوعه  :أرض بها بنايات تتكون من سفلي وثالثة طوابق علوية.
اجملاورون :
شماال  :اليندوزي محمد؛
شرقا  :شارع محمد اخلامس؛
جنوبا  :شحالفي موسى ،شحالفي محمد؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم .17742/02
طالب التحفيظ السيدة  :اسمهان زرايبي بنت عبد القادر.
مطلب رقم 02 - 26878

اسم امللك  :ملصايف.
موقعه :إقليم جرادة ،جماعة قنفودة ،قيادة بني يعلى ،دوار مزغنان.
مساحته 41 :أر  01سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :الزياني املاحي؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 147417/02؛
جنوبا  :طريق بعرض  10أمتار؛
غربا :بوجمعة رشدي.
طالب التحفيظ السيد  :عبد اهلل ارعمان بن احلاج مالك.
مطلب رقم 02 - 26924
اسم امللك  :الفدان حلمر.
موقعه  :عمالة وجدة-اجناد ،جماعة مستفركي ،قيادة واد إسلي ،دوار
اغنوين.
مساحته  01 :هـ  70آ  14سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :طريق بعرض  04أمتار ؛
شرقا  :مجدوبي عبد القادر؛
( )1إن آخر أجل إلبداع التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من
تـاريخ اإلشـهار.

جنوبا  :ورثة مجدوبي عمر؛
غربا  :ورثة مجدوبي عمر ،طريق بعرض  04أمتار.
طالبا التحفيظ :
 - 1السيد بنطاهر بنيوسف بن الطيب بنسبة متلك ½؛
 - 2السيدة تاخلتي زهراء بنت أحمد بنسبة متلك ½.
مطلب رقم 02 - 26947
اسم امللك  :دار حاجي.
موقعه  :وجدة ،طريق عواجة رقم .12
مساحته  01 :آ  29سنتيار.
نوعه  :أرض بها بنايات تتكون من سفلي.
اجملاورون :
شماال  :بالقاضي محمد؛
شرقا  :زنقة بعرض  20مترا؛
جنوبا  :حبيب محمد؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  ،153318/02بالقاضي محمد.
طالب التحفيظ السيدة  :نعيمة حاجي بنت امبارك ومن معها من
املالكني املذكورين بخالصة مطلب املنشورة باجلريدة الرسمية عدد
 1154بتاريخ  10فبراير .2021
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة
عمر أزرقان

محافظة مكناس  -املنزه
مطلب رقم 05 - 29638
اسم امللك ":االسماعيلي"
موقعه :عمالة مكناس ،جماعة ويسالن ،حي األمل؛
وقع حتديده9 :فبراير2021؛
مساحته 51 :س،
نوعه :دار للسكن من سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح؛
اجملاورون:
شماال :السيد العرابي حد الباب؛
شرقا :درب؛
جنوبا درب؛
غربا :زنقة؛
طالبوا التحفيظ :السيدة لطيفة ميلودي بنت علي ومن معها.
مطلب رقم 05 - 29671

اسم امللك ":سعد"
موقعه :عمالة مكناس ،جماعة ويسالن ،حي االزدهار؛
وقع حتديده 13 :يوليو 2021؛
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مساحته1 :آ  23س،
نوعه :داران للسكن من سفلي وطابقني علويني؛
اجملاورون:
شماال :املركز الثقافي؛
شرقا :زنقة؛
جنوبا :مطلب التحفيظ رقم05 - 29672 :؛
غربا :زنقة؛
طالب التحفيظ :السيد محمد بن علي بن محمد.
مطلب رقم 05 - 29672

اسم امللك ":خولة"
موقعه :عمالة مكناس ،جماعة ويسالن ،حي االزدهار؛
وقع حتديده 13 :يوليو 2021؛
مساحته1 :آ  48س،
نوعه :متجر بالسفلي وسكنى بالطابق األول والثاني؛
اجملاورون:
شماال :مطلب التحفيظ رقم05 - 29671 :؛
شرقا :زنقة؛
جنوبا :شارع؛
غربا :زنقة؛
طالب التحفيظ :السيد محمد بن علي بن أحمد.
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس -املنزه
بوشعيب دومار

محافظة فاس
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  09رمضان 1331
( 12اغسطس )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيد سعد بن عبد السالم سباعي املالك املقيد اصالة
عن نفسه ونيابة عن باقي املالكني  ،الساكن بفاس طريق عني الشقف،
حدائق البديع رقم  343طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري
رقم  - 21706ف ،املؤسس للملك املدعو"توفيق" والكائن بفاس ،طريق
صفرو ،وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بفاس
حدو اوحلسن

8319

محافظة اجلديدة
مطلب رقم 08 - 106161
اسم امللك :بالد امحمد
موقعه :عمالة و إقليم اجلديدة,جماعة موالي عبد اهلل,دوار بالد بوعلي
وقع حتديده في 14/12/2016 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 28:آر15س
نوعه :أرض فالحية
اجملاورون:
شماال  :الكتيبي عبد اهلل واخلطيبي اسماعيل
شرقا :ورثة اخلطيبي محمد وممر
جنوبا  :الرسم العقاري  08 - 115981وورثة اخلطيبي محمد
غربا  :كميل محمد
طالب التحفيظ  :محمد صاحلي بن بوشعيب
اعالنني جديدين بانتهاء التحديد

مطلب رقم 08 - 69828
امللك املسمى  :دار احلفظان
الكائن  :اقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة موالي عبد اهلل املركز.
مساحته  04 :آر63س
وقع حتديده في 1995 - 08 - 25 :
طالب التحفيظ  :فريبيل فاطمة بنت محمد ومن معها..
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في
 09فبراير  2015عدد 884
مطلب رقم 08 - 100225
امللك املسمى :أرض العكبة
الكائن  :اقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة سيدي عابد,دوار
املهاناة,فخدة أوالد عياد .
مساحته01:آر49س
وقع حتديده في27 :أبريل 2015
وقع إجراء حتديد تكميلي بتاريخ2017/ 08 - 01:
طالب التحفيظ :عزيز متقي بن ادريس .
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 916
املؤرخة في 2016/ 09/ 28
احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة
عبد الرحمان دريوش
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محافظة أكادير
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيد احباب محمد طلب أن يسلم له نظير جديد
للرسم العقاري رقم  09-111365املؤسس للملك املدعو" :رياض
السالم  206ب" الكائن بحي رياض السالم مدينة اكادير وذلك بسبب
ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيد النضيم احمد بن اليزيد طلب أن يسلم له نظير
جديد للرسم العقاري رقم  - 36131س املؤسس للملك املدعو:
"الداخلة  "FV 1299الكائن بحي الداخلة مدينة اكادير وذلك بسبب
ضياع النظير الذي كان سلم له 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 بأكادير
عبداهلل ارمو

محافظة بني مالل
مطلب رقم 10 - 55848

اسم امللك  :املرجة
موقعه  :إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل املدعو
"املرجة ".
نوعه  :ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون .
مساحتـه  01 :هـ 37آ  90س.
اجملاورون :
شماال  :ورثة ملصاهري قدور ورسم عقاري عدد  10 - 78152؛
جنوبـا  :رسم عقاري عدد  10 - 51273؛
شرقا  :مالل املهدي ومن معه؛
غربا  :ورثة ملصاهري قدور.
طالب التحفيظ :السيد محمد شجاربن احمد .

مطلب رقم 10 - 55925
اسم امللك  :هناء
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو "أوالد حمدان النزالة".
نوعه  :ارض عارية .
مساحتـه  91 :س.
اجملاورون :
شماال  :الزنقة ؛
جنوبـا  :رسم عقاري عدد  10 - 94231؛
شرقا  :الزنقة؛
غربا  :رسمني عقاريني عدد  10 - 23474و. 23475-1
طالب التحفيظ  :السيد محمد احلضري بن احلسن .
مطلب رقم 10 - 55965
اسم امللك  :البريدية
موقعه  :إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو
"البريدية ".
نوعه  :بناية ذات سفلي وطابق اول .
مساحتـه  69 :س.
اجملاورون :
شماال  :موالي إبراهيم شيبوب؛
جنوبـا  :الزنقة؛
شرقا  :الزنقة؛
غربا  :حيسو حسن.
طالب التحفيظ :السيد محمد الزياني بن احلسني .
مطلب رقم 10 - 63863
اسم امللك  :الباشا.
موقعه  :إقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة ايت الربع جماعة
سمكت احملل املدعو " الكركور الطوافة".
نوعه  :ارض فالحية .
مساحتـه  06 :هت  15آ  49س.
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
جنوبـا  :أبو البرود محمد؛
شرقا  :ممر؛
غربا  :ورثة اوباسو موحى وورثة اوبندق عبد الرحمان .
طالب التحفيظ :السيد محمد الباشا بن صالح ومن معه.
مطلب رقم 10 - 63969
اسم امللك  :ملك عبد الهادي.
موقعه  :إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل املدعو
" الزواير ".
نوعه  :ارض عارية .
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مساحتـه  04 :آ 25س.
اجملاورون :
شماال  :ابو متام الكبير ؛
جنوبـا  :ابو متام احمد؛
شرقا  :رسم عقاري عدد  10 - 49720؛
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :السيد عبد الهادي زويطي بن املصطفى .
مطلب رقم 10 - 55159

اسم امللك  :صفار
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد حمدان الدار جديدة ".
نوعه  :ارض عارية.
مساحتـه  06 :آ  65س.
اجملاورون :
شمـاال  :رسوم عقارية عدد  10 - 60082 ، 10 - 60081و10 - 51767
جنوبـا  :رسمني عقاريني عدد  10 - 60066و1051767
شرقا  :ارتفاق الواد والزنقة؛
غربا  :الزنقة .
طالب التحفيظ :السيد نور الدين سفار ومن معه .
مطلب رقم 10 - 55717

اسم امللك  :العرباوي
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد سليمان..
نوعه  :ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون .
مساحتـه  28 :آ  86س.
اجملاورون :
شماال  :الغرفي محمد؛
جنوبـا  :مصرف؛
شرقا  :ارتفاق الساقية ؛
غربا  :ارتفاق الساقية.
طالبة التحفيظ  :السيد ة محجوبة العرباوي بنت موحى.
اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقـم 10 - 30246
امللك املسمى :ام الظهر .2
الكائن  :مبدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة ام الظهر .2
وقع حتديده في  08 :ابريل 2002
طالب التحفيظ  :السيد عبد العزيز ايت عبد الواحد بن حمادي .
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة
الرسمية عدد  1095املؤرخة في  25ديسمبر 2019
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل
مصطفى العمري

8321

محافظة الناظور
مطلب رقم 11 - 17385
اسم امللك  :فرح
موقعه  :اقليم الناظور،جماعة العروي
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  91 :آر  25س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :ورثة قدور
شرقا  :ورثة العمراني
جنوبا  :زروالي ميمون
غربا  :محمد علو ،بوحالوة ،حمدي احمد
طالب التحفيظ السيد  :لفضيل بلوط بن عالل.
مطلب رقم 11 - 40873
اسم امللك  :الهجوتي
موقعه  :اقليم الدريوش ،جماعة اتسافت ،احملل املدعو :قاسيطا
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  86س
نوعه  :ارض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.
اجملاورون :
شماال  :خالف محمد
شرقا  :ورثة احمد بن موح
جنوبا  :الطريق
غربا  :يحياوي محمد
طالب التحفيظ السيد  :محمد الهجوتي بن محمد.
مطلب رقم 11 - 43806
اسم امللك  :اسراج
موقعه :مدينة الناظور ،حي لعراصي
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  15س
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي وثالث طوابق علوية
اجملاورون :
شماال  :زنقة
شرقا  :ملك الغير
جنوبا  :زنقة
غربا :ملك الغير
طالب التحفيظ السيد  :اسراج سعيد بن احمد ومن معه
مطلب رقم 11 - 43946
اسم امللك  :بالل
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة اركمان ،احملل املدعو:ابوعالتن
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  05 :آر  63س

القطعة األولى:

نوعه  :ارض فالحية.

مساحتها  08 :آر  50س

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :ورثة لطرش

شماال  :عزيز الكوراري

شرقا  :اجلوهري محمد

شرقا  :ورثة الكوراري

جنوبا  :محمد احمد عياد

جنوبا  :مسلك عمومي

غربا  :اجلوهري فضمة

غربا :مسلك عمومي

طالب التحفيظ السيد  :بالل داحولي بن العربي.

القطعة الثانية:
مساحتها  02 :هـ  16آر  18س

مطلب رقم 11 - 43995

اجملاورون :

اسم امللك  :املهدي

شماال  :مسلك عمومي

موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة اعزانن ،احملل املدعو:ايفران واروي

شرقا  :ورثة الكوراري

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  14 :آر  78س

جنوبا  :واد

نوعه  :ارض فالحية

غربا :ورثة الكوراري

اجملاورون :

القطعة الثالثة:

شماال  :عاشور احلاج الهادي

مساحتها 14 :آر  41س

شرقا  :حميد العمراني

اجملاورون :

جنوبا  :عاشور احلاج الهادي ،الساهلي عمراني

شماال  :واد

غربا :مسلك عمومي

شرقا  :ورثة الكوراري

طالب التحفيظ السيد  :محمد يحياوي بن ميمون ومن معه.

جنوبا  :طريق
غربا :ورثة الكوراري

مطلب رقم 11 - 44019

طالب التحفيظ السيد :علي موساوي بن محمد

اسم امللك  :الصاحلي
مطلب رقم 11 - 49849

موقعه  :مدينة الناظور ،حي عاريض
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  22س

اسم امللك  :الفنطروسي

نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني

موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة بني سيدال لوطا ،احملل املدعو:دوار ازنبيوا

اجملاورون :

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  70 :آر  90س

شماال  :الرسم العقاري عدد 11 - 36503

نوعه  :ارض فالحية يخترقها خط وعمود كهربائي

شرقا  :زنقة

اجملاورون :

جنوبا  :ورثة الفاهمي

شماال  :ورث محمد وعمار

غربا  :طالبة التحفيظ

شرقا  :الرسم العقاري عدد 11 - 55362

طالبة التحفيظ السيدة  :سعيدة الصاحلي بنت محمد.

جنوبا  :مسلك عمومي
غربا :مسلك عمومي

مطلب رقم 11 - 44108

طالب التحفيظ السيد :محمد بلخير بن عالل.

اسم امللك  :علي
مطلب رقم 11 - 49859

موقعه :اقليم الناظور ،جماعة أوالد استوت ،احملل املدعو :احلمري
املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي 02 :هـ  39آر  09س

اسم امللك  :بالي

نوعه  :ارض عارية تتكون من ثالث قطع بها أشجار الزيتون  ،جب وبئر

موقعه :اقليم الناظور ،جماعة ازغنغان ،حي جوهرة السفلى

ومحاطة بسياج وتخترقها شعبة وخط كهربائي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر
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نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :مسلك عمومي
شرقا  :ورثة محمد محمد
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  11 - 3259والرسم العقاري عدد 11 - 48613
غربا  :عبد السالم بعيش
طالب التحفيظ السيد  :عمر بالي بن بلعيد.
مطلب رقم 11 - 49920
اسم امللك  :ثيريوست
موقعه :اقليم الناظور ،جماعة بني سيدال ،احملل املدعو :دوار اعيادا
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  52 :آر 57س
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون
اجملاورون :
شماال  :شعبة
شرقا  :ورثة بوجيدة بوزيان ،احمد دودوح
جنوبا  :الطريق
غربا  :الرسم العقاري عدد 11 - 56481
طالب التحفيظ السيد  :محمد بولغدان ومن معه.
مطلب رقم 11 - 50002
اسم امللك  :الشريف
موقعه :اقليم الدريوش ،جماعة ميضار ،حي كدية الديب
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر 18س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :ورثة البوجدايني احمد
شرقا  :زنقة
جنوبا  :عماري عمر
غربا  :ورثة البوجدايني احمد
طالبة التحفيظ السيدة  :احمامة اليماني بنت محمادي
مطلب رقم 11 - 61466
اسم امللك  :سوسن
موقعه :مدينة الناظور ،حي عاريض
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  07س
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول وملحق
اجملاورون :
شماال  :اشويطار محمد بن حدو
شرقا  :الرسم العقاري عدد 11 - 2912
جنوبا  :مطلب عدد 11 - 44021
غربا  :زنقة
طالبة التحفيظ السيدة  :كرمية الزرهوني بنت محمد ومن معها.
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مطلب رقم 11 - 61540
اسم امللك  :مرابط
موقعه :مدينة الناظور ،حي بوسردون لعراصي
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :عبد احلميد قاديري
شرقا  :ورثة القاديري
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 11 - 6551
غربا  :سعيد البوعزاتي
طالبة التحفيظ السيدة  :مرمي مرابط بنت علي.
احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بالناظور
ربيع اليعقوبي

محافظة سطات
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 15 - 9975
امللك املسمى :حرشة العرايبية.
الكائن  :باقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار لعريبية.
وقع حتديده في  08 :نوفمبر.2013
مساحته  02:هـ  84آ  48س.
طالب التحفيظ  :السيد لزرق محمد ومن معه.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في
 22يوليو 2015عدد .864
احملافظ على األمالك العقارية بسطات
محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات
مطلب رقم 16 - 38359
اسم امللك " :ضاية نزهة ."28
موقعه  :مدينة اخلميسات حي ضاية نزهة رقم. 28
وقع حتديده في .13/02/2020 :
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري69 :س
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :زنقة .
شرقا  :باحلاميدي احمد.
جنوبا  :حميد اوبلحسن .
غربا  :اوسليمان جواد ومن معه.
طالب التحفيظ  :رابحة والراش بنت رحو.
مطلب رقم 16 - 38360
اسم امللك " :فدان امادل سي بوبكر تالكوشت".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة ايت حدواوسعيد.
وقع حتديده في .17/02/2019 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري02 :هـ 76آر 20س.
نوعه  :ارض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :طريق.
شرقا  :بوبكري محمد.
جنوبا  :الرسم العقاري .16 - 47949
غربا  :اوحدو حمادي  ،بنحمادي بن عقة  ،ورثة البوش محمد.
طالب التحفيظ  :حورية الهايج بنت البوهالي.
مطلب رقم 16 - 38363
اسم امللك " :فدان موالي علي".
موقعه  :دائرة اخلميسات مجمع الطلبة دوار ايت عكي.
وقع حتديده في .17/02/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري09 :آر 64س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق.
شرقا  :ورثة شطاط سعيد.
جنوبا  :شطاط احلسني ومن معه.
غربا  :طريق.
طالب التحفيظ  :اسكو لبنى بنت املصطفى.
مطلب رقم 16 - 38365
اسم امللك " :فدان احمري".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندورايت احمد يعقوب.
وقع حتديده في .20/02/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري79 :آر46س.

نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة العربي حباشت.
شرقا  :تريعي محمد.
جنوبا  :الطريق.
غربـا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :بنعشير رباج بن احلسني.
مطلب رقم 16 - 38371

اسم امللك " :امالح".
موقعه  :دائرة اخلميسات مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد.
وقع حتديده في .26/02/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري01 :هـ 26آر 30س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :اعروش عاشور  ،ورثة ازعوق محمد.
شرقا  :اولغازي عمر.
جنوبا :الرسم العقاري .16 - 66361
غربا  :ورثة ازعوق محمد  ،ورثة مولود اقبوش ،عبوز التهامي  ،ورثة
جعفر بن ادريس.
طالب التحفيظ  :محمد بنسعيد بن ادريس.
مطلب رقم 16 - 38375

اسم امللك " :ترست".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد.
وقع حتديده في .27/02/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري41 :آر61س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة موحات اوقسو.
شرقا  :ورثة عالل املعطي.
جنوبا  :اجلياللي احمد اوالغازي.
غربا  :اجغوغ احلسني  ،عياد دكنة.
طالب التحفيظ  :محمد اجغوغ بن محمد.
مطلب رقم 16 - 38383
اسم امللك " :فدان الرمل بني الويدان واحمد بن املصطفى ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار النجارة سرغينة.
وقع حتديده في .02/03/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري01 :هـ 24آر40س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الواد.
شرقا  :حسن بن موحى ومن معه  ،ورثة سعيد بن عال ،ورثة اوحتيت
الهادي.
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جنوبا  :الرسم العقاري /12567ر.
غربا  :الرسم العقاري /12567ر.
طالب التحفيظ  :احمد النضوري بن محمد.
مطلب رقم 16 - 38384
اسم امللك " :فدالن الرمل".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار النجارة سرغينة .
وقع حتديده في .02/03/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري01 :هـ 03آر 46س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة سعيد عال.
شرقا  :الرسم لعقاري/21137ر.
جنوبا  :الرسم العقاري /9128ر.
غربا  :عالاحميدان.
طالب التحفيظ  :احمد النضوري بن محمد.
مطلب رقم 16 - 38390
اسم امللك " :كرمة فدوى".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة حودران ايت يزي ايت اعمر.
وقع حتديده في .23/11/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري01 :هـ 20آر 47س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة بحاج بوعزة.
شرقا  :شعبة .
جنوبا  :فاطمة امنزو.
غربا  :ورثة بحاج مهمة  ،الطريق.
طالب التحفيظ  :فدوى الزيدي بنت عمر.
مطلب رقم 16 - 38395
اسم امللك " :ترست دندون".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة املعازيز ايت يزي ايت شعو.
وقع حتديده في .10/03/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري99 :آر46س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :التهامي بن عتاب.
شرقا  :التهامي بن عتاب.
جنوبا  :املطلب .16 - 37303
غربا  :املطلب .16 - 37303
طالب التحفيظ  :الباز احمد بن حمادي ومن معه.
مطلب رقم 16 - 38407
اسم امللك " :فدان افوديسان".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة بوقشمير ايت حامت.
وقع حتديده في .16/03/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري05 :هـ 35آر 50س.
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نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
القطعة االولى:
شماال  :املطلب .16 - 23181
شرقا  :الطريق.
جنوبا :الشعبة .
غربا  :ورثة التهامي علي اوعسو ،بوسلك عقا بن املصطفى.
القطعة الثانية:
شماال  :املطلب .16 - 23181
شرقا  :املطلب .16 - 23181
جنوبا  :املطلب .16 - 23181
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :عيسى شخيشخ بن بناصر ومن معه.
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تغيير اسم عقار محفظ
يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي اسفله باإلعالم
للعمـوم ان السيدة حجيبة مفيدي بنت احمد الساكنة بفرنسا
طلبت تغيير اسم امللك ذي الرسم العقاري رقم  16 - 62781الكائن
بدائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار جبل الدوم و املسمى
سابقا "ملك عبد احلميد" ودلك ليصبح اسمه على الشكل التالي :
"حجيبة مفيدي".
ميكن لكل شخص يهمه هدا األمر ان يدلي بتعرضه عليه قانونيا
داخل اجـل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هدا االعالن باجلريدة
الرسمية .
احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات
يوسف بوكنيفي

