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األمالك العقارية

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

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

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

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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نوعه : أرض فالحية.

دوار  العوينات،  قيادة  العوينات،  جرادة، جماعة  إقليم  عمالة  موقعه: 

أوالد عمرو.

مساحته: 01 ه-  00 آ 40 سنتيارا تقريبا.

حدوده : 

شماال : املياه والغابات؛

شرقا : ورثة جابر بن بلقاسم؛ 

جنوبا : ورثة خلوة بلعباس؛

غربا : الرسم العقاري عدد 150291/02؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - موجب ملكية عدلي عدد 233 صحيفة 268 كناش رقم 178 بتاريخ 

االبتدائية  للمحكمة  التابع  األسرة  قضاء  )قسم   2021 فبراير   08

بوجدة(.

2 - عقد بيع عدلي عدد 266 صحيفة 297 كناش رقم 179 بتاريخ 15 

مارس 2021 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

3 - عقد وكالة عدلي عدد 103 صحيفة 80 كناش رقم 209 بتاريخ 08 

فبراير 2021 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

من  واملسلمة   27/01/2021 بتاريخ   01/2021 عدد  إدارية  شهادة   -  4

قيادة سيدي بوبكر-رأس عصفور بدائرة أحواز جرادة الشمالية.

على   2022 مارس   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 27167 - 02

تاريخ االيداع : 12 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد:  ياسني فاطمي بن قدور.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: سامر. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سامر. 

نوعه : أرض فالحية.

دوار  يعلى،  بني  قيادة  قنفودة،  جماعة  جرادة،  إقليم  عمالة  موقعه: 

مزغنان.

مساحته: 09 ه-  50 آ 00 سنتيارا تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25554/02؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 132919/02؛ 

جنوبا : ورثة العالي؛

غربا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - عقد ملكية عدلي عدد 315 صفحة 348 كناش االمالك رقم 186 

بتاريخ 23 نونبر 2021 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.

محافظة وجدة

مطلب رقم 27165 - 02

تاريخ االيداع : 12 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد:  محمد جابري بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: السيكة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : السيكة. 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه: عمالة إقليم جرادة، جماعة رأس عصفور، قيادة سيدي بوبكر-

راس عصفور، دوار أوالد سعيد.

مساحته: 02 ه- 16 آ 40 سنتيارا تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 127817/02؛

شرقا : واد السيكا، ورثة علي عثمان، طريق معبدة؛ 

جنوبا : جابري مصطفى؛

غربا : ورثة جابري يحي؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - ثبوت ملكية عدلي عدد 74 صحيفة 87 كناش رقم 98 بتاريخ 10 

أكتوبر 2013 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

بتاريخ 06/04/2016  رقم 24/14  - حكم عدد 16-728 ملف عقاري   2

الصادر عن احملكمة االبتدائية بوجدة.

بتاريخ   24/14 عدد  مدني  ملف  بالنقض   الطعن  بعدم  شهادة   -  3

.17/12/2019

على   2022 مارس   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 27166 - 02

تاريخ االيداع : 12 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد:  القاسمي منير بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: موالنغور. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : موالنغور. 
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2 - شهادة إدارية عدد 358/م.ش.ق بتاريخ 17/11/2021 واملسلمة من 
قيادة بني يعلى بدائرة أحواز جرادة الشمالية.

على   2022 مارس   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 27168 - 02
تاريخ االيداع : 12 يناير 2022.
طالبا التحفيظ السيدين:  

1 - عبد الفتاح حاجي بن امليلود،
2 - حفيظ حاجي بن امليلود، مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بالد بندميية. 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك حاجي. 

نوعه : أرض فالحية بورية.
دوار  لعوينات،  قيادة  لعوينات،  جماعة  جرادة،  إقليم  عمالة  موقعه: 

مزغنان املولطر.
مساحته: 02 ه-  34 آ 25 سنتيارا تقريبا.