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

تغيير اسم عقار محفظ
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بالعيون املمضي أسفله
باإلعالم للعموم أن السيد :سيدي الطيب املوساوي رب امللك املدعو :
"ام إند دي انرجي  "1املقيد سابقا الساكن بالعيون طلب أن يغير اسم
امللك املدعو ":ام إند دي انرجي  "1ذي الرسم العقاري عدد17 - 38847 :
ليصبح من اآلن فصاعدا " أوالد عبد اهلل ."5
احملافظ على األمالك العقارية بالعيون
رشيد الوردي
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محافظة تطوان
مطلب رقم 19 - 56032
إسم امللك " :ماء السيد ."37060 - 09 - 03
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة أسفيان  ،جماعة بني سلمان  ،احملل
املدعو :تالوذمام
تاريخ التحديد 17 :مارس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :ار  92س
نوعه :أرض فالحية .
اجملاورون:
شماال :ورثة مسرة
شرقا :احمد عياشي مسرة
جنوبا  :خندق ،
غربا :عبد السالم عمران
طالب (ة)  :االوقاف العامة بشفشاون.
مطلب رقم 19 - 59206
إسم امللك " :برقية  478ج  2التابع الحباس قبيلة ودراس
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة عني احلصن  ،جماعة السوق القدمي  ،احملل
املدعو :مزارع دوار الهرا
تاريخ التحديد 16 :أكتوبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :هـ  08ار  33س
نوعه :أرض فالحية .
اجملاورون:
شماال :ممر عمومي
شرقا :الطريق
جنوبا  :رسوم عقاري عدد، 19 - 110740 19 - 104886 19 - 101789 :
غربا :ممر عمومي
طالب (ة)  :االوقاف العامة بتطوان.
مطلب رقم 19 - 71857
إسم امللك " :ثلثا عرصة بالعنصر ( قرب لالعائشة العدوية .")2
موقعه  :شفشاون  ،اجلماعة احلضرية لشفشاون احملل املدعو :راس املا
تاريخ التحديد 05 :يوليوز 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 08 :ار  49س
نوعه :أرض عارية بها أشجار مثمرة  ،وبجزء منها بنائني يتكونان من
سفل مع حوض وبئرين .
اجملاورون:
شماال :ممر ثم رسم عقاري عدد19 - 63739 :
شرقا :مطلب عدد19 - 71475 :

جنوبا  :ممر ،
غربا :ممر
طالب (ة)  :االوقاف العامة بشفشاون.
مطلب رقم 19 - 77942

إسم امللك " :رزان
موقعه  :شفشاون  ،اجلماعة احلضرية لشفشاون  ،احملل املدعو :رزان
تاريخ التحديد 30 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 02 :ار  15س
نوعه :أرض بها بناء يتكون من طابق حتت االرضي وسفل وطابق علوي .
اجملاورون:
شماال :محمد معطاوي
شرقا :صاحلي حمو
جنوبا  :زنقة ،
غربا :رسم عقاري عدد19 - 95539 :
طالب (ة)  :نور الدين بن محمد شهبون.
مطلب رقم 19 - 77950
إسم امللك " :موالي علي بن راشد
موقعه  :شفشاون  ،اجلماعة احلضرية لشفشاون  ،احملل املدعو :شارع
غزوة بدر
تاريخ التحديد 07 :سبتمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 12 :ار  80س
نوعه :أرض عارية بجزء منها مراب وشجرة تني .
اجملاورون:
شماال :رسم عقاري عدد19 - 20844 :
شرقا :زنقة  ،الطالب محمد
جنوبا  :رسم عقاري عدد ، 19 - 22373 :عبد الواحد اللغداس ،
غربا :عبد الواحد اللغداس
طالب (ة)  :محمد سعد العلمي بن العياشي ومن معه.
مطلب رقم 19 - 77968
إسم امللك " :عني وليف
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة وجماعة الدردارة  ،احملل املدعو :دوار
امهارشني
تاريخ التحديد 15 :سبتمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 37 :ار  11س
نوعه :أرض فالحية بها أشجار مثمرة
اجملاورون:
شماال :ممر
شرقا :ممر
جنوبا  :رسم عقاري عدد ، 19 - 54269 :عبد القادر الفرون ،
غربا :ممر
طالب (ة)  :عبد السالم بن محمد احلضري ومن معه.
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مطلب رقم 19 - 77972
إسم امللك :افريس
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة وجماعة الدردارة  ،احملل املدعو :دوار
امهارشني
تاريخ التحديد 15 :سبتمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 95 :ار  49س
نوعه :أرض فالحية بها نباتات طبيعية وأشجار الزيتون
اجملاورون:
شماال :خندق
شرقا :خندق
جنوبا  :بلهاشمي ورديغي  ،ورثة احلاج ويدان عبد السالم ،
غربا :مطلب عدد ، 19 - 55855 :ورثة ميمون ومن معه
طالب (ة)  :عبد السالم بن محمد احلضري ومن معه.
مطلب رقم 19 - 77983
إسم امللك " :الفردوس
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة بواحمد  ،جماعة اسطيحة  ،احملل
املدعو :السانية  ،مزارع فرقة بني جال
تاريخ التحديد 27 :سبتمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 02 :ار  76س
نوعه :أرض عارية
اجملاورون:
شماال :العياشي مراجي ( ،ورثة امبارك)
شرقا :ورثة سعيد امليموني
جنوبا  :مفضل دحمان  ،محمد أحرور ،
غربا :زنقة
طالب (ة)  :عبد السالم بن أحمد اشريقي.
مطلب رقم 19 - 78128
إسم امللك " :املاء املسوس
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بني سعيد  ،جماعة زاوية سيدي قاسم،
احملل املدعو :دوار املاء املسوس
تاريخ التحديد 27 :أكتوبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 02 :ار  78س
نوعه :أرض عارية
اجملاورون:
شماال :سعيد الشكوري
شرقا :عبد القادر اوالد عمر العياشي
جنوبا  :ممر
غربا :ممر
طالب (ة)  :سعاد بنت الهاشمي املنهابي.
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مطلب رقم 19 - 55272
إسم امللك " :أرض الشهودة".
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة جبل احلبيب  ،جماعة بني حرشان  ،احملل
املدعو :دوار حلرشة
تاريخ التحديد 25 :أكتوبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 25 :هـ  21ار  41س
نوعه :أرض فالحية بها نباتات طبيعية مع بئر
اجملاورون:
شماال :امللك الغابوي
شرقا :امللك الغابوي
جنوبا  :امللك الغابوي ،
غربا :امللك الغابوي
طالب (ة)  :اجلماعة الساللية مدشر احلرشة الوصي عنها السيد وزير
الداخلية.
مطلب رقم 19 - 71665
إسم امللك " :الوهابي".
موقعه  :تطوان  ،اجلماعة احلضرية لتطوان  ،احملل املدعو :سمسة
تاريخ التحديد 09 :أبريل 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 97 :س
نوعه :أرض عارية
اجملاورون:
شماال :مطلبي التحفيظ عدد19 - 71666 ، 19 - 71664 :
شرقا :ورثة محمد البقالي
جنوبا  :محمد زياني ،
غربا :ممر
طالب (ة)  :مصطفى بن حلسن الوهابي ومن معه.
مطلب رقم 19 - 71710
إسم امللك " :تسمالل".
موقعه  :إقليم شفشاون،قيادة وجماعة تلمبوط ،احملل املدعو :تسمالل
مزارع دوار القلعة
تاريخ التحديد 12 :يوليوز 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 29 :ار  08س
نوعه :أرض فالحية بها أشجار مثمرة وبئر وبجزء منها بناء يتكون من
سفل وطابق علوي مع شرفة
اجملاورون:
شماال :ممر عمومي
شرقا :امللك الغابوي
جنوبا  :رسم عقاري عدد، 19 - 104451 :
غربا :امللك الغابوي
طالب (ة)  :املاموني محمد بن احلسن
مطلب رقم 19 - 78006
إسم امللك " :ملك الزعام".
موقعه  :إقليم وزان  ،قيادة مقريصات  ،جماعة عني بيضاء  ،احملل
املدعو :القلعة بني روتن
تاريخ التحديد 14 :أكتوبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 05 :ار  78س س
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نوعه :أرض فالحية بها أشجار مثمرة مع بنائني يتكونان من سفل
وشرفة
اجملاورون:
شماال :زنقة
شرقا :زنقة
جنوبا  :ورثة حمدوني عبد السالم ،
غربا :زنقة
طالب (ة)  :علي بن سالم الزعام
مطلب رقم 19 - 71806

إسم امللك " :فردوس".
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة بو احمد  ،جماعة اسطيحة  ،احملل
املدعو :هوتة الروضة
تاريخ التحديد 18 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :ار  21س
نوعه :أرض عارية
اجملاورون:
شماال :مصطفى اقنني ومن معه
شرقا :فريهمات
جنوبا  :طريق ،
غربا :فريهمات
طالب (ة)  :مصطفى بن حلسن أقنني
مطلب رقم 19 - 71666

إسم امللك " :حمان".
موقعه  :تطوان  ،اجلماعة احلضرية لتطوان  ،احملل املدعو :سمسة
تاريخ التحديد 09 :أبريل 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 95 :س
نوعه :أرض عارية
اجملاورون:
شماال :رسم عقاري عدد19 - 119162 :
شرقا :طريق
جنوبا  :ورثة محمد بقالي ،
غربا :مطلبي التحفيظ عدد19 - 71665 ، 19 - 71664 :
طالب (ة)  :مصطفى بن حلسن الوهابي ومن معه.
مطلب رقم 19 - 77965
إسم امللك " :بوزغدة ."2
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بنقريش  ،جماعة دار بنقريش  ،احملل
املدعو :مدشر دار اخلياط
تاريخ التحديد 13 :سبتمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :هـ  94ار  01س
نوعه :أرض فالحية بها أشجار الزيتون وأشجار مثمرة وبجزء منها
بنايات تتكون من سفل واخرى تتكون من سفل وطابق علوي
اجملاورون:
شماال :محمد اليفروري ومن معه ،يونسي عبد الرحيم ،محمد
يونسي  ،محمد مرابط  ،عبد الرحمان عليش

شرقا :ساقية  ،عبد السالم اخلياط ،طريق
جنوبا  :رسم عقاري عدد، 19 - 65999 :
غربا :ميلود بوزغدة  ،سليمان أبركان
طالب (ة)  :ميلود بن محمد بوزغدة.
مطلب رقم 19 - 55537
إسم امللك " :بوريابة ".
موقعه  :تطوان  ،اجلماعة احلضرية لتطوان  ،احملل املدعو :شارع التحرير
رقم  10عني اجلديدة
تاريخ التحديد 12 :يونيو 2019
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :ار  70س
نوعه :أرض بها بناء يتكون من سفل وطابقني علويني
اجملاورون:
شماال :محمد
شرقا :بن علي عبد القادر
جنوبا  :زنقة
غربا :زنقة
طالب (ة)  :محمد بن محمد بوريابة.
مطلب رقم 19 - 77993
إسم امللك " :ملك احلداد".
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة عني احلصن  ،جماعة السوق القدمي  ،احملل
املدعو :دوار بونزال
تاريخ التحديد 06 :سبتمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 50 :ار  52س
نوعه :أرض فالحية .
اجملاورون:
شماال :رسمني عقاريني 19 - 104734 ، 19 - 110006 :
شرقا :رسم عقاري عدد19 - 99899 :
جنوبا  :ملك الغير ،رسوم عقارية عدد،19 - 99890 ، 19 - 99889 :
19 - 99892
غربا :طريق
طالب (ة)  :عائشة بنت محمد بنعياد ومن معها
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيدة أمال اخلفيف بنت عبد السالم ،املقيمة بشارع
املسيرة اخلضراء رقم  22الدارالبيضاء ،طلبت أن يسلم لها نظير
جديد للرسم العقاري عدد  ،19 - 22488اخلاص بامللك املسمى " أمل"
الكائن بتطوان ،اجلماعة احلضرية لتطوان ،احملنش االول وذلك بسبب
ضياع النظير الذي كان 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
احملافظ على األمالك العقارية بتطوان
محمد بنموسى

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021

محافظة قلعة السراغنة
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جنوبا  :عبد الرحيم العسري
غربا  :الفقير داعي
طالب التحفيظ  :عبد الكرمي بولوطار بن أحمد.

إصالح خطأ  -مادي تسرب إلى اإلعالن عن انتهاء التحديد
املتعلق مبطلب التحفيظ رقم  22 - 3879الذي نشر باجلريدة
الرسمية عدد  108بتاريخ  24يناير 2001
يقرأ :
طالب التحفيظ  :السيدة راضي السعدية بنت عبد اهلل ومن معها.
بدال من :
السيدة بوخليف الكبيرة بنت ادريس.
احملافظ على االمالك العقارية بقلعة السراغنة.
محمد أغوش.

مطلب رقم 23 - 55846
اسم امللك  :ب.ب.1. 509.و2
موقعــه  :اقليم اليوسفية ،دائرة أحمد ،جماعة السبيعات ،قيادة
الكنتور ،دوار املزيوكة
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هك  19آر  04س
نوعـه  :ارض فالحية بها خط كهربائي -وممر عمومي -وقناة للماء
اجملاورون :
شماال :
شرقا  :اجملمع الشريف للفوسفاط
جنوبا  :اجملمع الشريف للفوسفاط
غربا  :اجملمع الشريف للفوسفاط

محافظة آسفي

طالب التحفيظ  :اجملمع الشريف للفوسفاط.
مطلب رقم 23 - 97361
اسم امللك  :ب.ب.3.2.1 .500.

مطلب رقم  - 36071ج
اسم امللك  :توفري
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة وقيادة سيدي التيجي  ،دوار القسيات
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هك  58آر  90س.
نوعـه  :ارض فالحية

موقعــه  :اقليم اليوسفية  ،قيادة الكنتور ،جماعة السبيعات ،دوار املزيوكة
املساحة التي أظهرها التصميم  02 :هك  46آر  06س
نوعـه  :أرض فالحية تعبرها قناة للماء
اجملاورون :
شماال  :ورثة زهرة -حليمة نومي -وورثة بومهدي هرماش
شرقا  :أحمد لعلج بلبكري

اجملاورون :
شماال  :عبد العزيز دكار -عبد القادروابراهيم لقسيمي -رسم عقاري  6130م
شرقا  :احمد بن محمد – وميلود بن محمد
جنوبا  :الصافي رحمون بن عبيد الكبير ومن معه -والصافي مبارك بن

جنوبا  :محمد بشكاوي بن عبد اهلل -وحنيبة عبد العزيز
غربا  :الطريق
طالب التحفيظ  :اجملمع الشريف للفوسفاط.

عبد الكبير -وورثة لكويس محمد.
غربا  :الغيالني عبد الرحمان
طالب التحفيظ  :عبد السالم بنشانع بن احمد.
مطلب رقم 23 - 51058
اسم امللك  :ملك عبد الكرمي بولبوطار
موقعــه  :اليوسفية  ،حي املسيرة ،الرقم 145
املساحة التي أظهرها التصميم  96 :س
نوعـه  :دار للسكنى بها سفلي وطابقني
اجملاورون :

مطلب رقم 23 - 97806
اسم امللك  :احلروشة 1
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة وقيادة حد أحرارة ،دوار املناصرة
املساحة التي أظهرها التصميم  39 :آر  98س
نوعـه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :شامة بنت ملهايدي
شرقا  :طريق عرضها  5امتار
جنوبا  :طريق معبدة عرضها  6امتار

شماال  :الزنقة عرضها  12مترا

غربا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 97279

شرقا  :حسيبي رضوان

طالب التحفيظ  :عوبيدة نور الدين ابن حلبيب بن عمر .
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مطلب رقم 23 - 97908
اسم امللك  :ملك بويسي
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة جمعة اسحيم ،حي بئر انزران
املساحة التي أظهرها التصميم  98 :س
نوعـه  :أرض عارية – وقطعة بها سكنى بالسفلي
اجملاورون :
شماال  :ورثة الصافي محمد ومن معه
شرقا  :الرسم العقاري عدد /33112ج
جنوبا  :زنقة اليوسفية عرضها  20مترا
غربا  :افاندي محمد – ومحفوظ عبد الغني
طالب التحفيظ  :بويسي سعيد ابن محمد بن دحوم ومن معه
مطلب رقم 23 - 103965
اسم امللك  :الرتيمية
موقعــه  :اقليم اسفي  ،قيادة أوالد زيد ،جماعة البدوزة ،دوار الكرية
املساحة التي أظهرها التصميم  06 :هك  00آر  70س
نوعـه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الطريق الرئيسية رقم  301عرضها  30مترا
شرقا  :ابراهيم مشيكة
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  7064ز -أمالك الدولة
غربا  :طالبوا التحفيظ  :درجة سليمان ابن عبد السالم ومن معه.
مطلب رقم 23 - 104055
اسم امللك  :السكنى
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة وقيادة مول البركي  ،دوار الغراير
املساحة التي أظهرها التصميم  19 :آر  31س
نوعـه  :أرض فالحية بها سكنى وأشجار ويعبرها خط كهربائي
اجملاورون :
شماال  :مجاز الدوار
شرقا  :املصطفى احليمر بن مبارك
جنوبا  :بطاش محمد بن عمر
غربا  :بطاش محمد
طالبوا التحفيظ  :البياض حفيظة بنت كبور ومن معها.
مطلب رقم 23 - 104276
اسم امللك  :قطعة البيزخ
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة البدوزة ،قيادة اوالد زيد ،دوار الشنينات
املساحة التي أظهرها التصميم  78 :آر  09س
نوعـه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 23 - 56053
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شرقا  :الرسم العقاري عدد 23 - 78671
جنوبا  :الطريق رقم  301عرضها  30مترا
غربا  :الرسم العقاري عدد 23 - 51667
طالب التحفيظ  :الزرهوني محمد بن عمر بن احلاج محمد.
مطلب رقم 23 - 104277
اسم امللك  :املطرك
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة البدوزة ،قيادة اوالد زيد ،دوار اجلليدات
املساحة التي أظهرها التصميم  76 :آر  64س
نوعـه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :بلعسري عبد الكبير ومن معه
شرقا  :بالعسري عبد الكبير ومن معه -مطلب التحفيظ عدد 23 - 53656
والطريق رقم  301عرضها  30مترا
جنوبا  :مامون بالعسري – والرسم العقاري عدد 23 - 52314
غربا  :طريق عمومية عرضها  10أمتار
طالب التحفيظ  :الزرهوني محمد ابن عمر.
مطلب رقم 23 - 110808
اسم امللك  :كاوز
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة وقيادة آيير ،دوار حيوط الشعير
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هك  21آر  71س
نوعـه  :أرض فالحية يعبرها ممر عرضه 4امتار
اجملاورون :
شماال  :ورثة العربي الفارسي
شرقا  :ممر عرضه  4أمتار
جنوبا  :ورثة سعيد الرشدي
غربا  :أمالك الدولة
طالب التحفيظ  :قرتوبي عبد الكرمي ابن محمد.
مطلب رقم 23 - 111192
اسم امللك  :بن حلسن 2
موقعــه  :اقليم اليوسفية ،الشماعية ،حي اخميس زميـة
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر  50س
نوعـه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :ممر عرضه  3أمتار
شرقا  :الزنقة عرضها  15متر
جنوبا  :الزنقة عرضها  5أمتار
غربا  :عمر اباربي
طالب التحفيظ  :أوالد بن حلسن محمد.
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مطلب رقم 23 - 111233
اسم امللك  :ملك ورثة بحار ميلود
موقعــه  :اسفي ،حي لبيار  ،املنطقة احلضرية 3
املساحة التي أظهرها التصميم  81 :س
نوعـه  :دار للسكنى بها سفلي ومباني في السطح
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد /9668ز
شرقا  :ورثة بلعزيري
جنوبا  :زنقة البرهومي عرضها  8أمتار
غربا  :اجنيد جمال
طالب التحفيظ  :السعدية الرفاوي بنت املصطفى ومن معها
مطلب رقم 23 - 111271
اسم امللك  :بلوك 235
موقعــه  :اسفي ،حي عقبة بن نافع  ،دوار الفورات
املساحة التي أظهرها التصميم  17 :آر  50س
نوعـه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 23 - 68210
شرقا  :الرسم العقاري عدد /6057ز
جنوبا :
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 84775
طالب التحفيظ  :اجملمع الشريف للفوسفاط
مطلب رقم 23 - 111272
اسم امللك  :بلوك 236
موقعــه  :اسفي ،حي عقبة بن نافع ،دوار البورات
املساحة التي أظهرها التصميم  80 :آر  87س
نوعـه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 23 - 120919
شرقا  :الرسم العقاري عدد 23 - 68237
جنوبا  :الطريق عرضها  10أمتار
غربا  :الرسم العقاري عدد 23 - 68210 - 23 - 6057
طالب التحفيظ  :اجملمع الشريف للفوسفاط
مطلب رقم 23 - 111273
اسم امللك  :بلوك 237
موقعــه  :اسفي ،حي عقبة بن نافع  ،دوار البورات
املساحة التي أظهرها التصميم  21 :آر  07س
نوعـه :
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 23 - 927
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شرقا  :الرسم العقاري عدد 23 - 112316
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 23 - 117051
غربا  :الطريق عرضها  10أمتار
طالب التحفيظ  :اجملمع الشريف للفوسفاط
مطلب رقم 23 - 111284
اسم امللك  :بالد حائط بن سالم
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة ملعاشات ،قيادة الصويرية ،دوار القليعة
املساحة التي أظهرها التصميم  17 :آر  04س
نوعـه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :امحمد املودن
شرقا  :أحمد موحداد
جنوبا  :الركراكي  -وابراهيم محداد
غربا  :ورثة محداد
طالب التحفيظ  :محداد عبد النبي ابن عبد اهلل بن أحمد.
مطلب رقم 23 - 111310
اسم امللك  :احفير القمح
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة ملعاشات ،قيادة الصويرية ،دوار احلومر
املساحة التي أظهرها التصميم  93 :آر  26س
نوعـه  :ارض فالحية بها سكنى بالسفلي
اجملاورون :
شماال  :الطريق رقم  301عرضها  30مترا
شرقا  :الرسم العقاري عدد  - 23 - 97559وفاطمة بودولة
جنوبا  :عبدالهادي البيهي  -وعبد القادر البيهي
غربا  :مصطفى بودولة
طالب التحفيظ  :بنزينون ميلود بن امبارك بن التهامي.
مطلب رقم 23 - 125810
اسم امللك  :بالد لكراكر
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة وقيادة انكا ،دوار أوالد موسى
املساحة التي أظهرها التصميم  02 :هك  34آر  77س
نوعـه  :ارض فالحية مشتملة على سكنى وأشجار
اجملاورون :
شماال  :ورثة الركراكي بن عالل  -الطريق رقم  2923عرضها  20مترا
شرقا  :ورثة اعبيد بن سعيد -واجلياللي بن الهاشمي
جنوبا  :احملجوب بن عبد القادر – وورثة عبد النبي بن عالل
غربــا  :ورثة هنية بنت عبد القادر
طالب التحفيظ  :البورفعي محمد ابن بوشعيب بن محمد.
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مطلب رقم 23 - 125811
اسم امللك  :ملك عبد الهادي بناني
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة أوالد سلمان ،قيادة خط أزكان ،دوار احلميدات
املساحة التي أظهرها التصميم  96 :آر  25س
نوعـه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الطريق رقم  2307عرضها  30مترا
شرقا  :الرسم العقاري عدد 23 - 1111924
جنوبا  :ورثة غامن بن عبد الوهاب
غربــا  :محمد شبطي – ومطلب التحفيظ عدد 23 - 103730
طالب التحفيظ  :عبد الهادي بناني بن محمد
مطلب رقم 23 - 125820
اسم امللك  :ملك سموح
موقعــه  :أسـفي  ،حي سيدي بوزيد
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر  01س
نوعـه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :ورثة حبريق
شرقا  :الرسم العقاري عدد 23 - 9925
جنوبا  :فاطمة بنعزة
غربــا  :الرسم العقاري عدد 23 - 62889
طالب التحفيظ  :سموح كمال ابن احمد بن عالل.
مطلب رقم 23 - 125839
اسم امللك  :بالد الكف 2
موقعــه  :أسفي  ،حي سيدي بوزيد
املساحة التي أظهرها التصميم  70 :س
نوعـه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :رقية زافور
شرقا  :ربيعة زافور -ومطلب التحفيظ عدد 23 - 110893
جنوبا  :رقية زافور
غربا  :الزنقة عرضها  8أمتار
طالب التحفيظ  :عبد الواحد بن العويشية بن عبد الكبير.
مطلب رقم 23 - 125845
اسم امللك  :السانيــة
موقعــه  :اقليم اليوسفية ،دائرة احمر ،جماعة الطياميم ،قيادة رأس
العني ،دوار الشظة لوطا.
املساحة التي أظهرها التصميم  59 :آر  97س
نوعـه  :ارض فالحية