حدوده : 
شماال : راشدي موسى؛

شرقا : واد سيدي عقبة؛ 
جنوبا : ورثة أحمد موسى؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 17؛ 
احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :
1 - عقد ملكية عدلي عدد 107 صحيفة 242 سجل العقار رقم 22 
بتاريخ 11 دجنبر 2017 )قسم التوثيق-املركز القضائي بجرادة التابع 

للمحكمة االبتدائية بوجدة(.
2 - عقد بيع عدلي عدد 332 صفحة 429 كناش رقم 149 بتاريخ 05 
مارس 2018 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

3 -عقد بيع عدلي عدد 52 صفحة 55 كناش األمالك رقم 184 بتاريخ 
26 أغسطس 2021 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية 

بوجدة(.
4 - صورة طبق األصل شهادة إدارية عدد 28/2017 بتاريخ 21/09/2017 

واملسلمة من قيادة العوينات بدائرة أحواز جرادة اجلنوبية.
على   2022 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مدرسة أورصفان"
ذي مطلب التحفيظ رقم 23782 - 02، الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 433 املؤرخة في 18 أبريل 
2007، وإعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية 

عدد 975 بتاريخ 06 شتنبر 2017، 
مسطرة  فإن   ،2019 نونبر   22 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى "مدرسة أورصفان" ذي مطلب التحفيظ رقم 
23782 - 02، تتابع من اآلن فصاعدا بالعنوان اجلديد وهو: عمالة وجدة-

جماعة  وجدة،  عمالة  من  بدال  املهاية  موسى  سيدي  جماعة  أجناد، 
إسلي، طريق جرادة.

           احملافظ على األمالك العقارية بوجدة
عمر أزرقان      

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29766 - 05 

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2021. 

طالب التحفيظ :

- عبد العزيز قواري بن محمد؛ 

- عبد الكرمي قواري بن محمد ؛

-محمد قواري بن محمد؛ بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد اخلربة "؛

نوعـه : أرض فالحية، 

موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون،جماعة وليلي احملل املدعو:بالد اخلربة؛

مساحته : 3 هكتار 18آ 59س؛

اجملاورون : 

اجلياللي  بنت  فاطمة  والسيدة  محمد  الصفريوي  السيد   : شماال 

الكعبوري؛ 

شرقا : السادة املقريني سعيد،النميس أمال ،حسن الشدادي وادريس 

حلليمي؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : السيد الصفريوي محمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ذي القعدة 1442 موافق 09 يوليو 2021؛

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 09 ذي القعدة 1441 موافق 01 يوليو 2020

موافق  1441 القعدة  ذي   15 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -

07 يوليو2020.

على   2022 فبراير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

   

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " املسجد الصغير 

ومرافقه مبوساوة" الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة

 الرسمية عدد 1043 املؤرخة في 28 ديسمبر 2018

مبقتضى رسالة السيد ناظر أوقاف زرهون مؤرخة في 05 يوليو2021 

عدد 710، فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو: املسجد الصغير ومرافقه 

مبوساوة " مطلب التحفيظ رقم 29483 - 05 الكائن بعمالة مكناس، 

ومرافقه  الصغير  املسجد   " املدعو  احملل  املغاصيني  وجماعة  قيادة 

مبوساوة " تتابع على الشكل التالي :

مبساحة قدرها : 02 آ23 س بدال من 01 آ 50 س. وبأسماء اجملاورين على 

الشكل التالي :

*القطعة االولى:

شماال : السيد الصافي امحمد بدال من أمينة العسري؛

شرقا : السيدة يامنة العسري بدال من الطريق،

غربا : السيد أحمد زيدان بدال من الطريق؛
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*القطعة الثانية:

شماال : السيد امجيدو الزعيمي،

غربا : محمد الزعيمي والزنقة بدال من محمد الزعيمي وعبداجلليل 

الصافي،

والباقي دون تغيير.

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

الرسالة املذكورة أعاله

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "جنان سيدي المني"

الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد1069 

املؤرخة في 26 يونيو 2019.

مبقتضى رسالة السيد ناظر أوقاف زرهون مؤرخة في 07 يوليو2021 

المني"  سيدي  "جنان  املدعو  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن   ،717 عدد 

قيادة  مكناس،  بعمالة  الكائن   05  -  29541 رقم  التحفيظ  مطلب 

على  تتابع  "خلف سيدي موسى"،   : املدعو  احملل  املغاصيني  وجماعة 

الشكل التالي :

مبساحة قدرها : 22 آ39 س بدال من 50 آ 10 س وبأسماء اجملاورين على 

الشكل التالي :

شرقا : السيد مصطفى مصمودي بدال من الشعبة،

غربا : السيد أحمد زيدان بدال من الطريق؛

والباقي دون تغيير.