اجملاورون :
شماال  :طريق عمومي
شرقا  :ورثة الضفاوي أحمد
جنوبا  :الطريق رقم  201عرضها  30مترا
غربــا  :ورثة فرحنون حلسن
طالب التحفيظ  :فرحانون عبد الكبير ابن فاحت بن أحمد ومن معه.
مطلب رقم 23 - 125846
اسم امللك  :أرض الكدية
موقعــه  :اقليم اليوسفية ،جماعة السبيعات ،قيادة رأس العني  ،دوار
أوالد ميمون القاضي
املساحة التي أظهرها التصميم  31 :آر  03س
نوعـه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 103623
شرقا  :ممر عرضه  6أمتار
جنوبا  :بويه هشام
غربــا  :مصطفى حمد اهلل
طالب التحفيظ  :أزريويل سمير ابن محمد بن عمران
مطلب رقم 23 - 125854
اسم امللك  :ملك ثابت
موقعــه  :اليوسفية ،حي السالم
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر
نوعـه  :دار للسكنى بها سفلي وطابق أول
اجملاورون :
شماال  :بلدي عبد الرحيم
شرقا  :حسن رداد
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 23 - 67984
غربــا  :شارع الرباط
طالب التحفيظ  :تابت خديجة بنت محمد بن امحمد.
مطلب رقم 23 - 125881
اسم امللك  :بالد الغديرة
موقعــه:اقليماسفي،جماعةأوالدسلمان،قيادةخطأزكان،دوارالعوفات
املساحة التي أظهرها التصميم  35 :آر
نوعـه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة عبد الرحمان بن احلاج التهامي
شرقا  :مجاز الدوار
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جنوبا  :الرسم العقاري عدد 23 - 52896
غربــا  :الرسم العقاري عدد /12493ج
طالب التحفيظ  :بلخالة عبد القادر ابن البشير بن اسعيد.
مطلب رقم 23 - 125871
اسم امللك  :احلرش
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة وقيادة حد احرارة ،دوار البرانكة
املساحة التي أظهرها التصميم  98 :آر  70س
نوعـه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :شامة طاهري -وعبد القادر شخماني -وورثة عمر الطاهري
شرقا  :الطريق عرضها  5امتار – وورثة عمر الطاهري
جنوبا  :وورثة ادريس الطاهري -وورثة عمر الطاهري
غربــا  :ورثة حجوب الطاهري -وفاطمة شخماني -وورثة عمر
الطاهري -وعبد القادر شخماني – وورثة الهاشمي بن التهامي .
طالب التحفيظ  :ملللحة مونة بنت عبد القادر
مطلب رقم 23 - 125911
اسم امللك  :بالد كزولة
موقعــه  :اقليم أسفي ،اجلماعة احلضرية اجزولة ،املركز ،دوار الدوادات
املساحة التي أظهرها التصميم  84 :س
نوعـه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 23 - 14996
شرقا :
جنوبا  :الزنقة عرضها  10أمتار
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 10315
طالب التحفيظ  :افيحة سعيد بن العرش بن عبد القادر
مطلب رقم 23 - 126004
اسم امللك  :الكصير 1
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة البدوزة ،قيادة أوالد زيد  ،دوار العريبات
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر  00س
نوعـه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :رشيد الزرهوني
شرقا  :الطريق عرضها  5أمتار
جنوبا  :أمغار حكيمي
غربــا  :أحمد منتصر
طالب التحفيظ  :وهيب نور الدين ابن عبد اهلل
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مطلب رقم 23 - 126005
اسم امللك  :الكصير 2
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة البدوزة ،قيادة أوالد زيد ،دوار العريبات
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر  07س
نوعـه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :الطريق عرضها  4أمتار
شرقا  :الطريق عرضها  05أمتار
جنوبا  :تالوي رشيد
غربــا  :زليم عبد اهلل
طالب التحفيظ  :وهيب نور الدين ابن عبد اهلل
مطلب رقم 23 - 126012
اسم امللك  :اكميرس
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة اوالد سلمان ،قيادة خط ازكان ،دوار
كروان القبة
املساحة التي أظهرها التصميم  14 :آر  10س
نوعـه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة موالي إدريس
شرقا  :مجاز
جنوبا  :ورثة لهاللي
غربا  :الرسم العقاري عدد /362ز -وورثة موالي ادريس
طالبوا التحفيظ  :مرمي كرماط بنت عبد القادر ومن معها
مطلب رقم 23 - 126018
اسم امللك  :احمليرشة
موقعــه  :اقليم اليوسفية  ،دائرة احمر  ،جماعة السبيعات ،قيادة
الكنتور ،دوار امحمد بن هدي
املساحة التي أظهرها التصميم  04 :آر  04س
نوعـه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :الطريق عرضها متر ونصف
شرقا  :بوحية املهدي
جنوبا  :ربيعة شفيق
غربا  :طريق معبدة عمومية
طالب التحفيظ  :بودحيم عبد الفتاح ابن أحمد بن محمد
مطلب رقم 23 - 126019
اسم امللك  :محيرشة
موقعــه  :اقليم اليوسفية  ،جماعة السبيعات ،قيادة الكنتور ،دوار
امحمد بن هدي
املساحة التي أظهرها التصميم  02 :آر  87س
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نوعـه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :بوحية املهدي
شرقا  :الرسم العقاري عدد 23 - 60958
جنوبا  :ممر عرضه متر ونصف
غربا  :طريق معبدة رقم 201
طالب التحفيظ  :بوحية املهدي ابن حلبيب بن املهدي
مطلب رقم 23 - 126079
اسم امللك  :ملك الكرواني
موقعــه  :اسفي  ،الروامشة ،املنطقة احلضرية االولى
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر
نوعـه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :اخلبازة
شرقا  :الرسم العقاري عدد 23 - 58841
جنوبا  :ولد محمد الشلح
غربا  :الزنقة عرضها  6أمتار
طالب التحفيظ  :الكرواني املصطفى ابن حسن بن أحمد.
مطلب رقم 23 - 126099
اسم امللك  :احويضرة
موقعــه:اقليماسفي،جماعةأوالدسلمان،قيادةخطأزكان،دواراملناصرة
املساحة التي أظهرها التصميم  03 :هك  86آر  61س
نوعـه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الطريق رقم  2308مساحتها  20مترا
شرقا  :مطالب التحفيظ اعداد114818 ، 115380، 114819، 113002:
 ، 115383 115050و .23 - 114859
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 115523 :
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 114646
طالب التحفيظ  :بوعيشى العربي ابن محمد بن العياشي
مطلب رقم 23 - 126126
اسم امللك  :بالد لعنيكرات
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة وقيادة انكا ،دوار الكميحات
املساحة التي أظهرها التصميم  53 :آر  40س
نوعـه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  23- - 69713وورثة عالل بن احمد
شرقا  :ورثة عالل بن احمد
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جنوبا  :ورثة عبد اهلل
غربا  :أحمد بن كبور
طالب التحفيظ  :هاجل احملجوب ابن عالل:
إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 23 - 37595
امللك املسمى  :سكنى
الـواقع باقليم اسفي ،قيادة سيدي التيجي،دوار اجملولني
طالب التحفيظ  :محمد مستور بن عالل
تاريخ التحديد 17/06/2010 :
إن هذا اإلعالن يفسخ اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 591
املؤرخة في .28/04/2010
مطلب رقم 23 - 38068
امللك املسمى  :القرية
الـواقع باقليم اسفي ،قيادة خط ازكان ،دوار ركراكة
طالبو التحفيظ  :بنخربوش عائشة بنت عبد الرحمان ومن معها
تاريخ التحديد 26/11/2010 :
إن هذا اإلعالن يفسخ اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 615
املؤرخة في .13/10/2010
اصالح خطا  -يتعلق بامللك املسمى " مطرك خالي عالل "
املطلب رقم 23 - 110870
الكائن بـدوار الكرعان  ،دائرة حرارة  ،اجلماعة القروية البدوزة
قليم أسفي
الذي أدرجت خالصة اإلعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1187
بتاريخ 2021 - 09 - 29
بـدال من :
مساحة امللك  17 :آر  93سنتيار
إقـرأ :
مساحة امللك  26 :آر  32سنتيار
والباقي بدون تغيير
إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى " قطعة الهدون "
مطلب رقم  23 - 126340الذي أحيل عليكم مبقتضى
القائمة رقم  63بتاريخ  07ديسمبر 2021
بـدال مـن :
تاريخ التحديد  29 :يناير 2022
إقـرأ :
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تاريخ التحديد  03 :فبراير 2022
والباقي بدون تغيير.
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ 21آ 73س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  ،25 - 64621سناء جبران ،الرسم العقاري
رقم 25 - 64620؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 71135؛
غربا  :ورثة كرعة .

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعـالم
للعمــوم أن السيدة السليلي مليكة احلاملة لبطاقة التعريف
الوطنية رقم  H 193309الساكنة واجلاعلة محل اخملابرة معها بزنقة
الفرات  ،حي سيدي عبد الكرمي أسفي طلبت أن يسلم لها نظير جديد
للرسم العقاري رقم  - 16865ج املؤسس للملك املدعو " رحمة"
الكائن بأسفي ،وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيـا في أجـل خمسة عشرة يوما ابتداء من نشر هذا اإلعـالن .
احملافظ على االمالك العقارية بآسفي.
الشرقي الشوبي.

طالب التحفيظ السيد عبد القادر بهلول .
مطلب رقم 25 - 10337
اسم امللك  " :دار البكرات ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار أوالد بورزك .
وقع حتديده في  12 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 07آ 92س .
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى من طابق سفلي .واشجار كليبتوس
وبئرين ومحرك للماء
وتتكون من قطعتني
القطعة األولى مساحتها 81آ 81س
اجملاورون :

محافظة بنسليمان

شماال  :امللك الغابوي ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 25 - 13832؛
جنوبا  :الطريق ؛

مطلب رقم 25 - 2806
اسم امللك  " :بوقاللة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك .دوار أوالد سي احمد .
وقع حتديده في  19 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 43 :آ 26س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :ورثة كنانة احلاج احمد؛
شرقا  :ممر؛
جنوبا  :ورثة كنانة عبد القادر ؛
غربا  :ورثة تغيدة محمد .
طالب التحفيظ السيد كنانة ادريس بن عبد القادر.
مطلب رقم 25 - 8553
اسم امللك  " :بسبسة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت .دوار أوالد البهلول .
وقع حتديده في  31 :أغسطس 2021

غربا  :الطريق .
القطعة اللثانية مساحتها 26آ 11س
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  ،25 - 13832الطريق؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 46855؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  - 32855ر .
طالب التحفيظ السيد توفيق محمد رضا .
مطلب رقم 25 - 10359
اسم امللك  " :الضحى ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد .دوار الضبيات .
وقع حتديده في  05 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 55 :آ 55س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :ورثة حلس ادعيجو؛
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شرقا  :ورثة حلسن ادعيجو؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة احلاج اخلياطي كناني .
طالبو التحفيظ السيد رشيد رسوان ومن معه .
مطلب رقم 25 - 10384
اسم امللك  " :بالد ولد هنية ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد علي الطوالع دوار أوالد عزوز.
وقع حتديده في  08 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 26 :آ 34س .
نوعه  :أرض فالحية بها شجرة وبناء قدمي .
اجملاورون :
شماال  :حسني بن عمرو؛
شرقا  :املعطي بن الطيبي؛
جنوبا  :العربي بن امبارك؛
غربا  :الطريق .
طالبة التحفيظ السيدة ماجدة عوكشة بنت بوعزة .
مطلب رقم 25 - 10385
اسم امللك  " :اميان ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا
دوار أوالد العالي .
وقع حتديده في  17 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 45 :آ 59س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :مينة عريف؛
شرقا  :ورثة لعسري علي؛
جنوبا  :الكردودي امليلودي؛
غربا  :الطريق .
طالبة التحفيظ السيدة خديجة حلرش بنت محمد.
مطلب رقم 25 - 10391
اسم امللك  " :حفرة السكك "2
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة
دوار أوالد طرفاية .
وقع حتديده في  31 :ماي 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 06آ 13س .
نوعه  :أرض فالحية بها اشجار.
اجملاورون :
شماال  :الشعبة؛

شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 2787؛
جنوبا  :هزول خديجة  ،واهي سعيدة ،برقي الطاهرة ،مطلب التحفيظ
رقم  ،25 - 10042مطلب التحفيظ رقم ،25 - 10044برقي عبد الصمد
ومن معه ؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ السيد بنعيسى لبريكي بن محمد .
مطلب رقم 25 - 10399
اسم امللك  " :الروضة ." 2
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار الشعاعلة .
وقع حتديده في  07 :يونيو 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2 :هـ 19آ 55س .
نوعه  :أرض فالحية .
شماال  :الرسم العقاري رقم 25 - 67446؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :مقبرة .
طالب التحفيظ السيد عبد الرحيم عيش بن بنعيسى.
مطلب رقم 25 - 10403
اسم امللك  " :اخربة ضاية بن حولة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار أوالد اسعادة .
وقع حتديده في  24 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 7 :هـ 51آ 29س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  - 38569س؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  - 8569س ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  - 8569س .
طالب التحفيظ السيد املصطفى هشامي بن اخلضر ومن معه.
مطلب رقم 25 - 10419
اسم امللك  " :بختية ."1
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة .دوار العطاية .
وقع حتديده في  12 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 80 :آ 44س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :عمر بختي؛
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جنوبا  :محمد البختي ،عمر البختي ؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ السيد سعيد البختي بن احمد .
مطلب رقم 25 - 10427
اسم امللك  " :الرياض "
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا
دوار العوانس .
وقع حتديده في  26 :يوليو 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 32 :آ 39س .
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الفواكه وطابق سفلي وطابق اول
ومسبح وبئر وبلميي.
اجملاورون :
شماال  :هندي حليمة؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  ،25 - 32365الرسم العقاري رقم 25 - 26726؛
جنوبا  :هندي عزيزة؛
غربا  :طالبة التحفيظ .
طالب التحفيظ السيدة فاطمة هندي بنت اخلياطي .
مطلب رقم 25 - 10431
اسم امللك  " :صديق ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا دوار العوانس.
وقع حتديده في  27 :يوليو 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 93 :آ 57س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :سعيد صديق؛
شرقا  :أوالد الفكاك ؛
جنوبا  :رمقية الركاب ،املكي الركاب ؛
غربا  :طريق مصطفى .
طالب التحفيظ السيد صديق مصطفى بن ادريس .
مطلب رقم 25 - 10436
اسم امللك  " :التيرس ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا .دوار العوانس .
وقع حتديده في  28 :يوليو 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 70 :آ 48س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة بومهيدي؛
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شرقا  :الرسم العقاري رقم 25 - 28649؛
جنوبا  :زهرة العيسية ؛
غربا  :احمد قلشي .
طالب التحفيظ السيد احلالبي محمد بن احلاج التباع.
مطلب رقم 25 - 10437
اسم امللك  " :دار الغيسة "
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار احلرار .
وقع حتديده في  29 :يوليو 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 89آ 92س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 25 - 32100؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  25 - 9887؛
غربا  :الرسم العقاري رقم . 25 - 32100
طالب التحفيظ السيد اباكة الطيبي بن محمد .
مطلب رقم 25 - 10438
اسم امللك  " :حمري وبالغالي "
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار أوالد يعكوب .
وقع حتديده في  29 :يوليو 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 74آ 69س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  - 6687ر؛
شرقا  :ورثة احلاج العربي بن سعيد ،الطريق؛
جنوبا  :مرسلي احمد ومن معه ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم . 25 - 64166
طالب التحفيظ السيد اباكة الطيبي بن محمد.
مطلب رقم 25 - 10446
اسم امللك  " :بالد احليمر ." 1
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار أوالد اسعادة .
وقع حتديده في  04 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 98 :آ 76س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :خدو صالح؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 25 - 42630؛
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جنوبا  :خدو مليكة ؛
غربا  :خدو صالح و خدو اجلياللي .
طالبة التحفيظ السيدة فاطمة خدو بنت عبد القادر.
مطلب رقم 25 - 10447
اسم امللك  " :بالد احليمر ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار أوالد سعادة .
وقع حتديده في  04 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 04آ 07س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 25 - 25413؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  ،25 - 42630خدو صالح ؛
غربا  :خدو صالح وخدو اجلياللي .
طالبة التحفيظ السيدة بديعة خدو بنت عبد القادر.
مطلب رقم 25 - 10452
اسم امللك  " :احلاجب ." 1
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار أوالد ابراهبم .
وقع حتديده في  06 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 7 :آ 49س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 25 - 55972؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 10453؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم .25 - 10454
طالب التحفيظ السيد عبد الغاني سرباق بن محمد .
مطلب رقم 25 - 10453
اسم امللك  " :احلاجب " 2
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار أوالد ابراهيم .
وقع حتديده في  06 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 7 :آ 72س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 10452؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 25 - 18335؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم . 25 - 10454
طالب التحفيظ السيد عبد الواحد سرباق بن محمد .

مطلب رقم 25 - 10454
اسم امللك  " :احلاجب ." 3
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار أوالد ابراهيم .
وقع حتديده في  06 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 5 :آ 00س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الطريق ،الرسم العقاري رقم  - 55972س؛
شرقا  :مطلبي التحفيظ رقم 25 - 10452و 25 - 10453؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 18335؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم . 25 - 10455
طالب التحفيظ السيد عبد اجلليل سرباق بن محمد..
مطلب رقم 25 - 10455
اسم امللك  " :احلاجب ." 4
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك
دوار أوالد إبراهيم .
وقع حتديده في  09 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 5 :آ 08س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 10454؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 18335؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم . 25 - 10456
طالب التحفيظ السيد عبد الفتاح سرباق بن محمد .
مطلب رقم 25 - 10456
اسم امللك  " :احلاجب ." 5
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار أوالد ابراهيم .
وقع حتديده في  09 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري
2آ 56س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 10455؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 18335؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم . 25 - 10457
طالبة التحفيظ السيدة جناة سرباق بنت محمد .
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مطلب رقم 25 - 10466

مطلب رقم 25 - 10457
اسم امللك  " :احلاجب ." 6
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار أوالد ابراهيم .
وقع حتديده في  09 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2 :آ 54س .
نوعه  :أرض فالحية .

اسم امللك  " :فدان اخلرشف ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة
دوار أوالد سعادة .
وقع حتديده في  18 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري
2هـ 43آ 10س .

اجملاورون :

نوعه  :أرض فالحية .

شماال  :الطريق؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 10456؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 18335؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم . 25 - 10458
طالبة التحفيظ السيدة نعيمة سرباق بنت محمد .
مطلب رقم 25 - 10458

اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج بن احلاج بوشعيب ،ورثة احلاج علي بن عبو؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق  ،بناني بوعبيد .
طالب التحفيظ السيد التهامي بوعمراوي بن علي .

اسم امللك  " :احلاجب ." 7
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار أوالد ابراهيم.
وقع حتديده في  09 :أغسطس 2021

مطلب رقم 25 - 10470
اسم امللك  " :ياسمني ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2 :آ 54س .

وقع حتديده في  19 :أغسطس 2021

نوعه  :أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 33 :آ 85س.

اجملاورون :

نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الفواكه ،سكنى من طابق سفلي وبئر.

شماال  :الطريق؛

اجملاورون :

شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 10457؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 25 - 18335؛
غربا  :حوميز زهير .
طالبة التحفيظ السيدة أمحسني البركاوي بنت عبد النبي .

شماال  :الطريق؛
شرقا  :بكري عزيز ،الرسم العقاري رقم 25 - 70462؛
جنوبا  :بكري نعيمة ؛
غربا  :فجري احلسن ،مطلب التحفيظ رقم . 25 - 10471
طالب التحفيظ السيد حسان فجري بن العربي .

مطلب رقم 25 - 10465
اسم امللك  " :بالد زينب ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار احملامدة
وقع حتديده في  17 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 01آ 16س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :ورثة عكاشة وورثة التهامي بن عمر؛
جنوبا  :ورثة محمد عكاشة ؛

مطلب رقم 25 - 10471
اسم امللك  " :وردة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة .
وقع حتديده في  19 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 27 :آ 67س .
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون واشجار الفواكه
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :مطلب رقم  25 - 10470؛

غربا  :سليم رفيق .

غربا  :فجري احلسن .

طالب التحفيظ السيد عبد العالي بناني بن عبد الرزاق .

طالب التحفيظ  :السيد حسان فجري بن العربي.
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مطلب رقم 25 - 10472
اسم امللك  " :املرس ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار الشعيبيات .
وقع حتديده في  19 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 85 :آ 88س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج عمرو تبات ،كامل العيطوني؛
شرقا  :كامل العيطوني ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  25 - 10146؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ  :السيد العيطوني بوشعيب بن العربي.
مطلب رقم 25 - 10473
اسم امللك  " :بالد السديرة ." 2
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار أوالد إبراهيم .
وقع حتديده في  23 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 59آ 54س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :السعدية امللكاوي؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم /15216س؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  ، 25 - 81392الرسم العقاري رقم /25462س ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم /53843س ،بهري فاطنة .
طالب التحفيظ  :السيد يونس الشادل بن عبد الكرمي .
مطلب رقم 25 - 10474
اسم امللك  " :املرس".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار أوالد اخلدير.
وقع حتديده في  23 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 60 :آ 43س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :زهرة لقطراني؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة صليح احمد بن اجلياللي .
طالب التحفيظ  :السيدة بديعة اخلطيب بنت القائد بن بوشعيب.

مطلب رقم 25 - 10475
اسم امللك  " :ازناك ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اخلصاصمة .
وقع حتديده في  24 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 11آ 20س .
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الفواكه وبئر واسطبل ومرحاض .
اجملاورون :
شماال  :ورثة بوسلهام محمد بن دحان؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :امحمد السعداوي ،ورثة دحان بن عبد اهلل؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ  :السيد إبراهيم ازناك بن احمد .
مطلب رقم 25 - 10476
اسم امللك  " :اميرة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار أوالد بن عليان.
وقع حتديده في  24 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 88 :آ 23س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :زوهرة بلخدير؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :هنية بنت الشاوين ورثة اجلياللي ولد محمد ،ورثة كران ؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ  :السيد مراد احلداني بن احمد .
مطلب رقم 25 - 10477
اسم امللك  " :ياسمني "
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار أوالد بن عليان .
وقع حتديده في  24 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 37 :آ 42س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 25 - 57767؛
جنوبا  :ورثة محفوظ بن كوران؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ  :السيد مراد احلداني بن احمد .
مطلب رقم 25 - 10479
اسم امللك  " :الكرامي ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة .
وقع حتديده في  25 :أغسطس 2021
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 86 :آ 30س .
نوعه  :أرض فالحية .
شماال  :الرسم العقاري رقم  ،25 - 5690مطلب
التحفيظ رقم  ،25 - 10480الرسمني العقاريني رقم  25 - 5691و
 ،25 - 76331وورثة الطيبي بن بوزان؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 8447؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم . 25 - 8443
طالب التحفيظ  :السيد محمد الرامي بن الطيبي .
مطلب رقم 25 - 10480
اسم امللك  " :الكرامي ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة .
وقع حتديده في  25 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 64 :آ 60س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ.
شرقا  :الرسم العقاري رقم 25 - 75385؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  ،25 - 5690مطلب التحفيظ رقم 25 - 10479
ورثة احلاج بن عبد السالم؛
غربا  :الرسمني العقاريني رقم  25 - 76331و .25 - 5691
طالب التحفيظ  :السيد محمد الرامي بن الطيبي ومن معه.
مطلب رقم 25 - 10482
اسم امللك  " :البحيرة ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا دوار بني مكزاز .
وقع حتديده في  25 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 51 :آ 82س .
نوعه  :أرض فالحية بها بئر.
اجملاورون :
شماال  :الرسمني العقاريني رقم /25010س؛
شرقا  :الرسمني العقاريني رقم /23583س/25010 ،س؛
جنوبا  :الرسمني العقاريني رقم /26550س و /26551س ؛
غربا  :املومني عبد السالم و املومني بوشعيب .
طالب التحفيظ  :السيد الطيب احلاج بن العربي.
مطلب رقم 25 - 10485
اسم امللك  " :اخلربة " 3
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار املشعريني .
وقع حتديده في  26 :أغسطس 2021

8341
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 99 :آ 63س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  25 - 34804مطلب التحفيظ رقم 25 - 9840؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم /11109د؛
جنوبا  :دومي مصطفى؛
غربا  :دومي عبد اهلل .
طالب التحفيظ  :السيد محمد الدومي بن محمد .
مطلب رقم 25 - 10486
اسم امللك  " :فدان عالية ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار أوالد اخلدير .
وقع حتديده في  30 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 86 :آ 83س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الشعبة؛
شرقا  :الرسمني العقاريني رقم  25 - 49358و  25 - 48400؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 75468؛
غربا  :الرسم العقاري رقم . 25 - 38600
طالب التحفيظ  :السيد عبد احلي عشي بن محمد .
مطلب رقم 25 - 10490
اسم امللك  " :سعيد ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا دوار أوالد البهلول .
وقع حتديده في  31 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 35آ 35س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة العربي بن عبد القادر ،البواز محمد؛
شرقا  :البواز سعيد و البواز امليلودي؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  25 - 10491؛
غربا  :الزكراري بوعزة .
طالب التحفيظ  :السيد سعيد البواز بن احمد .
مطلب رقم 25 - 10491
اسم امللك  " :سعيد "
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا دوار أوالد البهلول .
وقع حتديده في  31 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 69آ 37س .
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نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 25 - 10490؛
شرقا  :البواز سعيد والبواز امليلودي؛
جنوبا  :زكراري بوعزة ؛
غربا  :زكراري بوعزة .
طالب التحفيظ  :السيد امليلودي البواز بن احمد .
مطلب رقم 25 - 10495
اسم امللك  " :املقيس "
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار القنانفية .
وقع حتديده في  02 :سبتمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ 74آ 06س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم /60261س ،ورثة صديق محمد ،ورثة
بوسرحام الغزواني ،الطريق ؛
شرقا  :ورثة احمد الوالدي بن عبد السالم ،الرسم العقاري رقم /14985س؛
جنوبا  :ورثة رفلة فاطنة ؛
غربا  :ياسني طريقي .
طالب التحفيظ  :السيد طريق البعزاوي بن العيدي.
مطلب رقم 25 - 10496
اسم امللك  " :حوض اخلنجر ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار القنانفية .
وقع حتديده في  02 :سبتمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 99 :آ 56س .
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون .واشجار الفواكه.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم /14985س؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  25 - 49054؛
غربا  :ورثة سابق محمد .
طالب التحفيظ  :السيد طريق البعزاوي بن العيدي .
إصـالح خـطـأ  -يتعلق بامللك املسمى "احلوض واخلربة "
ذي املطلب رقم  25 - 10216الذي أدرج االعالن عن التحديد
باجلريدة الرسمية رقم  1139 :املؤرخـة فـي  28أكتوبر 2020
وكدا اعالن عن انتهاء التحديد الدي ادرج باجلريدة الرسمية
عدد  1174املؤرخة في  30يونيو 2021
عـوضـا عـن :
عبد اجمليد بلماحي بن العربي
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اقـرأ :
عبد اجمليد بلماحي بن العربي
العربي بلماحي بن املعطي  .بالتساوي بينهما .
والباقي بدون تغيير .
اصالح خطا  -يتعلق بامللك املسمى "احلوض واخلربة "
ذي املطلب رقـم 25 - 10215
الذي أدرج االعالن عن التحديد باجلريدة الرسمية رقم 1139 :
املؤرخـة فـي 2020 - 10 - 28
وكذا اعالن عن انتهاء التحديد الدي ادرج باجلريدة الرسمية عدد 1174
املؤرخة في .2021 - 06 - 30
عـوضا عن :
 - 1عبد اجمليد بلماحي بن العربي
اقرأ :
 - 1عبد اجمليد بلماحي بن العربي
 - 2العربي بلماحي بن املعطي
بالتساوي بينهما .
والباقي بدون تغيير .
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12اغسطس )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيدة جناة فائق نيابة عن السيد عبد اهلل منصوري.
الساكن بتجزئة بكاطيل زنقة  9رقم  5 - 3الدار البيضاء  .طلب أن
يسلم له نظير جــديد للرسم العقـاري رقم  25 - 3843املؤسس
للملك املدعو  " :بالد رداد " الكائن ببنسليمان .
وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان
شانع املصطفى

محافظة احملمدية
مطلب رقم 25 - 825
اسم امللك  " :أرض الدافع "
موقعه  :احملمدية ،جماعة بني يخلف دوار بني مغيث
نوعه  :ارض فالحية
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وقع حتديده في 20/09/2002 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :لهذا امللك  01هكتار 94
ار  28سنتيار.
حدوده :
شماال  :مباركة بنت عبد القادر
جنوبا  :الرسم العقاري /234س [دوار بوحشاد]
شرقا  :فاطنة بنت عبد القادر
غربا  :الرسم العقاري  23419س
طالب التحفيظ  :عباد حمص بن محمد و من معه
مطلب رقم 26 - 3815
اسم امللك  " :أرض برانش "
موقعه  :احملمدية ،جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي واركو
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار مختلفة و بئر و حوض و بناية خفيفة
وقع حتديده في 28/06/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  24 :ار  01سنتيار
حدوده :
شماال  :مسلك عمومي عرضه  10أمتار
جنوبا  :ورثة علي بن أحمد
شرقا  :ورثة بوشعيب بن عزوز
غربا  :ورثة علي بن أحمد
طالب التحفيظ  :صالح كروم بن محمد.
مطلب رقم 26 - 3834

اسم امللك  " :صفاء "
موقعه  :احملمدية ،جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار أوالد باحمد
نوعه  :ارض فالحية
وقع حتديده في 28/07/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  01 :هكتار 06
ار  16سنتيار.
حدوده :
شماال  :الطريق الرئيسية 3006
جنوبا  :ورثة موسى بن عباس -الرسم مالعقاري 26 - 36023
شرقا  :جميلة علي -نعيمة جميلة
غربا  :الطريق الرئيسية 3006
طالب التحفيظ  :عبد الواحد النيش بن محمد.
مطلب رقم 26 - 3836
اسم امللك  " :الركبة العليا "
موقعه  :احملمدية ،جماعة بني يخلف دوار بني مغيث
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون و بئر
وقع حتديده في 23/08/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  01 :هكتار 04
ار  90سنتيار
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حدوده :
شماال  :الرسم العقاري 26 - 41559
جنوبا  :الرسم العقاري 26 - 34901
شرقا  :ورثة شعيبي الشرقي
غربا  :ورثة شعيبي الطاهر -ورثة مندو
طالب التحفيظ  :موسى شعيبي بن الطاهر و من معه.
إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى أرض التضامن
مطلب رقم  26 - 3812الذي أدرج اعالن عن انتهاء التحديد
املتعلق به باجلريدة الرسمية عدد  1177بتاريخ  21يوليو 2021
بدال من :
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى و اسطبل
اقرأ :
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى و اسطبل و بئرين و أشجار
و الباقي بدون تغيير .
احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية.
محمد اخللطي.

محافظة خنيفرة
مطلب رقم 27 - 8564
اسم امللك  " :بايشو ".
موقعه  :اقليم خنيفرة ،دائرة اجلموس ،ملحقة و جماعة موالي بوعزة،
املكان املدعو تيغزى .
وقع حتديده في  17 :يونيه .2011
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  98آ  36س .
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار .
اجملاورون :
شماال  :الغابة ( امللك الغابوي ) ؛
شرقا  :الشعبة ( ملك عمومي )؛
جنوبا  :الشعبة ( ملك عمومي )؛
غربا  :االسراوي محمد .
طالب التحفيظ  :املنصوري احلسني .
مطلب رقم 27 - 41399
اسم امللك  " :ملك حفيظة ".
موقعه  :مدينة خنيفرة ،املكان املدعو حي حمرية .
وقع حتديده في  16 :شتنبر .2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  63 :س .
نوعه  :ارض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني.
اجملاورون :
شماال  :شيكي احمد ؛
شرقا  :شيكي احمد ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد /17931ك ؛
غربا  :الزنقة ( ملك جماعي ) .
طالب التحفيظ  :حفيظة الكرام .
مطلب رقم 27 - 41461
اسم امللك  " :حسن ".
موقعه  :اقليم خنيفرة ،دائرة الفباب و جماعة ايت اسحاق ،املكان
املدعو مزارع ايت شعو.
وقع حتديده في  18 :يناير .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  43 :آ  23س نوعه  :ارض
فالحية بها اشجار .
اجملاورون :
شماال  :الساقية ( ملك عمومي ) ،باري منشيش ؛
شرقا  :ممر ( ملك عمومي ) ؛
جنوبا  :الطريق ( ملك عمومي ) ؛
غربا  :منشيش مرمي .
طالب التحفيظ  :حسن اطويل .
مطلب رقم 27 - 41682
اسم امللك  " :بالوش ".
موقعه:اقليمخنيفرة،دائرةوجماعةاجلموس،املكاناملدعوحياالنبعاث.
وقع حتديده في  07 :يونيه .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01:آ  20س نوعه  :ارض بها
بناية ذات سفلي .
اجملاورون :
شماال  :الزنقة ( ملك جماعي ) ؛
شرقا  :حداك احلداد ،شكدالي رابحة ؛
جنوبا  :بالوش محمد ؛
غربا  :الزنقة ( ملك جماعي ).
طالب التحفيظ  :املصطفى بالوش .
مطلب رقم 27 - 41695
اسم امللك  " :ارض اخلير ".
موقعه  :اقليم خنيفرة ،دائرة اجلموس ،ملحقة احلمام ،جماعة ام
الربيع ،املكان املدعو ايت سيدي عمرو .
وقع حتديده في  14 :يونيه .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05:هـ  40آ  73س
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار.

اجملاورون :
شماال  :الشعبة ( ملك عمومي )؛
شرقا  :ابراهيم ربحي ،العمري محمد ،العمري اسماعيل و من معه،
شعراوي شافعي،خديجة العمري ؛
جنوبا  :الشعبة ( ملك عمومي )؛
غربا  :علي عراكي ،الرسم العقاري عدد .27 - 1008
طالب التحفيظ  :فطيمة عزاوي .
احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة.
شريفي جواد

محافظة الصويرة
إصالح خطأ  -تتعلق بامللك املسمى ملك الدار
مطلب رقم  35 - 63004الذي أدرج خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1197املؤرخة في  08ديسمبر 2021
بدال عن :
نوعه  :ارض عارية.
اقرأ :
نوعه  :ارض عارية بها دار للسكنى من سفلي
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة.
محمد عطشة.

محافظة العرائش
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 36 - 8442
امللك املسمى  " :احلمام "
موقعه  :مدينة العرائش ،زنقة اجنان اجزناي.
إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من االن فصاعدا في اسم السادة
و السيدات :
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 - 1أحمد اجزناي بن عبد الكرمي بنسبة 240/600
 - 2أم كلثوم الفياللي الرتبي بنسبة 50/600
 - 3محمد الفياللي الرتبي بنسبة 70/600
 - 4عبد اللطيف الضاوي بن محمد بنسبة 24/600
 - 5فطومة الضاوي بنت محمد بنسبة 12/600
 - 6خديجة الضاوي بنت محمد بنسبة 12/600
 - 7لطيفة الضاوي بنت محمد بنسبة 12/600
 - 8فاطمة الكوش بنت عبد اجمليد بنسبة 06/600
 - 9سمحمد الكوش بن عبد اجمليد بنسبة 12/600
 - 10عبد الكرمي الكوش بن عبد اجمليد بنسبة 12/600
 - 11خديجة الكوش بنت عبد اجمليد بنسبة 06/600
 - 12حميد الكوش بن عبد اجمليد بنسبة 12/600
 - 13عبد املالك الكوش بن عبد اجمليد بنسبة 12/600
 - 14حبيبة الديوري بنت بوغالب بنسبة 15/600
 - 15عبد الكرمي اجزناي بن عبد الرحمان بنسبة 14/600
 - 16عبد العزيز اجزناي بن عبد الرحمان بنسبة 14/600
 - 17رحمة اجزناي بنت عبد الرحمان بنسبة 07/600
 - 18جمال الدين اجزناي بن عبد الرحمان بنسبة 14/600
 - 19رشيدة اجزناي بنت عبد الرحمان بنسبة 07/600
 - 20آمال اجزناي بنت عبد الرحمان بنسبة 07/600
 - 21رشيد اجزناي اجزناي بن عبد الرحمان بنسبة 14/600
 - 22منانة اجزناي بنت عبد الرحمان بنسبة 07/600
 - 23إبراهيم اجزناي بن عبد الرحمان بنسبة 14/600
 - 24أمينة اجزناي بنت عبد الرحمان بنسبة 07/600
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 442
بتاريخ  20يونيو 2007
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913
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 فاطمة النالي بنت عبد السالم . ربيعة النالي بنت عبد السالم  .فان امللك موضوع الرسم العقاريعدد  36 - 61354الكائن اقليم العرائش ،دائرة اللوكوس  ،جماعة
تطفت  ،دوار تطفت اصبح يسمى قشاش بدال من بوعقارب .
احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش.
بوزيان ادريس.

محافظة تاونات

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي اسفله باالعالم
للعموم ان السيد احلسن االدريسي البوزيدي بن محمد اصالة عن
نفسه ونيابة عن محمد االدريسي البوزيدي بن محمد الساكن بزنقة
خالد بن الوليد حي العسيريني جماعة و بلدية تاونات .طلب ان يسلم
له نظير جديد للرسم العقاري رقم  37 - 1943املؤسس للملك املدعو
بالد السفيحة الكائن بدائرة تاونات احملل املدعو بالد السفيحة وذلك
بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.
في امكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه قانونيا
في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية .
احملافظ على األمالك العقارية بتاونات بالنيابة.
محمد الكحل.

تغيير إسم عقاري محفظ

محافظة متارة
يتشرف السيد احملافظ على االمالك العقارية والرهون بالعرائش
باإلعالم للعموم أنه مبقتضى مطلب التقييد املؤرخ في 16/12/2021
الذي تقدم به السيدات و السادة :
 االمني النالي بن عبد السالم مليكة النالي بنت عبد السالم اسية النالي بنت عبد السالم عبد النبي النالي بن عبد السالم -السعيد النالي بن عبد السالم .

مطلب رقم 38 - 2028
اسم امللك  :القنطرة.3
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة ،عني عودة  ،جماعة املنزه دواراوالد بوطيب.
وقع حتديده في  17 :اكتوبر 2005
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 06 :هـ47آر18س
نوعه  :ارض فالحية
حدوده :
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القطعة األولى :

شماال  :ورثة حلسن اكديد و اكديد محمد بن عالل وبعضا الرسم

شماال  :واد عكراش؛

العقاري عدد  39 - 48123؛

شرقا  :املطلب امللغى عدد  - 17434ر ؛

شرقا  :سهب الربعة ومن بعده طريق عمومية؛

جنوبا  :املطلب امللغى عدد  - 17434ر ؛

جنوبا  :الرسم العقاري رقم  39 - 29320؛

غربا 38 - 2027 :

غربا  :طالب التحفيظ ؛

القطعة التانية :

طالب التحفيظ  :عبد الواحد السلواني بن احلسني ومن معه.

شماال  :واد عكراش؛
مطلب رقم 39 - 31472

شرقا  :الرسم العقاري عدد  - 3236 :ر ؛
جنوبا  :شعبة الكيحل ؛

اسم امللك  « :مدرسة أوالد مسافر » .

غربا  :املطلب امللغى عدد  38 - 17434و املطلب عدد 38 - 2029 :

موقعه  :دوار أوالد مسافر جماعة سيدي الطاهرقيادةاحمراقليمتارودانت.

طالبو التحفيظ  :ابضان محمد بن حمو و من معه.

وقع حتديده .24/06/2021 :

مطلب رقم 38 - 2755
اسم امللك  :زايد.
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة ،دائرة عني عودة جماعة املنزه ،دوار
أوالد بوطيب.

املساحة التى اظهرها التصميم  14 :ار  14س.
نوعه  :مدرسة.
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الطريق ؛

وقع حتديده في 25/10/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :هي 07أر 12س
نوعه  :ارض عارية.

جنوبا  :ممر وبعضا بلفقير عمر ؛
غربا  :ورثة زعنان و ورثة البوهالي محمد ؛
طالب التحفيظ  :الدولة املغربية "امللك اخلاص" النائب عنها مندوب

اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 38 - 113932

أمالك الدولة بتارودانت.

شرقا  :املطلب عدد 38 - 2495 :؛

مطلب رقم 39 - 31669

جنوبا  :الطريق املدعو الفالح ؛

اسم امللك  « :اجملموعة الغابوية ألركانة » .

غربا  :الطاهري امليلودي ؛.
طالب التحفيظ :السيد محمد بن بوشعيب بن احمد ايت بوسلهام .
احملافظ على األمالك العقارية بتمارة.
عبد احلكيم عرفي.

موقعه  :مركز أركانة جماعة وقيادة أركانة اقليم تارودانت.
وقع حتديده .20/05/2021 :
املساحة التى اظهرها التصميم  09 :هكتار  25ار  14س.
نوعه  :أرض غابوية بها بنايات سفلية إدارية و صهريج وبئر.
اجملاورون :
شماال  :الشعبة وبعضا الصمطي محمد وبعضا الطريق اإلقليمية رقم 1713؛

محافظة تارودانت

شرقا  :الشعبة وبعضا حلسن بوكايز ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  39 - 34924؛
غربا  :الواد وبعضا الطريق ؛
طالب التحفيظ  :الدولة املغربية "امللك اخلاص" النائب عنها مندوب

مطلب رقم 39 - 28609

أمالك الدولة بتارودانت.

اسم امللك  « :امغرادين . » 3
موقعه:دوارتزويتجماعةالديرقيادةسيديموسىاحلمرياقليمتارودانت.

مطلب رقم 39 - 32057

وقع حتديده .29/07/2021 :

اسم امللك  « :دار القدمية » .

املساحة التى اظهرها التصميم  08 :هكتار  00ار  25س.

موقعه  :دوار تيفراس جماعة تزكزاوين قيادة اساكي اقليم تارودانت.

نوعه  :أرض فالحية.

وقع حتديده .16/04/2021 :

اجملاورون :

املساحة التى اظهرها التصميم  03 :ار  75س.
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نوعه  :أرض عارية مبني في جزء منها دار للسكن سفلية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  39 - 32045وبعضا رقية ايت عبد اجمليد ؛
شرقا  :رقية ايت عبد اجمليد ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  39 - 32045؛
طالب التحفيظ  :موالي احلسني شرف بن موالي الطيب.
مطلب رقم 39 - 32123
اسم امللك  « :عني سيدي » .
موقعه  :حي الشواطات بلدية أوالد برحيل اقليم تارودانت.
وقع حتديده .08/06/2021 :
املساحة التى اظهرها التصميم  02 :ار  68س.
نوعه  :دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.
اجملاورون :
شماال  :الطريق وبعضا الرسم العقاري عدد  39 - 27023؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :إبراهيم املناني وبعضا الرسم العقاري عدد  39 - 27023؛
طالب التحفيظ  :إسماعيل بوحلسن بن محمد ومن معه.
مطلب رقم 39 - 32138
اسم امللك  « :ملك اكوطي » .
موقعه  :دوار متدا جماعة ملنيزلة قيادة احمر اقليم تارودانت.
وقع حتديده .14/06/2021 :
املساحة التى اظهرها التصميم  23 :ار  67س.
نوعه  :أرض محاطة بسور مبني في جزء منها دار للسكن سفلية
ذات طابق اول و مرآب.
اجملاورون :
شماال  :الطريق عرضها  10امتار ؛
شرقا  :مدخل عرضه  03امتار ؛
جنوبا  :مدخل عرضه  03امتار وبعضا الساقية ؛
غربا  :مدخل عرضه  03امتار ؛
طالب التحفيظ  :اكوطي سعيد بن محمد.
مطلب رقم 39 - 32168
اسم امللك  « :مسجد القبابشة » .
موقعه:دوارالكراويطجماعةالكفيفاتقيادةعنيشعيباقليمتارودانت.
وقع حتديده .23/06/2021 :
املساحة التى اظهرها التصميم  08 :ار  06س.
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نوعه  :أرض عارية مبني في جزء منها مسجد.
اجملاورون :
شماال  :الطريق العمومية ؛
شرقا  :الطريق العمومية ؛
جنوبا  :مبارك السكيدي ؛
غربا  :عدي ولد باري وبعضا مبارك السكيدي ؛
طالب التحفيظ  :األحباس العامة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 32191
اسم امللك  « :ملك سماوي » .
موقعه  :دوار أوالد براهيم جماعة زاوية سيدي الطاهر قيادة احمر
اقليم تارودانت.
وقع حتديده .07/07/2021 :
املساحة التى اظهرها التصميم  08 :هكتار  34ار  09س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ وبعضا مطلب التحفيظ امللغى عدد 09 - 23552؛
شرقا  :غابة بلحركات ؛
جنوبا  :الطريق العمومية؛
غربا  :الطريق العمومية؛
طالب التحفيظ  :عبد اهلل سماوي بن عالل.
مطلب رقم 39 - 32196
اسم امللك  « :فدان القصبة » .
موقعه  :دوار أوالد الغزال بلدية تارودانت.
وقع حتديده .12/07/2021 :
املساحة التى اظهرها التصميم  26 :ار  80س.
نوعه  :أرض فالحية مغروسة بأشجار النخيل واخلروب.
اجملاورون :
شماال  :ايت املشتال وبعضا املصرف ؛
شرقا  :ايت البشارة وبعضا الرسم العقاري عدد  39 - 20175؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  39 - 20175وبعضا املصرف والرسم
العقاري عدد 39 - 45181؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 39 - 45181؛
طالب التحفيظ  :األحباس العامة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 32199
اسم امللك  « :فدان باب علي » .
موقعه  :دوار أوالد الغزال بلدية تارودانت.
وقع حتديده .19/07/2021 :
املساحة التى اظهرها التصميم  32 :ار  54س.
نوعه  :أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون وبها اسطبل وبنايتني سفليتني.
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اجملاورون :
شماال  :ممر عرضه  03امتار وبعضا السادسي حسن ؛
شرقا  :طريق عمومية عرضها  05امتار ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  39 - 34894وبعضا املصرف ومن بعده
محمد الغربي؛
غربا  :املصرف وبعده مطلب التحفيظ عدد 39 - 8363؛
طالب التحفيظ  :األحباس العامة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 32203
اسم امللك  « :إقامة عدنان » .
موقعه  :دوار تابيا جماعة تابيا قيادة ايت عبد اهلل اقليم تارودانت.
وقع حتديده .26/07/2021 :
املساحة التى اظهرها التصميم  09 :ار  72س.
نوعه  :أرض عارية مبني في جزء منها بنايتني سفليتني وبها مطفية.
اجملاورون :
شماال  :اوطونان أيوب ومن معه؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :ممر عرضه  04امتار؛
غربا  :اطونان أيوب ومن معه وبعضا عبد اهلل اكرواشي ؛
طالب التحفيظ  :محمد كوان بن ابراهيم.
احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت.
محمد فاري.