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

الرسالة املذكورة أعاله

 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " جنان شعبة القايد" 

الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1069 

املؤرخة في 26 يونيو 2019.

مبقتضى رسالة السيد ناظر أوقاف زرهون مؤرخة في 07 سبتمبر2021 

القايد"  شعبة  "جنان  املدعو:  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن   ،966 عدد 

قيادة  مكناس،  بعمالة  الكائن   05  -  29548 رقم  التحفيظ  مطلب 

وجماعة وليلي احملل املدعو " جنان شعبة القايد "، تتابع على الشكل 

التالي :

مبساحة قدرها : 87 آ50 س بدال من 01 هـ 20ار. وبأسماء اجملاورين على 

الشكل التالي :

شماال : السيد محمد حيمدي بدال من محمد احلميدي؛

شرقا : السيد محمد حيمدي والشعبة بدال من الشعبة ،

جنوبا : السيدحميد دنوسي بدال من الدونتي حميد؛ 

والباقي دون تغيير.

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

الرسالة املذكورة أعاله

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" عش ببوزويغ "

الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريد الرسمية عدد 1069 

املؤرخة في 26 يونيو 2019

مبقتضى رسالة السيد ناظر أوقاف زرهون مؤرخة في 07 سبتمبر2021 

عدد 965، فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو: " "عش ببوزويغ " مطلب 

وجماعة  قيادة  بعمالة مكناس،  الكائن   05  -  29549 رقم  التحفيظ 

وليلي احملل املدعو " عش ببوزويغ " تتابع على الشكل التالي :

 مبساحة قدرها : 34آ 03 س بدال من 40 آ 20 س. بأسماء اجملاورين على 

الشكل التالي :

شماال : السيد محمد حيمدي بدال من محمد احلميدي،

: السيد حميد دنوسي بدال من السيدحميد الدونتي والباقي  جنوبا 

دون تغيير.

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

الرسالة املذكورة أعالها

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بن غنيم "

الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1072

املؤرخة في 17يوليو 2019

مبقتضى رسالة السيد ناظر أوقاف زرهون مؤرخة في 07 يوليوز عدد 

715، فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو " بن غنيم" مطلب التحفيظ 

املغاصيني  وجماعة  قيادة  بعمالة مكناس،  الكائن   05  -  29565 رقم 

احملل املدعو "بن غنيم" تتابع بأسماء اجملاورين على الشكل التالي :

ابراهيم  السيد  بدال من   05  - رقم28184  التخفيظ  : مطلب  شماال 

الفناشي،

جنوبا : الشعبة بدال من السيد ابراهيم الفناشي ؛

ابراهيم  السيد  من  بدال  رقم:28184/05  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

الفناشي ؛

والباقي دون تغيير.

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

الرسالة املذكورة أعاله

 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بياض الدرو "

الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1089 

املؤرخة في 13 نوفمبر 2019

مبقتضى رسالة السيد ناظر أوقاف زرهون مؤرخة في 07 يوليوز2021 

عدد 716، فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو: " " بياض الدرو " مطلب 

وجماعة  قيادة  بعمالة مكناس،  الكائن   05  -  29596 رقم  التحفيظ 

املغاصيني احملل املدعو: " بياض الدرو " تتابع على الشكل التالي:

مبساحة قدرها: 1 هـ 02آ 04 س بدال من 10 آ 50س.

اجملاورون :

شماال : السيد مصطفى مصمودي ومطلب التحفيظ رقم 29336 - 05 

بدال من طالب التحفيظ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 29336 - 05 والسيد جمال احلمدوشي 

بدال من طالب التحفيظ، ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 29335 - 05 بدال من طالب التحفيظ ؛

والباقي دون تغيير.