محافظة بركان
اعالن جديد عن انتهاء التحديد
مطلب رقم 40 - 3317
اسم امللك  " :زيدور ." 5
الكائن  :بدائرة احفير جماعة اغبال دوار زيدور.
طالبا التحفيظ  :بالي البشير بن امبارك .
وقع حتديده في  09 :أغسطس .2016
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة
الرسمية عدد  598املؤرخة  16يونيو .2010
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( 12غشت )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيد العدل عبد العلي علمي نيابة عن موكله السيد
عبد السالم بركاوي بن محمد ،واجلاعل محل اخملابرة معه بركان .طلب

أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم  02 - 50558املؤسس
للملك املدعو "دار ستة " الكائن ببركان .وذلك بسبب ضياع النظير
الذي كان سلم له سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية ببركان.
هشام املـومني.

محافظة صفرو
إعالن جديد عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 41 - 2343
اسم امللك " :بالد مسند العني".
موقعه :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو أقورار ،بينا،احملل
املدعو " عني الرحمة".
وقع حتديده  07 :سبتمبر 1999؛
طالب التحفيظ  :السيد حسن بن محمد بولنوار و من معه.
إن هذا اإلعالن يبطل الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1176بتاريخ
 14يوليو .2021
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيد :عبد احلميد بن محمد علوي و من معه،احلامل
لبطاقة التعريف الوطنية C46185والساكن واجلاعل محل إقامته
للمخابرة معه ،15شارع محمد السالوي،شقة ،23الطابق،6عمارة
ميكو،املدينة اجلديدة،فاس .طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم
العقاري رقم 11735ف املؤسس للملك املدعو"آدم" الكائن مبدينة
صفرو وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم ملورثيهم سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األ مالك العقارية بصفرو
محمد الوزاني الطيبي.
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محافظة ميدلت
مطلب رقم 14 - 33533
اسم امللك  :تيغانيمني .2
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد ،احملل
املدعو تيغانيمني.
وقع حتديده في  20 :فبراير .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :هـ 74آ 42س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة حسيكو أو التحديد االداري رقم 403D؛
شرقا  :ورثة حسيكو أو التحديد االداري رقم 403D؛
جنوبا  :ورثة حسيكو أو التحديد االداري رقم 403D؛
غربا  :ورثة حسيكو أو التحديد االداري رقم 403D؛
طالب التحفيظ  :حسكو ابراهيم بن علي.
مطلب رقم 42 - 42721
اسم امللك  :لطهور .1
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 15 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آ19س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :موالي هاشم شاكري؛
شرقا  :موالي هاشم شاكري؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 42722؛
غربا  :كرواني حمو؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 42722
اسم امللك  :لطهور .2
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 15 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آ77س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :كرواني حمو ومطلب التحفيظ رقم  42 - 42721وموالي
هاشم شاكري؛
شرقا  :مصرف؛
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جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 42735؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 42726؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 42723
اسم امللك  :حتت قصر أقربوش.
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 15 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  33 :س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :ساقية؛
شرقا  :ورثة جنومي؛
جنوبا  :ورثة ايت حساين؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 42724
اسم امللك  :حتت قصر أقربوش .2
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 19 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 06 :آ25س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :موالي عبداهلل شاكري؛
شرقا  :موالي امبارك شيخي؛
جنوبا  :موالي يوسف شاكري؛
غربا  :ممر؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 42725
اسم امللك  :حتت القصر .3
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 19 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 :آ72س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مصرف؛
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شرقا  :موالي الكبير قاسمي وورثة كرواني وكرواني حمو؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 42726

شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :ساقية باالسمنت؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

اسم امللك  :لطهور .4
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 20 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 07 :آ07س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة ايت حساين؛
شرقا  :كرواني حمو ومطلبي التحفيظ رقمي  42 - 42722و42 - 42735؛
جنوبا  :واد كير؛
غربا  :موالي الكبير؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

مطلب رقم 42 - 42732
اسم امللك  :تغدا شور .1
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 21 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 13 :آ99س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :طالب التحفيظ؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

مطلب رقم 42 - 42727
اسم امللك  :اغزرا غروان.
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 20 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :آ60س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :كرواني حمو؛
شرقا  :كرواني حمو؛
جنوبا  :ممر؛
غربا  :كرواني حمو؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

مطلب رقم 42 - 42733
اسم امللك  :تغدا شور .2
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 21 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 15 :آ22س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 35734؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :ممر؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

مطلب رقم 42 - 42731

مطلب رقم 42 - 42734
اسم امللك  :تغدا شور .3
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في  22 :أبريل .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 :آ26س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مصرف؛

اسم امللك  :أملو.
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 21 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 :آ01س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مصرف وكبيش أحمد؛
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شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 42733؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 42735
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شماال  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 42739؛
شرقا  :كرواني حمو؛
جنوبا  :ورثة ايت موالي الطاهر؛
غربا  :ورثة ايت موالي الطاهر؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

اسم امللك  :لطهور .3
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 22 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 07 :آ60س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 42722؛
شرقا  :مصرف ومزياني حلو؛
جنوبا  :واد كير؛
غربا  :واد كير؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

مطلب رقم 42 - 42739
اسم امللك  :تغدا العني .2
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 26 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 15 :آ41س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ؛
شرقا  :كرواني حمو؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  42 - 42738وورثة ايت موالي الطاهر؛
غربا  :ورثة ايت موالي الطاهر وحلرحور علي اوحدو؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

مطلب رقم 42 - 42737
اسم امللك  :أفيش العني.
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 23 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آ53س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مصرف؛
شرقا  :كرواني حمو؛
جنوبا  :موالي هاشم شاكري؛
غربا  :جنومي حميد؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

مطلب رقم 42 - 42740
اسم امللك  :تغدا اوحريت .1
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 26 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :آ65س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مصرف؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :شاكري موالي امبارك؛
غربا  :كرواني حمو ومصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

مطلب رقم 42 - 42738
اسم امللك  :تغدا العني .1
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 23 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آ51س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :

مطلب رقم 42 - 35385
اسم امللك  :مصلى ازكزاون.
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت ،احملل املدعو اشمحان.
وقع حتديده في 13 :ديسمبر.2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 07 :آ86س.
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :العاصي؛
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شرقا  :طريق غير معبدة؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 35394؛
غربا  :العاصي؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35738
اسم امللك  :مفوضية الشرطة بالريش.
موقعه  :اقليم ميدلت مدينة الريش ،احملل املدعو مفوضية الشرطة بالريش.
وقع حتديده في 02 :نوفمبر.2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 11 :آ66س.
نوعه  :أرض بها ثالث بنايات من سفلي؛
اجملاورون :
شماال  :شارع االمام مالك؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 35737؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 35737؛
غربا  :زنقة؛
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة
املغربية امللك اخلاص.
مطلب رقم 42 - 35837
اسم امللك  :بويكرى .6
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة أمزيزل ،احملل
املدعو ايت بن يحيى.
وقع حتديده في 04 :فبراير.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آ66س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :الساقية؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 35839؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 35838؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35838
اسم امللك  :بويكرى .7
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة أمزيزل ،احملل
املدعو ايت بن يحيى.
وقع حتديده في 04 :فبراير.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آ26س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
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شماال  :الساقية؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 35837؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 35840؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  42 - 31101والساقية؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35894
اسم امللك  :ثالثني .1
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 01 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آ09س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ؛
شرقا  :طالب التحفيظ؛
جنوبا  :طالب التحفيظ؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35895
اسم امللك  :ثالثني .2
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 01 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آ14س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :ورثة النجومي؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 35896؛
غربا  :طالب التحفيظ؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35896
اسم امللك  :ثالثني .3
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 02 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 08 :آ69س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
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شماال  :مطلب التحفيظ رقم  42 - 35895وورثة النجومي؛
شرقا  :موالي امبارك شيخي وموعلى حدو؛
جنوبا  :واد كير وطالب التحفيظ؛
غربا  :طالب التحفيظ؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35897
اسم امللك  :ثالثني .4
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 02 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آ03س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة النجومي وموحى اوحمو؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :ورثة ايت صديق؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35899
اسم امللك  :ثالثني .7
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 05 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آ73س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مصرف؛
شرقا  :موالي امبارك شيخي؛
جنوبا  :حمو اوعال والعسري؛
غربا  :العسري ومصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35900
اسم امللك  :ثالثني .8
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 06 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 10 :آ08س.
نوعه  :أرض فالحية؛
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اجملاورون :
شماال  :العسري وورثة ايت ملوك؛
شرقا  :حمو اوعال؛
جنوبا  :العسري؛
غربا  :طالب التحفيظ؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 35901
اسم امللك  :ثالثني .9
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو ايت موسى اعلي.
وقع حتديده في 06 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 48 :س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :ربيعة عال؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :ورثة النجومي؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.
حلسن اليعقوب.

محافظة سيدي يوسف بن علي
مطلب رقم 43 - 8956
اسم امللك  :ملك مخاطيط
موقعه  :مراكش املدينة ،املواسني  ،درب الشرفاء الكبير رقم  57؛
مساحته  01 :آ  09س؛
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابقني و سطح.
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  * :اجلدران املشتركة
*حق الهواء لفائدة أيت منديلي ،ابتداء من علو 2.80م من االرض
مساحته  04 :س.
* حق الهواء لفائدة أالن كيرال  ،ابتداء من علو  2.40م من االرض،
مساحته  01 :س.
اجملاورون :
شماال  :أين املنديلي؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 04 - 106926؛
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جنوبا  :درب الشرفاء الكبير؛
غربا  :درب الشرفاء الكبير؛
طالب التحفيظ ..Leo Céliméne MARGHEM :
مطلب رقم 43 - 9429
اسم امللك  :الطاهر و سعيد .

شرقا  :درب اللة شاشة؛
جنوبا  :دار فاطمة؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 780-م؛
طالب التحفيظ  :ناظر االوقاف نيابة عن وزارة االوقاف و الشؤون
االسالمية.
مطلب رقم 43 - 9493

موقعه  :عمالة مراكش ،جماعة واحة سيدي ابراهيم ،دوار أوالد شعوف.

اسم امللك  :جاد .
موقعه  :مراكش املدينة ،سيدي ميمون ،درب قاضي حاجة رقم .91
مساحته  78 :س؛
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابق أول و سطح به مرافق؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :جدران مشتركة.
اجملاورون :
شماال  :أحمد زهيد؛
شرقا  :االدريسي موالي ادريس توران؛
جنوبا  :درب قاضي حاجة؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 43 - 13528؛
طالب التحفيظ  :شرف ايوي بن يوسف.

مطلب رقم 43 - 9430

مطلب رقم 43 - 9498

مساحته  74 :س؛
نوعه  :أرض عارية؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :الشيء.
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :مطلب رقم 9430-43؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 46367؛
غربا  :الراجي عبد الكرمي؛
طالب التحفيظ  :الراجي الطاهر و من معه.

اسم امللك  :الراجي الطاهر .
موقعه  :عمالة مراكش ،جماعة واحة سيدي ابراهيم ،دوار اوالد شعوف.
مساحته  73 :س؛
نوعه  :أرض عارية؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :الشيء.
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :موالي ادريس الطاهر و من معه؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 43 - 29009؛
غربا  :مطلب رقم 43 - 9429؛
طالب التحفيظ  :الراجي الطاهر.
مطلب رقم 43 - 9445
اسم امللك  :مسجد الكراوة الداخلي
موقعه  :مراكش املدينة ،دوار كراوة  ،درب اللة شاشة ؛
مساحته  01 :آ  80س؛
نوعه  :مسجد بالسفلي و سطح بالطابق االول و سكنى لألمام في
جزء اخر من سفلي و طابق اول.
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  * :حق االرتكاز على درب اللة
شاشة  ،ابتداء من علو  2.70م من االرض  .مساحته  12 :س.
اجملاورون :
شماال  :درب اللة شاشة؛

اسم امللك  :ملك تير
موقعه  :مراكش املدينة ،فحل الزفريتي  ،رقم  02مساحته  11 :س؛
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابق اول ؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  * :اجلدران املشتركة
*حق االرتكاز على درب فحل الزفريتي  ،مساحته  21 :س.
*حق الهواء لفائدة الرسم العقاري  43 - 29801ابتداء من 3.00م من
االرض ،مساحته  02 :س.
*حق الهواء لفائدة الرسم العقاري  43 - 29801ابتداء من 3.00م من
االرض ،مساحته  01 :س.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 43 - 55788؛
شرقا  :درب فحل الزفريتي؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 43 - 29801؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 43 - 29801؛
طالب التحفيظ ALLEGRE TIERRY FREDERIC JEAN MARIE :
مطلب رقم 43 - 9506
اسم امللك  :ملك ابراهيم شكيب .
موقعه  :عمالة مراكش ،جماعة واحة سيدي ابراهيم ،دوار اوالد بلعكيد.
مساحته  01 :آ  47س؛
نوعه  :سكنى من طابق أرضي و سطح؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :الشيء.
اجملاورون :
شماال  :رسوم عقارية  43 - 70386 ،43 - 70385و 43 - 70387؛
شرقا  :الزنقة؛
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جنوبا  :شرقان أحمد؛
غربا  :توفيق بن سليمان؛
طالب التحفيظ  :ابراهيم شكيب.
مطلب رقم 43 - 9507

اسم امللك  :أوعال .
موقعه  :عمالة مراكش ،جماعة واحة سيدي ابراهيم ،دوار اوالد بلعكيد.
مساحته  04 :آ  82س س؛
نوعه  :أرض عارية؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :الشيء.
اجملاورون :
شماال  :صالح لكريش؛
شرقا  :ممر؛
جنوبا  :ممر؛
غربا  :مطلب رقم  43 - 4753و ممر عمومي؛
طالب التحفيظ  :السيد سعيد أوعال و من معه.
مطلب رقم 43 - 9546
اسم امللك  :م.السعيدي .
موقعه  :مراكش املدينة ،باب دكالة ،سيدي علي الطير رقم .06
مساحته  01 :آ  62س؛
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابق أول و سطح؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :جدران مشتركة.
اجملاورون :
شماال  :درب سيدي علي الطير؛
شرقا  :مطلب رقم 04 - 39334؛
جنوبا  :ورثة خبان الطيب؛
غربا  :درب سيدي علي الطير؛
طالب التحفيظ  :محمد السعيدي.
مطلب رقم 43 - 9552

اسم امللك  :عمر .
موقعه  :عمالة مراكش ،جماعة واحة سيدي ابراهيم ،احملل املدعو
بورة القشة.
مساحته  25 :آ  25س؛
نوعه  :ارض عارية؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :الشيء
اجملاورون :
شماال  :احلاري نوفل؛
شرقا  :مطلب رقم 43 - 9565؛
جنوبا  :حليمة محرار؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 43 - 54570؛
طالب التحفيظ  :احلاري نوفل.
مطلب رقم 43 - 9564
اسم امللك  :ملك الصنهاجي .
موقعه  :عمالة مراكش ،جماعة واحة سيدي ابراهيم ،دوار أوالد بلعكيد.
مساحته  69 :س؛
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نوعه  :أرض عارية؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :الشيء.
اجملاورون :
شماال  :الزنقة؛
شرقا  :عبد اهلل السعداني؛
جنوبا  :مينة الشراط؛
غربا  :الزنقة؛
طالب التحفيظ  :هشام الصنهاجي بن حسن.
مطلب رقم 43 - 9565

اسم امللك  :تنفيال .
موقعه  :عمالة مراكش ،جماعة واحة سيدي ابراهيم ،احملل املدعو
بورة القشة.
مساحته  25 :آ  12س؛
نوعه  :أرض عارية؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :الشيء.
اجملاورون :
شماال  :ممرخاص؛
شرقا  :ممر عمومي؛
جنوبا  :حليمة محرار؛
غربا  :مطلب رقم 43 - 9552؛
طالب التحفيظ  :رياض تغزاوي.
اصالح خطأ مادي  -يتعلق بامللك املسمى " اخلشاني"
موضوع مطلب رقم  43-9222املنشور االعالن عن انتهاء
حتديده باجلريدة الرسمية عدد  1197بتاريخ  08ديسمبر 2021
عوضا عن :
طالب التحفيظ  :عبد اللطيف اخلشاني و من معه
اقرأ :
طالب التحفيظ  :لطيفة كرمي بنت املامي
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.
عبد القادر بوحامد.

محافظة سيدي بنور
إعالنات جديدة عـن انتهاء التحديد
مطلب رقم 44 - 7962
امللك املسمى " :احلمري".
الكائن  :منطقة ضم األراضي املدعوة ب ر .1-3
طالب التحفيظ  :بوشعيب احللبة بن العربي ومن معه.
ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5488
بتاريخ  04/01/2007في حدود املطلب املذكور أعاله.
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مطلب رقم 44 - 51464
امللك املسمى " :قبر لغريب".
الكائن  :دوار كراندو منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "تامدة".
طالب التحفيظ  :ياسني جمال بن محمد بن بوشعيب ومن معه.
ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 929
بتاريخ  19/10/2016في حدود املطلب املذكور أعاله.
مطلب رقم 44 - 51465
امللك املسمى " :الطالعة".
الكائن  :دوار كراندو منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "تامدة".
طالب التحفيظ  :ياسني جمال بن محمد بن بوشعيب ومن معه.
ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 929
بتاريخ  19/10/2016في حدود املطلب املذكور أعاله.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.
املصطفى بومهدي.

محافظة تاوريرت

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت املمضي اسفله
باالعالم للعموم ان السيد عالل العلج بن عبد الرحمان الساكن ب
 85زنقة مراكش وجدة طلب ان يسلم له نظير جديد للرسم العقاري
رقم  51 - 624املؤسس للملك املدعو ارض هنوف  1وذلك بسبب ضياع
النظير الذي كان قد سلم له سابقا في ظروف غامضة.
في امكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في اجل خمسة عشرة يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت.
فوزي متون.

محافظة سوق أربعاء
مطلب رقم 52 - 2982

اسم امللك  :الغبار.
موقعه  :اقليم القنيطرة دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة قرية بنعودة
دوار اوالد عتمان

تاريخ حتديده  30 :أكتوبر .2018
املساحة التي أظهرها التصميم 30 :آر 31س
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 17373ر
شرقا  :عبداهلل عليوة
جنوبا  :عبداهلل عليوة
غربا  :دريوش عليوة
طالب التحفيظ  :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ينوب عنه السيد
ناظر أوقاف القنيطرة نيابة عن األوقاف العامة.
مطلب رقم 52 - 2984

اسم امللك  :عني احلجر
موقعه  :اقليم القنيطرة دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة قرية بنعودة
دوار اوالد عتمان
تاريخ حتديده .10/2017/ 31 :
املساحة التي أظهرها التصميم 87 :آر 53س
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد عريوة
شرقا  :بوسلهام العمري
جنوبا  :عبداللطيف الضويفي
غربا  :واد احلجر
طالب التحفيظ  :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ينوب عنه السيد
ناظر أوقاف القنيطرة نيابة عن األوقاف العامة.
مطلب رقم 52 - 2985
اسم امللك  :الفدان األبيض
موقعه  :اقليم القنيطرة دائرة سوق اربعاء الغرب جماعة قرية بنعودة
دوار اوالد عتمان
تاريخ حتديده 31/10/2017 :
املساحة التي أظهرها التصميم 02 :هـ 51آر 99س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :محمد بنيط
شرقا  :عبداللطيف ضويفات
جنوبا  :بوسلهام العمري
غربا  :ورثة محمد عريوة – مجاور غير معروف
طالب التحفيظ  :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ينوب عنه السيد
ناظر أوقاف القنيطرة نيابة عن األوقاف العامة.
مطلب رقم 52 - 2987
اسم امللك  :ملك الدولة عدد /1366قروي
موقعه  :اقليم القنيطرة دائرة سوق أربعاء الغرب جماعة عرباوة ،دوار حلراديني
تاريخ حتديده19/02/2018 :
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املساحة التي أظهرها التصميم 37 :آر 48س.
نوعه  :مدرسة
اجملاورون :
شماال  :ممر عمومي من  06أمتار
شرقا  :ممر عمومي من  06أمتار
جنوبا  :ساحة
غربا  :ساحة
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة:
مطلب رقم 52 - 7634
اسم امللك  :املطيرة بالنويدر
موقعه  :اقليم القنيطرة دائرة سوق أربعاء الغرب جماعة واد اخملازن
تاريخ حتديده 06/10/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم 02 :آر 61س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :فاطمة الورغالي
شرقا  :حمان العياشي
جنوبا  :الطاهري حلسن
غربا  :فاطمة الورغالي
طالب التحفيظ  :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،نيابة عن األوقاف
العامة ،ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة.
مطلب رقم 52 - 7665
اسم امللك  :بير النحلي
موقعه  :اقليم القنيطرة دائرة سوق أربعاء الغرب جماعة واد اخملازن،
دوار راس مقيل
تاريخ حتديده 13/11/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم 5 :آر 31س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار زيتون
اجملاورون :
شماال  :محمد سعدوني بن املكي
شرقا  :ورثة مصطفى بن طاطا
جنوبا  :مجرى من 01متر
غربا  :الرسم العقاري عدد 52 - 15020
طالب التحفيظ  :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،نيابة عن األوقاف
العامة ،ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة.
مطلب رقم 52 - 7688
اسم امللك  :عني مالح 2
موقعه  :اقليم القنيطرة دائرة سوق أربعاء الغرب جماعة واد اخملازن
دوار النحل
تاريخ حتديده08/04/2021 :
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املساحة التي أظهرها التصميم 16 :آر 91س
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال :الرسم العقاري عدد 52 - 12355
شرقا  :عبداجمليد كلو
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 52 - 12353
غربا  :حسني عبدالسالم
طالب التحفيظ  :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،نيابة عن األوقاف
العامة ،ينوب عنه السيد ناظر أوقاف القنيطرة.
احملافظ على األمالك العقارية بسوق األربعاء.
املقوم محمد.

محافظة برشيد
مطلب رقم 53 - 18322
اسم امللك  :العطشانة
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد السيد.
وقع حتديده في .16/02/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  2 :هك  39آر  70س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورين :
شماال  :الرسم العقاري رقم /53844س ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم /22343س ؛
جنوبا  :طالب التحفيظ و من ورائه محمد بن اسماعيل ؛
غربا  :ورثة الفاطمي محمد و الرسم العقاري رقم  53 - 22412؛
طالب التحفيظ  :السيد(ة) عبد الكرمي الشادل بن لكبير .
مطلب رقم 53 - 18856
اسم امللك  :ارض احلوض 1
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد امحمد بن سليمان.
وقع حتديده في .09/03/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  90 :آر  18س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورين :
شماال:الطريقاالقليميةرقم3606من30مترالرابطةبنيسطاتوالكارة؛
شرقا  :ورثة املزروعي احمد ؛

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021

8358
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  53 - 44667؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  53 - 42545؛
طالب التحفيظ  :السيد(ة) محمد املزروعي بن محمد .
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 53 - 17359
اسم امللك  :سيدي احملرك.
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار الكنانة.
وقع حتديده في .28/09/2016 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هك  91آر  37س.
نوعه  :أرض فالحية.
طالب التحفيظ السيد  :محمد الربيطي بن احمد و من معه.
هذا االعالن يلغي االعالن الذي صدر باجلريدة الرسمية عدد  940بتاريخ
.04/01/2017
آخر أجل للتعرض على حتفيظ االمالك املذكورة شهران ابتداء من يوم
إدراج هذا االعالن باجلريدة الرسمية و تقبل هذه التعرضات باحملافظة
على االمالك العقارية.
إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى " :جنان"
مطلب رقم  53 - 3357الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده
باجلريدة الرسمية رقم  582املؤرخة في  24فبراير 2010
عوضا عن :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :هك  56آر  17س.
جنوبا  :ممر ؛
إقرأ :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :هك  54آر  90س.
جنوبا  :ممر و مطلب رقم  53 - 2682؛
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد.
فريد بدري.

محافظة قرية بامحمد
مطلب رقم 54 - 26171
اسم امللك " :مدرسة سيدي حلسن".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة كالز ،دوار سيدي حلسن.
وقع حتديده في  29 :أكتوبر .2021
مساحته  02 :آ  61س.

نوعه  :مدرسة بها قسمني.
اجملاورون :
شماال  :املمر العمومي؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 54 - 6539؛
جنوبا  :العمراني رشيد؛ ممر رجلي؛
غربا  :أرض جماعية لدوار سيدي حلسن؛ أحمد امزيان حسن.
طالبة التحفيظ  :الدولة املغربية (امللك اخلاص) النائب عنها مندوب
أمالك الدولة بتاونات.
مطلب رقم 54 - 36302
اسم امللك  " :مسجد تزارت".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة كيسان ،احملل املدعو تزارت.
وقع حتديده في  19 :أغسطس .2021
مساحته  23 :آ  20س.
نوعه  :ارض فالحية بها مسجد في طور الهدم.
اجملاورون :
شماال  :املمر العمومي؛
شرقا  :برغوت حميد؛املمر العمومي؛
جنوبا  :ورثة العيشي عبدالسالم؛
غربا  :طالب التحفيظ؛عصام أحمد بن محمد.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 54 - 36308
اسم امللك  " :باب السبت
موقعه  :إقليم تاونات ،جماعة قرية بامحمد ،حي بوشمار.
وقع حتديده في  18 :أغسطس .2021
مساحته  95 :س.
نوعه  :ارض عارية جزء منها به بناية من طابق أرضي..
اجملاورون :
شماال  :الكتامي محمد؛
شرقا  :القايدي علي؛ ممر؛العلوي عبدالرحمان ومن معه؛
جنوبا  :الزايش محمد؛
غربا  :الزنقة.
طالب التحفيظ  :السيد عزيز خايا بن عبداهلل.
مطلب رقم 54 - 36330
اسم امللك  " :بالد البياضات".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة احلاج امحمد ،دوار تيتفراح.
وقع حتديده في  07 :سبتمبر .2021
مساحته  16 :آ  83س.
نوعه  :ارض فالحية.
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اجملاورون :
شماال  :خلوف محمد؛ مكاوي منانة؛
شرقا  :مكاوي منانة؛ بنموسى رشيد بن احميدو؛
جنوبا  :حمدي عمر؛ الدلم عبدالعالي بن اعمر؛
غربا  :طالب التحفيظ.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 54 - 36345
اسم امللك  " :ظهر عافية".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة موالي بوشتى ،دوار املراقيم.
وقع حتديده في  26 :أكتوبر .2021
مساحته  12 :آ  85س.
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار مختلفة وبنايتني من طابق أرضي.
اجملاورون :
شماال  :ورثة بوشتى بن اخلمار اللحية؛
شرقا  :ورثة بنعيسى التمصوري؛
جنوبا  :ورثة بنعيسى التمصوري؛
غربا  :املمر العمومي.
طالب التحفيظ  :السيد محمد التمصوري بن ادريس.
مطلب رقم 54 - 3061
اسم امللك  " :فدان الدلم".
موقعه  :إقليم تاونات ،جماعة غفساي،احملل املدعو بوسفري.
وقع حتديده في  03 :أغسطس .2006
مساحته  55 :آ  53س.
نوعه  :ارض فالحية بها بئر وبناية خفيفة من تراب
اجملاورون :
شماال  :ورثة الدهبي محمد؛ طالب التحفيظ؛
شرقا  :ورثة عبدالسالم احلرات؛
جنوبا  :أحمد صابر؛ أحمد زغاني؛
غربا  :أحمد زغاني.
طالب التحفيظ  :السيد احلسن مريزق بن محمد.
مطلب رقم 54 - 36331
اسم امللك  " :بالد احملمود".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرةغفساي،جماعة سيدي احلاج امحمد ،دوار تيتفراح.
وقع حتديده في  07 :سبتمبر .2021
مساحته  13 :آ  52س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :فاطمة بن لغالي بنت امحمد؛ بونار عبدالسالم بن محمد؛
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خبشاش عبداحلق؛
شرقا  :بوخريص امفضل بن محمد؛ بكور احميدو؛
جنوبا  :بكور عبدالعزيز بن محمد؛
غربا  :خلوف عبداهلل بن عبدالسالم ومن معه.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 54 - 36329
اسم امللك  " :كدية بن سيود".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرةغفساي،جماعة سيدي احلاج امحمد ،دوار شهريرة.
وقع حتديده في  06 :سبتمبر .2021
مساحته  29 :آ  27س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :عتو خالد ومن معه؛
شرقا  :اغوثان احمد بن قاسم؛
جنوبا  :الغماري املهدي؛
غربا  :ورثة الزكوري احمد؛ مدنب محمد؛ اغوثان أحمد بن قاسم.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 54 - 1501
اسم امللك " :بالد الضاية".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة املكانسة ،دوار
الشيخ بن حمو.
وقع حتديده في  04 :أبريل .2005
مساحته  07 :هـ  69آ  73س .
نوعه  :أرض فالحية بها بنايات من التراب وخمسة آبار.
اجملاورون :
شماال  :ورثة عمر بن عبدالسالم؛ شعبة؛ وردي عبدالسالم واملهدي
ومن معه؛ عبدالسالم عبد السالم ابراهيم؛ طالبوا التحفيظ؛
شرقا  :الشعبة؛ الناجي حسن بن محمد بن بوعزة؛
جنوبا  :مهدي محمد بن حمان ومن معه؛ وردي عبدالسالم بن حمو
بن جلول؛ طريق؛ عبدالسالم النجيمي بن محمد؛ الناجي حسن بن
محمد بن بوعزة ؛ الناجي خالد ومن معه؛ طريق؛ الناجي اخملتار بن
محمد؛ فاطمة الصياد بنت بوشتى؛ ورثة الصياد بوشتى؛
وردي محمد بن امحمد؛ الناجي خالد ومن معه؛
غربا  :النجيمي عبداهلل ومن معه.
طالبوا التحفيظ السادة :
 - 1أحمد بن محمد بن حمو النجيمي؛
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 - 2عبدالسالم بن محمد بن حمو النجيمي؛
 - 3عبداهلل بن محمد بن حمو النجيمي؛
 - 4احلسن بن محمد بن حمو النجيمي.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر اجلريدة الرسمية عدد 726
املؤرخة في .28/11/2012
إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى "فدان الدلم"
ذي املطلب رقم  54 - 3061الذي نشر خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد  371الصادرة بتاريخ  08فبراير 2006
فبدال من :
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة سيدي يحي بني زروال،
احملل املدعو بوسفري
اقرأ :
موقعه  :إقليم تاونات ،جماعة غفساي ،احملل املدعو بوسفري والباقي
بدون تغيير ".
احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد.
عبد اإلله املعطاوي.

محافظة أزيالل
مطلب رقم 55 - 20026
إسم امللك  :الزاوية القادرية
موقعه  :إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي القصبة
تاريخ حتديده 27-04-2018 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :ار و  84سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية بها أشجار وعلى جزء منها خربة
اجملاورون :
شماال  :الكراولي محمد وعبد الكرمي فرج وأيت إكرامن زوهير
شرقا  :املنصوري احلسني
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :امللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 55 - 68477
إسم امللك  :نوفل جمال احماد
موقعه  :إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت
تاريخ حتديده 09-08-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  73 :آر 18سنتيار
مشتمالته  :أ رض فالحية

اجملاورون :
شماال  :أيت بركة عائشة وأيت بركة فاطمة والرسم العقاري 55 - 7874
وورثة أيت بركة.
شرقا  :امللك العام اجلماعي.
جنوبا  :الرسوم العقارية 55 - 7930-55-7929-55-5579 :وأيت خويا
موح وامللك العام اجلماعي.
غربا  :أحمد أيت خويا موح ووورثة أيت خويا موح
طالب التحفيظ  :احماد اغزيف بن محمد ومن معه
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.
زكرياء السعيدي

محافظة كلميم
مطلب رقم 56 - 23056
اسم امللك " :املكتب الوطني للكهرباء." "4
موقعه  :احملل املدعو امان اوشن حي الوفاء  ،مدينة كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  19 :آر  16سنتيار .
نوعه  :مستودع و مخزن للمعدات و محل للحراسة
اجملاورون :
شماال  :املكتب الوطني للكهرباء (خط كهربائي) -مطلب التحفيظ
عدد  56 - 23055؛
شرقا  :الزنقة
جنوبا  :ملك جماني دريس
غربا  :شارع محمد السادس
طالب التحفيظ  :السيد املامون جنفي املمثل القانون للمكتب
الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب قطاع الكهرباء.
مطلب رقم 56 - 23079
اسم امللك " :هباد ".
موقعه  :احملل املدعو دوار تيدالت جماعة و قيادة فاصك إقليم كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :آر  22سنتيار .
نوعه  :بناية بالسفلي في جزء و في اجلزء األخر ثالثة أراضي محاطة
بسور في إحداها أشجار احلامض و في األخرى أشجار الزيتون
اجملاورون :
شماال  :ارض محاطة بسور  -الزنقة ؛
شرقا  :بوفوس حلبيب  -السكرادي محمد
جنوبا  :السكرادي محمد
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غربا  :الطريق
احلقوق العينية و التحمالت العقارية امللك يخترقه خط كهربائي و به
نافدتني تطالن على ملك السيد بوفوس حلبيب
طالب التحفيظ  :السيد مبارك هباد بن بالل.
مطلب رقم 56 - 23084
اسم امللك " :سعيد اد العسري ".
موقعه  :احملل املدعو حي انفك  ،مدينة بويزكارن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر .
نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :لهدميي البشير ؛
شرقا  :مبارك أغالس
جنوبا  :عبد الرحمان أسرار
غربا  :الزنقة
طالب التحفيظ  :السيد سعيد ادالعسري بن علي.
مطلب رقم 56 - 23088
اسم امللك " :حافظ ".
موقعه  :احملل املدعو حي املسيرة  ،مدينة بويزكارن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر  18سنتيار .
نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :اكرتام عبد احلق ؛
شرقا  :الزنقة
جنوبا  :اوزكان دريس
غربا  :الرسم العقاري عدد 56 - 273
طالب التحفيظ  :السيد احلسن حافظ بن معطااهلل.
مطلب رقم 56 - 23113
اسم امللك " :شامة ".
موقعه  :احملل املدعو زنقة الزرقطوني  ،مدينة بويزكارن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  26 :سنتيار .
نوعه:بناية بالسفلي و طابقني علويني
اجملاورون :
شماال  :الزنقة ؛
شرقا  :ميد احملفوظ
جنوبا  :حميشت احمد
غربا  :تريكشيت احمد.
طالب التحفيظ  :شامة السر بنت اليزيد

8361
مطلب رقم 56 - 23158
اسم امللك " :ملك ابنيترو االيداوتي ".
موقعه  :احملل املدعو حي املرابطني  ،مدينة كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر.
نوعه  :مستودع و بناية بالسفلي و طابق علوي واحد
اجملاورون :
شماال  :اوتركا عيشة – عساس عبد السالم ؛
شرقا  :بعدي عياد
جنوبا  :الزنقة
غربا  :عبد اهلل موالوي
طالب التحفيظ  :السيد عبد القادر ايداوتي بن محمد و من معه
مطلب رقم 56 - 23080
اسم امللك " :توريرين واعرابن".
موقعه  :احملل املدعو مشيخة توتلني جماعة أباينو قيادة القصابي
إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  25 :هكتار  40آر  55سنتيار .
نوعه  :أرض فالحية بورية تتكون من قطعتني
القطعة األولى
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  12 :هكتار  98آر  51سنتيار .
اجملاورون :
شماال  :اجلود حلسن ؛
شرقا  :ورثة ميوحل  -مطلب التحفيظ عدد 56 - 3368
جنوبا  :طريق
غربا  :بومهاوت محمد
القطعة الثانية :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  12 :هكتار  42آر  04سنتيار .
اجملاورون :
شماال  :طريق ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 56 - 3368
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  - 56 - 3368مطلب التحفيظ عدد 56 - 2167
غربا  :بومهاوت محمد
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :امللك تخترق شعبات
طالب التحفيظ  :السيد بوبكر الكهيا بن حيماد و من معه
مطلب رقم 56 - 23174
اسم امللك " :ابراهيم املودن ".
موقعه  :احملل املدعو حي الشام  ،مدينة كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  97 :سنتيار .
نوعه  :بناية بالسفلي و طابق أول
اجملاورين :
شماال  :الزنقة؛
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مطلب رقم 56 - 23151

شرقا  :سركوح مبارك
جنوبا  :الزنقة
غربا  :الزنقة
طالب التحفيظ  :السيد ابراهيم املودن بن سعيد
مطلب رقم 56 - 23163
اسم امللك " :دريس داود ".
موقعه  :احملل املدعو دوار توتلني جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  49 :آر  87سنتيار .
نوعه  :أرض فالحية بورية و في جزء منها أرض محاطة بسور.
اجملاورين :

اسم امللك " :نعمة".
موقعه  :احملل املدعو حي الرحمة  ،مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :آر  59سنتيار.
نوعه  :فيال بالسفلي و طابق علوي واحد بها بئر و حديقة و مستودع
اجملاورين :
شماال  :الزنقة؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 56 - 5077
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  – 56 - 5076الرسم العقاري عدد  - 56 - 2443الزنقة
غربا  :الزنقة
طالب التحفيظ  :السيد محمد اوبيه بن ابراهيم.
مطلب رقم 56 - 22951

شماال  :الزنقة؛
شرقا  :حسان ابركان
جنوبا  :الزنقة
غربا  :الزنقة
طالب التحفيظ  :السيد دريس داود بن محمد
مطلب رقم 56 - 23172
اسم امللك " :جواد الطويل ".
موقعه :احملل املدعو دوارتوتلنيجماعةأباينوقيادةالقصابيإقليمكلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر.
نوعه  :أرض عارية
اجملاورين :

اسم امللك " :بوركان.
موقعه  :احملل املدعو اجلماعة الترابية اباينو قيادة القصابي إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  18 :هكتار  28آر 49سنتيار.
نوعه  :أرض عارية بورية بها أشجار
اجملاورين :
شماال  :الوتيق محمد – ورثة مباركة بنت حلسن؛
شرقا  :ورثة مباركة بنت حلسن  -الشعبة
جنوبا  :الشعبة
غربا:سالم فتح اهلل و من معه
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :امللك يخترقه ممر
طالب التحفيظ  :السيد يوسف مرزوك بن ابراهيم و من معه.
مطلب رقم 56 - 23171

شماال  :الزنقة؛
شرقا  :نور الدين فارسي
جنوبا  :خديجة فارسي
غربا  :الزنقة
طالب التحفيظ  :السيد جواد الطويل بن احلسن
مطلب رقم 56 - 23154
اسم امللك " :ادريس اخملير ".
موقعه  :احملل املدعو احلي الصناعي  ،مدينة كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  36 :آر.
نوعه  :أرض عارية
اجملاورين :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :محمد بيورك
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  – 56 - 19342محمد بيروك
غربا  :محمد بيروك
طالب التحفيظ  :السيد ادريس اخملير بن الكوري.

اسم امللك " :مرمي".
موقعه  :احملل املدعو دوار توتلني اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي
إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر.
نوعه  :أرض عارية
اجملاورين :
شماال  :لطيفة فارسي؛
شرقا  :الزنقة
جنوبا  :الزنقة
غربا  :حكيمة فارسي
طالب التحفيظ  :السيد محمد العياطي بن عبد الكرمي.
مطلب رقم 56 - 23144
اسم امللك " :ملك اكوديان".
موقعه  :احملل املدعو حي سيدي الغازي  ،مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر.
نوعه  :بناية بالسفلي
اجملاورين :
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شماال  :الزنقة ؛
شرقا  :ورثة دكاك
جنوبا  :ورثة شوكري
غربا  :الزنقة
طالب التحفيظ  :السيد عبد احلق اكوديان بن محمد.
مطلب رقم 56 - 23164
اسم امللك " :ملك خلوت ." 2
موقعه  :احملل املدعو حي الكويرة  ،مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر  62سنتيار .
نوعه  :أرض عارية
اجملاورين :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 56 - 21264؛
شرقا  :الزنقة
جنوبا:مطلب التحفيظ عدد  – 56 - 8214ورثة احلسناوي حلسني
غربا  :الزنقة
طالب التحفيظ  :السيد محمد مرضي بن ابراهيم و من معه.
مطلب رقم 56 - 23099
اسم امللك " :حسن ".
موقعه  :احملل املدعو:حي املسيرة  ،مدينة كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  98 :سنتيار.
نوعه  :مستودع و بناية بالسفلي و طابق علوي واحد
اجملاورين :
شماال  :الرسم العقاري عدد  – 56 - 15343الرسم العقاري عدد 56 - 15274؛
شرقا  :محمد ابو القاسم
جنوبا:الزنقة
غربا  :محمد يحضيه
طالب التحفيظ  :السيد حسن احللواني بن و العيد.
مطلب رقم 56 - 23093
اسم امللك " :كير." 1
موقعه  :احملل املدعو اجلماعة الترابية أفركط قيادة أسرير إقليم كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هكتار  57آر  25سنتيار .
نوعه  :أرض فالحية بورية بها نباتات الصبار
اجملاورون :
شماال  :ورثة أهل ابراهيم ؛
شرقا  :ورثة أهل ابراهيم
جنوبا  :ورثة أهل ابراهيم
غربا  :ورثة أهل ابراهيم
طالب التحفيظ  :السيد محمد عالي زكداوي بن الكنتاوي و من معه.

8363
مطلب رقم 56 - 23096
اسم امللك " :ظهر امي متراس ".
موقعه  :احملل املدعو اجلماعة الترابية أفركط و اجلماعة الترابية
تيكليت إقليم كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هكتار  48آر  49سنتيار .
نوعه  :أرض فالحية بورية بها نباتات برية و الصبار
اجملاورون :
شماال  :ورثة علي اوغزيف بن الركيبي ؛
شرقا  :ورثة علي اوغزيف بن الركيبي
جنوبا  :ورثة علي اوغزيف بن الركيبي –اهل مبارك أوعلي
غربا  :ورثة علي اوغزيف بن الركيبي –اهل مبارك أو علي
طالب التحفيظ  :السيد احلسن اغزيف بن علي و من معه.
مطلب رقم 56 - 23156
اسم امللك " :ركبة اهل حلبيب ."2
موقعه  :احملل املدعو جبل كير اجلماعة القروية أفركط قيادة أسرير
إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هكتار  46آر 41سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية غير مستوية
اجملاورين :
شماال  :ورثة أهل احلبيب؛
شرقا  :ورثة أهل احلبيب – اهل حميد
جنوبا  :أهل فال  -ورثة أهل احلبيب
غربا  :ورثة أهل احلبيب
طالب التحفيظ  :السيدة خديجة صدقي بنت مبارك.
إعالنات جديدة عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 56 - 22827
اسم امللك " :احلسني ." 1
موقعه  :احملل املدعو:دوار توتلني اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي
إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :آر.
نوعه  :أرض عارية
اجملاورين :
شماال  :الزنقة و مطلب التحفيظ عدد 56 - 7686؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  – 56 - 18418الرسم العقاري عدد 56 - 18552
جنوبا  :ممر
غربا  :الزنقة
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طالب التحفيظ  :السيد احلسني اوبها بن عابد
إن هدا اإلعالن يلغي اإلعالن املنشور في اجلريدة الرسمية عدد 1154
املؤرخة في  10فبراير .2021
مطلب رقم 56 - 7537
اسم امللك " :اساكا ".
موقعه  :احملل املدعو الرك األصفر ،اجلماعة القرويةالقصابيإقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  36 :آر  30سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بورية
اجملاورين :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 09 - 10806؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  – 09 - 10806مطلب التحفيظ عدد 56 - 880
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  – 56 - 880طالب التحفيظ
غربا  :الرسم العقاري عدد 56 - 1356
طالب التحفيظ  :السيد علي مرزوق بن عبداملالك
إن هدا اإلعالن يلغي اإلعالن املنشور في اجلريدة الرسمية عدد 843
املؤرخة في  25فبراير .2015
مطلب رقم 56 - 6613

اسم امللك " :النجاح".
موقعه  :احملل املدعو  :دوار تغمرت اجلماعة القروية أسرير إقليم كلميم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  06 :آر  46سنتيار.
نوعه  :أرض عارية
اجملاورين :
شماال  :حسن الشني .
شرقا  :حسن الشني – فردوس عبد اللطيف
جنوبا  :ممر
غربا  :ساقية
طالب التحفيظ  :السيد عمر الفرتيت بن مولود و من معه.
إن هدا اإلعالن يلغي اإلعالن املنشور في اجلريدة الرسمية عدد 652
املؤرخة في  29يونيو .2011
احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.
محمد عرظاوي.

محافظة إفران
مطلب رقـم 57 - 6895
اسم امللك  " :تشنكورت " .
موقعه  :اقليم افران ،دائرة أزرو ،جماعة متحضيت ،احملل املدعوتشنكورت
وقع حتديده في 06-09-2021 :

مساحته  02 :آر  05سنتيار.
نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 57 - 3218
شرقا  :الطريق الوطنية رقم 13عرضها  30مترا
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 57 - 3218
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 57 - 3218
احلقوق العينية والتحمالت :
خط تيار كهربائي مرتفع الضغط يخترق امللك
طالب التحفيظ  :ادريس شتيوي بن محمد
مطلب رقـم 57 - 6896
اسم امللك  " :خريبيش " .
موقعه  :اقليم افران ،دائرة أزرو ،جماعة بن صميم ،احملل املدعو أيت
علي ويعقوب
وقع حتديده في .07-09-2021 :
مساحته اإلجمالية  45 :آر  12سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الكرز يتكون من قطعتني:
القطعة األولى  :مساحتها  38آر  65سنتيار
اجملاورون :
شماال  :ساقية ،الرسم العقاري عدد 57 - 9711
شرقا  :ساقية
جنوبا  :عمر عجوت
غربا  :طالب التحفيظ
القطعة الثانية  06 :آر  47سنتيار
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  ،57 - 9711الرسم العقاري .57 - 4798
شرقا  :عمر عجوت
جنوبا  :عمر عجوت
غربا  :ساقية
احلقوق العينية والتحمالت :
خط تيار كهربائي منخفظ الضغط يخترق امللك
ممر عرضه مترين يخترق امللك
طالب التحفيظ  :محمد خريبيش بن اجلياللي
مطلب رقـم 57 - 6898
اسم امللك  " :عسال " .
موقعه  :اقليم افران ،دائرة أزرو ،جماعة بن صميم ،احملل املدعو اكدال
تقموت نعود املاء
وقع حتديده في 17-09-2021 :
مساحته  01 :آر  20سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية
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اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 57 - 20555
شرقا  :طريق عمومية
جنوبا  :مجاور غير معروف
غربا  :الطريق الوطنية رقم  13عرضها  30مترا
احلقوق العينية والتحمالت  :الشيء
طالب التحفيظ  :عسولي محمد بن احلسني
مطلب رقـم 57 - 6900
اسم امللك  " :لبراح " .
موقعه  :اقليم افران ،دائرة أزرو ،جماعة سيدي اخملفي
وقع حتديده في 28-09-2021 :
مساحته  61 :سنتيار.
نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :ميلود أوقسو
شرقا  :طالب التحفيظ
جنوبا  :حماد اكن
غربا  :الزنقة
احلقوق العينية والتحمالت  :الشيء
طالب التحفيظ  :ادريس بوزيان بن بن عزيز
احملافظ على األمالك العقارية بإفران.
فؤاد أفغان.

محافظة طنجة بني مكادة
مطلب رقم 61 - 29018
اسم امللك  " :احلي "
موقعه  :والية طنجة  ،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية احد
الغربية احملل املدعو احلرارين ؛
وقع حتديده بتاريخ  2 :غشت  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 1 :هكتار 24ار 52س ؛
نوعه  :ارض فالحية بها بئر وبناية في طور البناء ؛
اجملاورون :
شماال  :محمد االدريسي؛
شرقا  :جنيب الريسوني؛
جنوبا  :ممالرسم العقاري رقم رضه  3امتار؛
غربا  :الرسم العقاري  61 - 42688؛
طالب التحفيظ  :احمد احلي و من معه؛

8365
مطلب رقم 61 - 29012
اسم امللك  " :البركة " 5
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو خندق الزرارع ؛
وقع حتديده بتاريخ  27 :يوليو  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 5 :ار 99س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :مصطفى اللغميش ؛
شرقا  :ورثة سي محمد اللغميش ؛
جنوبا  :عبد احلميد اللغميش ؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 29011؛ ممر ؛
طالب التحفيظ  :محمد بن علي بن عالل؛
مطلب رقم 61 - 28988
اسم امللك  " :عائشة "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة طنجة اصيلة ؛ دائرة بني مكادة احملل
املدعو بير طاطا الطحانة؛
وقع حتديده بتاريخ  5 :يوليو 2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 94 :س ؛
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :محمد احلضوري ؛
شرقا  :ورثة عبد اهلل احلضوري ؛
جنوبا  :ورثة عبد اهلل احلضوري ؛
غربا  :طريق معبدة عرضها  5امتار ؛
طالب التحفيظ  :محسن البوزيدي ؛
مطلب رقم 61 - 26705
اسم امللك  " :الطرفي "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ؛ مقاطعة بني مكادة احملل
املدعو بني توزين ؛
وقع حتديده بتاريخ  25 :يناير 2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 68 :س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة مصطفى ابطو؛
شرقا  :ممالرسم العقاري رقم رضه  4امتار ؛
جنوبا  :ممر ؛
غربا  :ورثة مصطفى ابطو ؛
طالب التحفيظ  :احلسن الطرفي ؛
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مطلب رقم 61 - 29125
اسم امللك " :كيري "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القصر الصغير
دوار مليش العليا ؛
وقع حتديده بتاريخ  1 :نونبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 2 :ار 29س؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :محمد اغزييل ؛
جنوبا  :عبد السالم الدواس ؛
غربا  :سعيد بوحاج ؛
طالب التحفيظ  :رضا الزهواني ؛
مطلب رقم 61 - 29124
اسم امللك  " :البركة "
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير دوار مليش العليا ؛
وقع حتديده بتاريخ  1 :نونبر 2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 2 :ار 74س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :ممر ؛
شرقا  :عثمان بوحاج ؛
جنوبا  :عثمان بوحاج ؛ عبد السالم الدواس؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 29125؛
طالب التحفيظ  :محمد اغزيل ؛
مطلب رقم 61 - 29003
اسم امللك  " :حفيظة "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة طنجة اصيلة؛ مقاطعة بني مكادة
احملل املدعو بدريوين ؛
وقع حتديده بتاريخ  19 :يوليو 2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 30 :ار 27س ؛
نوعه  :ارض عارية بها بئر؛
اجملاورون :
شماال  :ممالرسم العقاري رقم رضه  5امتار ؛
شرقا  :طريق عرضها  30متر ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  06 - 27418؛ مطلب التحفيظ عدد
 61 - 28878؛ مطلب التحفيظ عدد  61 - 28841؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  06 - 128952؛
طالب التحفيظ  :حفيظة خضاري السريفي؛

مطلب رقم 61 - 486
اسم امللك " y - e - 37 " :
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية القصر
الصغير مركز و ميناء القصر الصغير ؛
وقع حتديده بتاريخ  31 :ماي  2007؛
املساحة التي أظهرها التصميم 9 :ار  95س ؛
نوعه  :ارض بها بنايات سفلية ؛
اجملاورون :
شماال  :امللك البحري ميناء ؛
شرقا  :امللك البحري ميناء ؛
جنوبا  :امللك البحري ميناء ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  06 - 60181؛ فرج اغزييل ؛ مطلب التحفيظ
عدد  06 - 19508؛ فرج اغزييل ؛
طالب التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص ؛
مطلب رقم 61 - 25592
اسم امللك " :املريرة "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة
احملل املدعو دار فوال؛
وقع حتديده بتاريخ  24 :شتنبر  2020؛
املساحة التي أظهرها التصميم  1 :هكتار 57ار 69س ؛
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :خندق؛
شرقا  :ورثة املهدي املقدم ؛ الطريق السيار ؛
جنوبا  :رشيد الصمدي؛
غربا  :املكتب الوطني للسكك احلديدية ؛
طالب التحفيظ  :يوسف مزوال ؛
مطلب رقم 61 - 26877
اسم امللك  " :الطنجي "
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو واد اليان ؛
وقع حتديده بتاريخ  26 :مارس  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 4 :ار 64س ؛
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  61 - 63838؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 25200؛ ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
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جنوبا  :الرسم العقاري عدد 61 - 56236؛
غربا  :قاسم الدهدوه؛
طالب التحفيظ  :رضوان الرويفي الطنجي و من معه؛
مطلب رقم 61 - 29097
اسم امللك  " :حتت الرشام "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية ملوسة
احملل املدعو بني مجمل ؛
وقع حتديده بتاريخ  4 :اكتوبر 2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 99 :ار 67س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 4737او عبد العزيز الشاط ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 4737او محمد احلمام ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 4737او ورثة عبد السالم عامر؛
غربا  :ممالرسم العقاري رقم مومي او مطلب التحفيظ عدد  61 - 4737؛
طالب التحفيظ  :عبد السالم ابضالس ؛
مطلب رقم 61 - 29096
اسم امللك  " :مثلث اخلير "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة طنجة اصيلة ؛ جماعة طنجة مقاطعة
بني مكادة احملل املدعو سيدي ادريس ؛
وقع حتديده بتاريخ  4 :اكتوبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم  1 :هكتار  8ار 32س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة عبد السالم بن مسعود ؛
شرقا  :الرسم العقاري  14468ط ؛ ورثة الدرقاري ؛ الرسم العقاري عدد
 61 - 56740؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  61 - 76055؛ طريق دائري؛
غربا  :الرسم العقاري  61 - 79894؛ ورثة عبد السالم بن مسعود ؛
طالب التحفيظ  :الشركة العقارية املسماة رينوف بروموسيون ش م م ؛
مطلب رقم 61 - 29098
اسم امللك  " :اجلبل "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية
البحراويني احملل املدعو بني مجمل ؛
وقع حتديده بتاريخ  4 :اكتوبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 5 :ار8س ؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
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شماال  :الرسم العقاري عدد 61 - 63747؛
شرقا  :خدوج الشاط ؛
جنوبا  :ممالرسم العقاري رقم رضه متغير؛
غربا  :ممر ؛
طالب التحفيظ  :عبد اهلل سنوني و من معه؛
مطلب رقم 61 - 29089
اسم امللك  " :الديور "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ؛ جماعة اقواس برييش
احملل املدعو اوالد عنتر ؛
وقع حتديده بتاريخ  27 :شتبر2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 17 :ار 36س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد بن عبد الرحمان؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  61 - 53743؛
جنوبا  :ورثة احمد اسرى ؛
غربا  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
طالب التحفيظ  :احمد الشحموطي ؛
مطلب رقم 61 - 29079
اسم امللك  " :حمرية السكنى اجلديدة"
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة القروية اقواس
البرييش احملل املدعو اوالد العليج ؛
وقع حتديده بتاريخ  2 :شتنبر2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 60 :ار76س ؛
نوعه  :ارض عارية بها اشجار زيتون و اشجار مثمرة و بئر و بناء سفلي ؛
اجملاورون :
شماال  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛ ورثة بوليفة ؛
شرقا  :حسن املياني؛
جنوبا  :عبد القادر بودرة ؛ محمد الكعبوري ؛
غربا  :محمد الكعبوري؛ سكة لفائدة القطار فائق السرعة ؛
طالب التحفيظ  :عبد السالم املياني؛
مطلب رقم 61 - 29071
اسم امللك  " :ورديغة "
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة ؛ جماعة طنجة احملل املدعو بني توزين ؛
وقع حتديده بتاريخ  25 :غشت  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 54 :ار74س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  61 - 30420؛

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021

8368
شرقا  :طريق عرضها 20متر؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  61 - 17636؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  61 - 13086؛
طالب التحفيظ  :جنوى اسطيطو و من معها ؛
مطلب رقم 61 - 29076
اسم امللك  " :بالل ريان "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو الكوارث املشاعلة ؛
وقع حتديده بتاريخ  30 :غشت  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 1 :ار 94س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري  61 - 78821؛
شرقا  :احمد اوالد سعيد؛
جنوبا  :احمد اوالد سعيد؛
غربا  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
طالب التحفيظ  :محمد قدار ؛
مطلب رقم 61 - 29102
اسم امللك  " :الولهاني"
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الزينات
دوار اوالد زيان ؛
وقع حتديده بتاريخ  13 :شتنبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم  1 :هكتار 84ار 54س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  61 - 69349؛
شرقا  :احمد حسني ؛
جنوبا  :طريق معبدة عرضها 20م ؛
غربا  :العربي قمر الزياني ؛
طالب التحفيظ  :عبد اهلل الولهاني و من معه ؛
مطلب رقم 61 - 29093
اسم امللك  " :مرجعي الديور " 1
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة طنجة اصيلة جماعة اقواس البرييش
دوار اوالد احباس ؛
وقع حتديده بتاريخ  28 :شتنبر 2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 32 :ار90س ؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  61 - 53743؛

شرقا  :ورثة اوالد عبد الكرمي؛
جنوبا  :ورثة الطيب الشحموطي ؛
غربا  :ورثة احمد العسرة ؛
طالب التحفيظ  :احمد الشحموطي ؛
مطلب رقم 61 - 29094
اسم امللك  " :مرجعي الديور " 2
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة ؛ جماعة اقواس بريش دوار اوالد احباس ؛
وقع حتديده بتاريخ  28 :شتنبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 21 :ار 63س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة عبد السالم كريضة ؛
شرقا  :االحباس ؛
جنوبا  :ورثة عبد اللطيف الغربي ؛
غربا  :ورثة القبلي ؛
طالب التحفيظ  :احمد الشحموطي ؛
مطلب رقم 61 - 29122
اسم امللك  " :اخلروبة "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة
احملل املدعو الرمان ؛
وقع حتديده بتاريخ 30 :شتنبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 40 :ار 9س ؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :غابة الزميج ؛
شرقا  :رحمة الرغيوي؛
جنوبا  :عبد احلفيظ الرغيوي؛
غربا  :مرمي الرغيوي ؛
طالب التحفيظ  :زكية الرغيوي ؛
مطلب رقم 61 - 29080
اسم امللك  " :عني الفوقاني "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة القروية اقواس
البرييش احملل املدعو مدشر اوالد العليج ؛
وقع حتديده بتاريخ  2 :شتنبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 20 :ار 63س ؛
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار؛
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اجملاورون :
شماال  :عائشة بنت طاهر بوليفة ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 61 - 45795؛
جنوبا  :طريق وطنية ؛
غربا  :ورثة عبد السالم بودرة ؛ ورثة رحمة بودرة ؛
طالب التحفيظ  :عبد السالم املياني ؛
مطلب رقم 61 - 29149
اسم امللك  " :بوبكر "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو خندق الزرارع ؛
وقع حتديده بتاريخ  22 :اكتوبر2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 6 :ار 15س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :الهاشمي محمد احمد ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 61 - 29147؛
جنوبا  :ممر ؛
غربا  :مطلب  61 - 29148؛
طالب التحفيظ  :ليلى بوبكر؛
مطلب رقم 61 - 29147
اسم امللك  " :بوبكر " 2
موقعه  :اقليم الفحص اجنرة اجلماعة القروية القصر الصغير احملل
املدعو خندق ازرارع ؛
وقع حتديده بتاريخ  22 :اكتوبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 4 :ار 95س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :الهاشمي محمد احمد ؛
شرقا  :ورثة علي الصاحلي ؛
جنوبا  :ممالرسم العقاري رقم مومي عرضه  3امتار ؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 61 - 29149؛
طالب التحفيظ  :نبيل بوبكر؛
مطلب رقم 61 - 29134
اسم امللك " :لطيفة "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة طنجة اصيلة ؛اجلماعة القروية اقواس البرييش ؛
وقع حتديده بتاريخ  5 :اكتوبر 2021؛
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املساحة التي أظهرها التصميم 6 :ار 65س؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
شرقا  :ممر ؛
جنوبا  :جنالء احلليمي؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 28855؛
طالب التحفيظ  :عبد اللطيف العريبي ؛
مطلب رقم 61 - 29121
اسم امللك  " :الزهراء "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير دوار حسانة ؛
وقع حتديده بتاريخ  25 :اكتوبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 70 :ار82س ؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :كنزة بنعجيبة ؛ احمد احلساني ؛ الرسم العقاري عدد  61 - 58380؛
الرسم العقاري  61 - 54482؛
شرقا  :الرسم العقاري  61 - 54482؛ ممالرسم العقاري رقم رضه  3امتار ؛
جنوبا  :ممالرسم العقاري رقم رضه  3امتار ؛
غربا  :اخملتار احلساني ؛ كنزة بنعجيبة ؛
طالب التحفيظ  :الزهراء عريف بنت الضو؛
مطلب رقم 61 - 29116
اسم امللك  " :ايقضان "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير غرسة الدار خندق ازرارع؛
وقع حتديده بتاريخ  25 :اكتوبر 2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 7 :ار 98س؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :ممر معبد ؛
شرقا  :ورثة محمد اللغميش ؛
جنوبا  :اسماء اللغميش ؛
غربا  :عبد الكرمي اللغميش ؛
طالب التحفيظ  :ملياء ايقضان ؛
مطلب رقم 61 - 29128
اسم امللك  " :عائشة "
موقعه  :عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية القصر الصغير احملل
املدعو طالع الشريف سيدي قنقوش ؛
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وقع حتديده بتاريخ  4 :اكتوبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 4 :ار 56س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد  61 - 63856؛ الرسم العقاري 61 - 63856؛
شرقا  :الرسم العقاري 61 - 63856؛ الرسم العقاري عدد  61 - 2469؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  61 - 2469؛ ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
غربا  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛ رسم عقاري عدد  61 - 63856؛
طالب التحفيظ  :وفاء دادي ؛

وقع حتديده بتاريخ  7 :يوليو  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 3 :ار 23س ؛
نوعه  :ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي و طابق اول مقلص و مسبح؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 61 - 62090؛
شرقا  :محمد اغزييل ؛ الرسم العقاري عدد  61 - 71461؛
جنوبا  :فاطمة غزييل ؛
غربا  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
طالب التحفيظ  :هناء الكونيشي ؛

مطلب رقم 61 - 26828
اسم امللك  " :البقالي القاسمي ص "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية قصر
اجملاز احملل املدعو كدانة عني شوكة ؛
وقع حتديده بتاريخ  28 :يونيو  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 9 :ار 34س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
شرقا  :خندق ؛
جنوبا  :ورثة التهامي الهيشو ؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 26827؛
طالب التحفيظ  :صفاء البقالي القاسمي؛

مطلب رقم 61 - 26540
اسم امللك  " :التومي "
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية اجلوامعة
احملل املدعو مدشر الضاية ؛
وقع حتديده بتاريخ  26 :يوليو  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 1 :ار 25س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :عبد اهلل التومي ؛
شرقا  :عبد اهلل التومي ؛ فاطمة الزهرة التومي ؛
جنوبا  :فاطمة الزهرة التومي ؛ ممر ؛
غربا  :ممر ؛ عبد اهلل التومي ؛
طالب التحفيظ  :عبد االله التومي؛

مطلب رقم 61 - 26827
اسم امللك  " :البقالي القاسمي ب "
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية قصر
اجملاز احملل املدعو كدانة عني شوكة ؛
وقع حتديده بتاريخ  28 :يونيو  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 9 :ار74س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 26828؛
جنوبا  :ورثة التهامي الهيشو؛
غربا  :عبد الرحمان الهيشو ؛
طالب التحفيظ  :بهاء البقالي القاسمي ؛

مطلب رقم 61 - 29085
اسم امللك  " :مسجد قالل "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة القروية الساحل
الشمالي مدشر قالل ؛
وقع حتديده بتاريخ  14 :شتنبر 2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 10 :ار 57س؛
نوعه  :ارض عارية بها مسجد؛
اجملاورون :
شماال  :ملك الغير ؛
شرقا  :ممالرسم العقاري رقم رضه متغير ؛
جنوبا  :ممالرسم العقاري رقم رضه متغير ؛
غربا  :مدرسة في طور التشييد ؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف العرائش ؛

مطلب رقم 61 - 28990
اسم امللك  " :جنان هارون "
موقعه  :والية طنجة ؛ عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو امليش العليا ؛

مطلب رقم 61 - 29101
اسم امللك  " :امنيول "
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية ملوسة
احملل املدعو مشر الرمان ؛
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وقع حتديده بتاريخ  11 :اكتوبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 3 :ار00س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :فاطمة اكدي ؛ فؤاد بخطا ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 28886؛ محمد العربي العروصي؛
غربا  :ملك عبد السالم؛
طالب التحفيظ  :عزيز امنيول ؛
مطلب رقم 61 - 29103
اسم امللك  " :مسجد اجلديد "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ؛ جماعة العوامة احملل
املدعو الكوارث املشاعلة ؛
وقع حتديده بتاريخ 12 :اكتوبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 39 :ار 50س ؛
نوعه  :ارض عارية بها مسجد و سفلي و مسيد و بئر ؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  61 - 58023؛ ممر ؛ احباس الكوارث
املشاعلة ؛
شرقا  :رضوان ركود؛
جنوبا  :محمد اوالد سعيد ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 61 - 58023؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة ؛
مطلب رقم 61 - 29104
اسم امللك  " :الرملة واد اليان "
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو واد اليان ؛
وقع حتديده بتاريخ  12 :اكتوبر 2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 12 :ار 68س؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
القطعة االولى :
شماال  :خندق ؛
شرقا  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
جنوبا  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
غربا  :الفقيه السعيدي؛
القطعة التانية :
شماال  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
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شرقا  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  61 - 61997؛
غربا  :ممالرسم العقاري رقم مومي ؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة ؛
مطلب رقم 61 - 29129
اسم امللك  " :ظهر الكامل "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو املنبر ؛
وقع حتديده بتاريخ  4 :اكتوبر 2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 61 :س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :فاطمة ايحليفة ؛
شرقا  :ورثة احمد يقني؛
جنوبا  :ممالرسم العقاري رقم رضه  6امتار ؛
غربا  :محمد الكبير ؛
طالب التحفيظ  :فتيحة احلشلوفي ؛
مطلب رقم 61 - 29148
اسم امللك  " :كرمي "
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو خندق الزرارع ؛
وقع حتديده بتاريخ  22 :اكتوبر 2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 4 :ار 73س ؛
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :محمد احمد الهاشمي ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 29149؛
جنوبا  :ممر خاص عرضه  3امتار؛
غربا  :محمد بلخير اللغميش ؛
طالب التحفيظ  :كرمي بوبكر ؛
مطلب رقم 61 - 26887
اسم امللك  " :املرج " 2
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو فرسيوة ؛
وقع حتديده بتاريخ  8 :ابريل 2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 7 :ار 74س ؛
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
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شماال  :الرسم العقاري  06 - 47631؛
شرقا  :ارحيمو الشعيري االندلسي ؛
جنوبا  :ورثة الشعيري؛
غربا  :صفية الشعيري ؛
طالب التحفيظ  :ضياء الشعيري االندلسي و من معه؛
إعالنان جديدان بانتهاء التحديد

مطلب رقم 61 - 11580
امللك املسمى " :بوزدما "؛
الكائن بوالية طنجة ،عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية البحراويني؛
احملل املدعو فدان السعيدي ؛
وفع حتديده بتاريخ  26/11/2014 :؛
طالبا التحفيظ  :محمد بجايو بن محمد ؛سهيلة بجايو بنت محمد؛
على الشياع مناصفة بينهما؛
مطلب رقم 61 - 26867
امللك املسمى " :ارض اجلبلي"؛
موقعه  :بوالية طنجة؛عمالة الفحص اجنرة ؛اجلماعة القروية القصر
الصغير؛ احملل املدعو مليش العليا ؛
وقع حتديدده 19/03/2021 :؛
طالب التحفيظ  :عبد املنعم السعيدي الطالل؛
إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى " البحر "
مطلب التحفيظ رقم ، 61 - 29238الكائن  :عمالة طنجة
اصيلة ؛ اجلماعة القروية اقواس ابرييش؛ احملل املدعو
برييش و الذي أدرج خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة
الرسمية عدد  1195املؤرخة في  24نوفمبر 2021
عوضا عن :
ساعة التحديد  :الثانية زواال؛
مجاورون :
اقرا :
ساعة التحديد  :احلادية عشروالنصف صباحا ؛
العقود باإلضافة الى ماذكر باجلريدة الرسمية أعاله؛ نضيف.
- 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  24يوليو 2020؛
- 2صورة شمسية من رسم شراء عدلي مؤرخ في  02نوفمبر 2015
مصادق عليه ؛
و الباقي بدون تغيير.
اصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى « وسيم »
مطلب رقم ، 61 - 28839الكائن طنجة اصيلة ؛ اجلماعة
احلضرية باصيلة احملل املدعو بوكنون؛ والذي أدرج االعالن عن
حتديديه باجلريدة الرسمية عدد  1157بتاريخ  03مارس 2021
طالبا التحفيظ  :سعد فارس؛ رانيا فارس؛وسيم فارس على الشياع
فيما بينهم ؛ الثلث لكل واحد منهم؛

اقرا :
طالبا التحفيظ  :حفيظة احلليمي؛حنان فارس؛سارة العشيري
بنسبة الثلث لكل واحد منهم؛
و الباقي بدون تغيير.
اصالح خطأ -يتعلق بامللك املسمى مرجانة
مطلب رقم  61 - 29379؛الكائن بوالية طنجة؛عمالة الفحص
اجنرة؛ اجلماعة القروية البحراويني ؛ احملل املدعو دواالرسم
العقاري رقم ين زيتونة؛ والذي أدرج االعالن عن حتديديه
باجلريدة الرسمية عدد  1196بتاريخ  01ديسمبر 2021
عوضا عن :
طالب التحفيظ  :عثمان بنمولود؛
اقرا :
طالب التحفيظ  :املهدي بنمولود؛
و الباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.
مصطفى طريفة.

محافظة الداخلة
مطلب رقم 17 - 2654

اسم امللك  " :تنغير "
موقعه  :العركوب.
نوعه  :أرض عارية.
مساحته التي أظهرها التصميم العقاري  598 :هكتار  84آر  44سنتيار.
حتديده بتاريخ  11 :فبراير 2021
حدوده :
شماال  :الطريق الوطنية رقم ،01
شرقا  :مطلب التحفيظ  ،62 - 204والطريق الوطنية رقم ،03
جنوبا  :الطريق الوطنية رقم  ،03وامللك اخلاص للدولة،
غربا  :امللك اخلاص للدولة ،الطريق الوطنية رقم .01
احلقوق العينية  :الشيء
طالب التحفيظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص.
إصالح خطا  -يتعلق بامللك املسمى " امللك اخملزني /127ق "
مطلب رقم  62 - 117الذي أدرجت خالصته اإلصالحية
و إعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1190
بتاريخ  20أكتوبر 2021
عوضا عن :
مساحته  5385 :هكتار  23آر  64سنتيار
اقرأ :
مساحته  5385 :هكتار  23آر  67سنتيار
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.
سيدي حمدي بوحنانة.
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جنوبا  :طريق عمومي؛
غربا  :طريق عمومي.
احلقوق العينية  :الشيء.

مطلب رقم 66 - 17513
اسم امللك  :امدل أساكا.
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة بوابوض امدالن دوار توليلو
مساحته  6 :هك  27آر  91سنتيارا.
نوعه  :أرض رعوية.
وقع حتديده بتاريخ .2020 - 03 - 12 :
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ 66 - 17540؛
شرقا  :ممر؛
جنوبا  :ورثة عبد اهلل أيت عاله؛
غربا  :ورثة حلسن الشواض.
احلقوق العينية  :الشيء.
طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية أمدالن (توليلو).
مطلب رقم 66 - 17726
اسم امللك  :مسجد متزوزت.
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تامزوزت.
مساحته  3 :آر  55سنتيارا.
نوعه  :مسجد.
وقع حتديده بتاريخ .2021 - 06 - 24 :
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :محمد بوسمار ومن معه ،سالم النجار؛
جنوبا  :محروم؛
غربا  :ممر عمومي.
احلقوق العينية  :الشيء.
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 66 - 17727
اسم امللك  :اكري افلوس.
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تامزوزت.
مساحته  4 :آر  71سنتيارا.
نوعه  :أرض عارية عبارة عن مصلى.
وقع حتديده بتاريخ .2021 - 06 - 24 :
اجملاورون :
شماال  :محروم؛
شرقا  :طريق عمومي؛

طالب التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 66 - 17728
اسم امللك  :مقبرة متزوزت.
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار متزوزت.
مساحته  74 :آر  86سنتيارا.
نوعه  :مقبرة بها ضريح.
وقع حتديده بتاريخ .2021 - 06 - 24 :
اجملاورون :
شماال  :محروم؛
شرقا  :ممر ،مطلب التحفيظ  ،66 - 17726محروم ،مطلب التحفيظ
66 - 17727؛
جنوبا  :ممر عمومي؛
غربا  :ممر عمومي.
احلقوق العينية  :الشيء.
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 66 - 17729
اسم امللك  :مسجد زاوية متزوزت.
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار متزوزت.
مساحته  7 :آر  80سنتيارا.
نوعه  :أرض بها مسجد و بئران ومحل تقني وساقية .
وقع حتديده بتاريخ .2021 - 06 - 24 :
اجملاورون :
شماال  :احلاج محمد احلياني؛
شرقا  :ممر عمومي؛
جنوبا  :احلياني محمد؛
غربا  :احلياني محمد ،مصباح عياد.
احلقوق العينية :
 حق املرور بعرض  1،20متر لفائدة عياد مصباح على طول العالمتني 5و6؛ بئران لفائدة اجلماعة.طالب التحفيظ  :األوقاف العامة.
احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة
وسيم رمرام
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محافظة احلاجب

املساحة التي أظهرها التصميم  02 :هكتار  23آر  19سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :

مطلب رقم 67 - 6074
اسم امللك  :تصفصافت.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة لقصير دوار ايت سعو.
وقع حتديده في .2021 - 06 - 22 :

شماال  :مطلب التحفيظ رقم .67 - 6056 :
شرقا  :الرسم العقاري رقم  - 5261 :ك.
جنوبا  :الرسم العقاري رقم .67 - 13676 :
غربا  :طريق.
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هكتار  93آر  06سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها بنايتني من سفلي وأشجار الزيتون وبئر.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  67 - 22440 :وحموش إبراهيم وخليد
بوخريص وورثة عالل الهواري عالل.
شرقا  :الرسم العقاري رقم  67 - 3696 :وطريق.
جنوبا  :طريق.
غربا  :الرسوم العقارية رقم  67 - 11885 67- - 25441 :واملطلب رقم :
 67 - 6252وورثة اجلزولي عبد السالم وعبد النبي الروسية عبد النبي

مطلب رقم 67 - 6248
اسم امللك  :ممخسي.
موقعه  :إقليم احلاجب ،سبت جحجوح.
وقع حتديده في .2021 - 04 - 19 :
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر  07سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :طريق.
شرقا  :طريق.

وساقية.

جنوبا  :ورثة ميمون وعلي.

طالبو التحفيظ  :حسن تصفصافت بن عقة ومن معه.

غربا  :عبد العالي خيي.
طالب التحفيظ  :حميد عثماني بن العربي.

مطلب رقم 67 - 6233
اسم امللك  :أرض مسجد اكرامن .6
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة ايت يعزم ،دوار اكرامن.
وقع حتديده في .2021 - 09 - 16 :
املساحة التي أظهرها التصميم  04 :هكتار  97آر  57سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.

مطلب رقم 67 - 6249
اسم امللك  :شحشاح.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة ايت يعزم ،دوار ازرار.
وقع حتديده في .2021 - 04 - 19 :
املساحة التي أظهرها التصميم  06 :آر  50سنتيار.
نوعه  :أرض عارية بها دار للسكن من سفلي واسطبل وبراكة وبئر

اجملاورون :

وأشجار التني.

شماال  :املطلب رقم .67 - 6231 :

اجملاورون :

شرقا  :عبد القادر شبوكي.

شماال  :زنقة.

جنوبا  :الرسوم العقارية رقم  - 4780 :ك.59 - 16016 05- - 39787 -
غربا  :الرسم العقاري رقم  - 4780 :ك ومطلب التحفيظ رقم .67 - 6232 :
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.
مطلب رقم 67 - 6236
اسم امللك  :أرض مسجد اكرامن.

شرقا  :طريق.
جنوبا  :إبراهيم اورحو وورثة بنعيسى اعراب.
غربا  :فتيحة رضوان.
طالب التحفيظ  :محمد شحشاح بن احلسني.
مطلب رقم 67 - 6276
اسم امللك  :سيدي بن علي.

موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة ايت يعزم.

موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة ايت يعزم ،دوار ايت مرغاد.

وقع حتديده في .2021 - 09 - 20 :

وقع حتديده في .2021 - 05 - 12 :
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املساحة التي أظهرها التصميم  01 :هكتار  51آر  25سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  - 9106 :ك.
شرقا  :الرسم العقاري رقم .67 - 19453 :
جنوبا  :طريق.
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  - 9106 :ك ومقبرة.
طالبو التحفيظ  :املصطفى ازراك بن عبد السالم ومن معه.
مطلب رقم 67 - 6278
اسم امللك  :ملك اجلوز.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة احلاجب ،املركز.
وقع حتديده في .2021 - 05 - 18 :
املساحة التي أظهرها التصميم  19 :آر  50سنتيار.
نوعه  :حديقة.
اجملاورون :
شماال  :زنقة.
شرقا  :شارع عمومي.
جنوبا  :زنقة.
غربا  :الرسوم العقارية رقم  - 1744 :ك - 21863 05- - 32840 -ك-
 - 6962ك.
طالب التحفيظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص -ينوب عنها مندوب
أمالك الدولة مبكناس.
مطلب رقم 67 - 6283
اسم امللك  :مقبرة سيدي غامن.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة ايت حرز اهلل.
وقع حتديده في .2021 - 05 - 24 :
املساحة التي أظهرها التصميم  93 :آر  11سنتيار.
نوعه  :مقبرة.
اجملاورون :
شماال  :الرسوم العقارية رقم  - 1094 :ك - 10928 -ك - 3227 -ك.
شرقا  :طريق.
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  - 14163 :ك ومطلب التحفيظ رقم :
.67 - 6050
غربا  :طريق عمومي.
طالب التحفيظ :
األوقاف العامة -ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.
مطلب رقم 67 - 6288
اسم امللك  :ملك الهدروبي.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة احلاجب ،حي ايت سعيد.
وقع حتديده في .2021 - 05 - 27 :

8375
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر  09سنتيار.
نوعه  :أرض عارية بها بناية في طور اإلجناز.
اجملاورون :
شماال  :زنقة.
شرقا  :عبد السالم اوسار.
جنوبا  :محمد العلوي وابرقي لكلوزي.
غربا  :زنقة.
طالبو التحفيظ  :نزهة احلامدي بنت بنعيسى ومن معها.
مطلب رقم  - 18682ك
اسم امللك  :التومي.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة سبت جحجوح.
وقع حتديده في .1981 - 10 - 21 :
املساحة التي أظهرها التصميم  05 :آر  81سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :موحى وعلي املكي.
شرقا  :موحى وعلي املكي.
جنوبا  :طريق واحلاج ادريس اوحمو.
غربا  :بنصالح الدالوي.
طالبة التحفيظ  :يطو بنت سعيد بن لهبوب.
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 67 - 5521
اسم امللك  :ملراني.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة راس جيري ،دوار ايت مسعود.
وقع حتديده في .2019 - 02 - 19 :
املساحة التي أظهرها التصميم  25 :آر  01سنتيار.
طالب التحفيظ  :حميد االمراني بن هاشم.
هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1191 :
بتاريخ .2021 - 10 - 27 :
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب
عبد اجلبار فرطاس

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021

8376

محافظة زواغة  -موالي يعقوب
مطلب رقم .69 - 35777
إسم امللك " :كدية البهاط ".
موقعه  :إقليم موالي يعقوب جماعة سيدي داود قيادة العجاجرة احملل
املدعو كدية البهاط
وقع حتديده في .2019 - 03 - 23 :
مساحته 22 :آر 80س .
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون
اجملاورون :
شماال  :محمد أنوار؛
شرقا  :ممر عمومي عرضه ستة أمتار؛
جنوبا  :سعيد أنوار ؛
غربا :سعيد أنوار ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :
 خط و عمود كهربائي ذي الضغط املنخفض يثقل امللكطالب التحفيظ  :عبد الرحمان ازريول.
احملافظ بالنيابةعلى األمالك العقارية بزواغة  -موالي يعقوب
نور الدين برميي

محافظة سيدي سليمان
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12اغسطس )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف السيد احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم
العموم أن السيدة العبيسي فاطمة بنت عبد اهلل ومن معها
الساكنة بحي الغماريني زنقة  51رقم  34سيدي سليمان ،طلبت
أن يسلم لهم نظير جديد للرسم العقاري عدد  - 34809ر املؤسس
للملك املدعو "ضاية  "18الكائن بدائرة سيدي سليمان قبيلة أوالد
يحيى وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم لهم سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا
في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان؛
محمد احلسناوي

محافظة املضيق  -الفنيدق
مطلب رقم 76 - 1971

اسم امللك " :شرودة"
موقعه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية مرتيل  ،احملل املدعو :
حي احريق الواد املالح .
وقع حتديده في  05 :يوليو . 2021
املساحة التي أظهرها التصميم  05 :ار  97س .
نوعه  :ارض عارية بها بناء من سفلي و بئر.
شماال  :زنقة؛
شرقـا  :الرسم العقاري عدد 35334-19؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 26155-19؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  26155-19؛.
طالبو التحفيظ  :احلسني شرودة و من معه .
إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى "يوسف"
ذي املطلب رقم  76 - 2005الذي نشر إعالن عن انتهاء
حتديده باجلريدة الرسمية عدد  1188بتاريخ 2021 - 10 - 06
بدال من :
طالب التحفيظ  :محمد العربيتي بن احمد
اقرأ :
طالب التحفيظ  :فريد العربيتي بن احمد
و الباقي بدون تغيير
إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى "املهدي"
ذي املطلب رقم 76 - 2002
الذي نشر إعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1174
بتاريخ 2021 - 06 - 30
بدال من :
موقعه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية الفنيدق ،احملل
املدعو  :االعراس
اقرأ :
موقعه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية الفنيدق ،احملل
املدعو  :اغطاس
و الباقي بدون تغيير
احملافظ على األمالك العقارية باملضيق  -الفنيدق
شكيب حيمود

محافظة الهرهورة  -الصخيرات
إصالح خطأ  -يتعلق باملطلب عدد 38 - 1909
الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 275
املؤرخة في  2004 - 04 - 07واملتبوعة بإعالن عن انتهاء التحديد
نشر باجلريدة الرسمية عدد  653املؤرخة في .2011 - 07 - 06
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عوضا عما نشر باإلعالن عن انتهاء التحديد :
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة ،جماعة سيدي يحيى زعير ،دوار أوالد سالمة.
إقرأ :
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة ،جماعة سيدي يحيى زعير ،دوار أوالد سعادة.
والباقي بدون تغيير.
إصالح خطأ  -يتعلق باملطلب عدد 78 - 880
الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1013
املؤرخة في  2018 - 05 - 30واملتبوعة بإعالن عن انتهاء التحديد
نشر باجلريدة الرسمية عدد  1068املؤرخة في .2019 - 06 - 19
عوضا عما نشر بخالصة مطلب التحفيظ :
طالبوا التحفيظ :
الزهري بوعمرو بنسبة .14 - 02
الزهري احلسني بنسبة .14 - 02
الزهري محمد بنسبة .14 - 02
الزهري فاطمة بنسبة .14 - 01
الزهري مباركة بنسبة .14 - 01
الزهري حلسن بنسبة .14 - 02
الزهري عبد العزيز بنسبة .14 - 02
الزهري الشعيبية بنسبة .14 - 01
الزهري مرمي بنسبة .14 - 01
إقرأ :
طالبوا التحفيظ :
الزهري بوعمرو بنسبة .112 - 14
الزهري احلسني بنسبة .112 - 14
الزهري محمد بنسبة .1212 - 14
الزهري فاطمة بنسبة .112 - 07
الزهري مباركة بنسبة .112 - 07
الزهري حلسن بنسبة .112 - 14
الزهري عبد العزيز بنسبة .112 - 14
الزهري الشعيبية بنسبة .112 - 07
الزهري مرمي بنسبة .112 - 07
عائشة قرعوش بنت عبد اهلل بنسبة .112 - 14
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة  -الصخيرات
حسن لكميري

محافظة تيفلت
مطلب رقم 81 - 1374
اسم امللك  " :فدان سيدي رزوق ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت ساسي.
وقع حتديده في .2019 - 04 - 15 :
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار مثمرة ،بئر وثالتة بنايات.

8377
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  02 :هـ  18آر  69س.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  ،16 - 33916اجلياللي أخرماز ؛
شرقا  :ورثة التهامي زهلرة  ،ورثة محمد خريبش  ،ورثة يوسف خريبش ،
الرسمني العقاريني  16 - 49230و  16 - 47812؛
جنوبا  :الطريق العمومية من ورائها الرسم العقاري رقم 16 - 36170؛
غربا  :مطلب حتفيظ رقم 16 - 7948؛
طالب التحفيظ  :محمد العربياتي بن حمادي .
مطلب رقم 81 - 5020
اسم امللك  " :طريق راس شعبة احمد ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت علي او حلسن دوار ايت بوطيب.
وقع حتديده في .2021 - 04 - 21 :
نوعه  :ارتفاق مرور .
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  11 :آر  84س.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  16 - 36383؛
شرقا  :طريق عمومية ؛
جنوبا  :محمد بوزرواطة و اخلمليشي محمد ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 16 - 49622؛
طالب التحفيظ  :احمد بادة بن محمد .
مطلب رقم 81 - 5118
اسم امللك  " :السعادة ." 285
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي السعادة رقم . 285
وقع حتديده في .2021 - 05 - 10 :
نوعه  :بناية ذات طابق سفلي .
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  72 :س.
اجملاورون :
شماال  :ساحة ،الرسم العقاري رقم  81 - 8596؛
شرقا  :اجملدوب جياللي ؛
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :ساحة ؛
طالب التحفيظ  :مينة احلنان بنت بنداوود .
مطلب رقم 81 - 5133
اسم امللك  " :القدس ." A 480
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي القدس .
وقع حتديده في .2021 - 05 - 24 :
نوعه  :بقعة بها دار للسكن من سفلي .
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  81 :س.
اجملاورون :
شماال  :الزنقة ؛
شرقا  :النشبة ؛

8378
جنوبا  :بوعياد محمد ؛
غربا  :حجي عبد القادر ؛
طالبو التحفيظ  :هشام الشبيلي بن محمد زمن معه.
مطلب رقم 81 - 5163
اسم امللك  " :سهب السمار".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت عمر .
وقع حتديده في .2021 - 04 - 05 :
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار مثمرة وبناية من سفلي.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  52 :آر  34س.
اجملاورون :
شماال  :عزيز عمروش و عبد الواحد عمروش ؛
شرقا  :عبد الواحد عمروش ؛
جنوبا  :طريق عمومية ؛
غربا  :حميد العسري والعربي العسري ؛
طالبة التحفيظ  :فاطمة الدحماني بنت عبد السالم.
مطلب رقم 81 - 5218
اسم امللك  " :زكرياء ".
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي القدس رقم . F 311
وقع حتديده في .2021 - 05 - 31 :
نوعه  :ارض عارية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  66 :س.
اجملاورون :
شماال  :ورثة القفساوي زهرة ؛
شرقا  :لبيض سارة ،لطيفة لبيض و دريس لبيض ؛
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :الزنقة ؛
طالب التحفيظ  :العربي مشعر بن عبد الرحمان.
مطلب رقم 81 - 5224
اسم امللك  " :فدان شافية ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوروبة .
وقع حتديده في .2021 - 06 - 09 :
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  77 :آر  22س.
اجملاورون :
شماال  :ورثة اقجعي ادريسي ،ورثة محمد بن معطي ؛
شرقا  :ورثة ماشة ؛
جنوبا  :ورثة احلسني بن حمادي ؛
غربا  :ورثة اجلياللي بن عقى؛
طالب التحفيظ  :ادريس ازرمق بن البداوي .
مطلب رقم 81 - 5242
اسم امللك  " :فدان العطشان بوغرادين ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بويحيى .
وقع حتديده في .2021 - 06 - 28 :
نوعه  :ارض فالحية.
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  1 :هـ  50آر  29س.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية ؛
شرقا  :هرموش فاظمة  ،شهبون سعيد  ،ورثة محمد بن بوعزة ؛
جنوبا  :طالب التحفيظ من ورائه الرسم العقاري رقم  - 8973ر؛
غربا  :الباتول عبد اهلل  ،بوحروف محمد  ،الرسم العقاري رقم 16 - 55838؛
طالبو التحفيظ  :ادريس شهبون بن احمد ومن معه .
مطلب رقم 81 - 5284
اسم امللك  " :ظهر الريح ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة آيت بلقاسم دوار ايت ايدير .
وقع حتديده في .2021 - 07 - 28 :
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  44 :آر  91س.
اجملاورون :
شماال  :الطريق العمومية ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  18354/16 :؛
جنوبا  :شعبة براك من ورائها الرسم العقاري رقم  R/35754قطعة واحدة؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 41376/16؛
طالب التحفيظ  :شركة كاريكو ش م م ممثلة في شخص السيدة
حبيبة باسعدون.
مطلب رقم 81 - 5286
اسم امللك  " :فدان سيدي محمد العسري ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو .
وقع حتديده في .2021 - 07 - 29 :
نوعه  :ارض فالحية بها خمس بنايات  ،اشجار مثمرة وبئر.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  10 :آر  93س.
اجملاورون :
شماال  :ورثة آيت صالح ناصر  ،الرسم العقاري رقم 81 - 12890؛
شرقا  :بوعالم حدو؛
جنوبا  :طريق عمومية ؛
غربا  :امالل اخملتار؛
طالب التحفيظ  :عثمان آيت هروا بن يوسف .
مطلب رقم 81 - 5302
اسم امللك  " :دوارالعياشي ".
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو دوار العياشي بقعة رقم .497
وقع حتديده في .2021 - 08 - 12 :
نوعه  :بقعة بها دار للسكن من سفلي.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  63 :س.
اجملاورون :
شماال  :زهرة حلريزي ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 16 - 38358؛
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :جمال شهران ؛
طالبو التحفيظ  :رضوان العبدالوي ابن امليلودي و من معه .

عدد  24 - 1200جمادى األولى  29( 1443ديسمبر )2021
مطلب رقم 16 - 3962
اسم امللك  " :فدان اجلعبوب ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت قسو.
وقع حتديده في .1995 - 05 - 17 :
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  03 :هـ  01آر  70س.
اجملاورون :
شماال  :خدميي رياحي ،مطلب التحفيظ رقم  - 31795ر ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 16 - 1746 :؛
جنوبا  :طريق عمومية من ورائها مطلب التحفيظ رقم  2240/16؛
غربا  :بلحاج بوشعيب؛
طالبو التحفيظ  :محمد بلحاج بن اجلياللي ومن معه .
مطلب رقم 16 - 9636
اسم امللك  " :ملقيطعة ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار اوالد غامن .
وقع حتديده في .2021 - 03 - 01 :
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  3 :هـ 19آر  95س.
اجملاورون :
شماال  :محمد جدو ؛
شرقا  :واد تيفلت؛
جنوبا  :ورثة لبريني محمد ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 13 - 69394؛
طالبة التحفيظ  :جدو فاطنة بنت احلاج .
مطلب رقم  - 23436ر
اسم امللك  " :عائشة ." 22
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة .
وقع حتديده في .1980 - 02 - 11 :

8379
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  1 :هـ  32آر  90س.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  - 66492ر ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  - 415ل  ،دوهاب محمد بن احمد ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  - 8352ر ؛
غربا  :طريق بعرض  5متر من ورائها احلاج عبد السالم بن حمو؛
طالبو التحفيظ  :محمد املارودي بن عبد السالم ومن معه .
إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب
التحفيظ الكائنة مبنطقة التحفيظ اجلماعي
"عني جوهرة سيدي بوخلخال"

إن احملافظ على األمالك العقارية بتيفلت يتشرف بأن ينهي إلى علم
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب املذكورة
أسفله ،والكائنة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "عني جوهرة سيدي
بوخلخال" إقليم اخلميسات ،دائرة تيفلت ،قيادة وجماعة عني جوهرة
سيدي بوخلخال ،ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا
اإلعالن طبقا للظهير الشريف عدد  174-1-69املؤرخ في  10جمادى
األولى  1389املوافق لـ ( 25يوليوز  )1969بشأن التحفيظ اجلماعي
لألمالك القروية.
املطالب هي كاالتي :
 : 4660 - 4600 - 3620 - 3385 - 3316 - 3311على الرمز 81
واملطالب 18529 - 13075 - 11538 - 9330 - 8786 - 2263 - 1478 :
 :على الرمز 16
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت
شكري الوزاني