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

الرسالة املذكورة أعاله
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مسجد بن حيشو"
الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1159

املؤرخة في 17 مارس 2021
مبقتضى رسالة السيد ناظر أوقاف زرهون مؤرخة في 16 ديسمبر2021 
عدد 1549، فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو " مسجد بن حيشو " 
05 الكائن بعمالة مكناس، جماعة   - مطلب التحفيظ رقم 29651 

زرهون درب بن حيشو، تتابع بأسماء اجملاورين على الشكل التالي:
شماال : درب بن حيشوبدال من طريق،

بدال من عبد  بن يحي  واحمد  بنلفقي  السالم  السيدان عبد   : شرقا 
السالم بلفقيه و بن جلول أحمد ؛

جنوبا : درب بن حيشوبدال من طريق ؛
غربا : درب بن حيشو بدال من طريق 

والباقي دون تغيير.
وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

الرسالة املذكورة أعاله 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "االندلس"
الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1171

املؤرخة في 9 يونيو 2021
مبقتضى تقرير احلضور املصحح االمضاء بتاريخ 21 ديسمبر2021، فإن 
مسطرة حتفيظ مطلب التحفيظ رقم 29674 - 05 الكائن مبكناس، 

عني معزة، تتابع على الشكل التالي:
مبساحة قدرها : 23 آ 66س بدال من 26 آ 38س.

اجملاورون :
رسم  من  و160220/05بدال  17762/ك  عدد  عقاريان  رسمان   : شماال 

عقاري عدد 17762/ك وطريق
شرقا : رسم عقاري عدد17762/ك بدال من واد؛

والباقي دون تغيير.
وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

تقرير احلضور املشار اليه أعاله

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"جنان زكاغة مبكوجة " 
الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1171

املؤرخة في 09 يونيو 2021
مبقتضى رسالة السيد ناظر أوقاف زرهون مؤرخة في 16 ديسمبر2021 
عدد 1550، فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو:"جنان زكاغة مبكوجة " 
بعمالة مكناس، جماعة  الكائن   05  -  29676 رقم  التحفيظ  مطلب 
وقيادة وليلي ، احملل املدعو " جنان زكاغة مبكوجة "تتابع مبساحة على 

الشكل التالي :
مبساحة قدرها:07 آ42س بدال من10 آ.
وبأسماء اجملاورين على الشكل التالي:

جنوبا: الشعبة بدال من عالل بوكفال ؛
والباقي دون تغيير.

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 
الرسالة املذكورة أعاله .

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه
بوشعيب دومار     

محافظة فاس

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دار املقري " 

مطلب التحفيظ عدد 25022 - 07 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم:1076 املؤرخة في 14/08/2019.

حتفـيظ  مسطــرة  ،فـإن   21/12/2021 في  مؤرخ  مطلب  مبقتضى 

امللك املسمى "دار املقري" مطلب التحفيظ عدد 25022 - 07 ، الكائن  

بفاس املدينة، امللحقة اإلدارية البوعنانية ،عقيبة السبع، احملل املدعو 

"دار املقري رقم 15"،ستتابع من اآلن فصاعدا :

اوال : باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 01آ 24 س بدال 

من املساحة املصرح بها وهي: 01 آ 06 س تقريبا 

ثانيا :  في اسم الطفلتني  القاصرتني :

1(- لينة بنت محمد العبدالوي ، املزدادة  بتاريخ 06/05/2008 ،

على   ،10/10/2011 بتاريخ  املزدادة   ، العبدالوي  محمد  بنت  رمي   -  )2

الشياع سوية بينهما، ينوب عنهما والدهما السيد محمد بن عبد 

 ،BE683586 السالم العبدالوي احلامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد

2 الطابق 3، الشقة 8، عني  2، عمارة ب  والساكن بتعاونية صوفاكا 

الشق الدار البيضاء 

ملطلب  تعضيدا  سابقا  املودعة  العقود  نفس  الى  استنادا  وذلك 

التحفيظ السالف الذكر وكذا :

موافق   1442 شعبان   02 في:  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  ملحق   -

 16/03/2021

موافق   1442 الثانية  18 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  رسم شراء  اصل   -

01/02/2021

- رسم ملحق اصالحي مؤرخ في: 02 شعبان 1442 موافق 16/03/2021 

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بفاس 

     طارق امسكد االيام

محافظة بني مالل

مطلب رقم 64118 - 10 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2022.

طالب التحفيظ :السيد مندوب امالك الدولة )امللك اخلاص(. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "تانوية النور القطعة رقم 6".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك تانوية النور القطعة رقم 6". 

مشتمالته : أرض بها بنايات . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة اوالد امبارك جماعة فم اودي احملل 

املدعو تانوية النور القطعة رقم 6. 

مساحته : 01 آ 06 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل ،
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شرقا : وهاب علي و مقدار موحى ،

جنوبا : مقدار موحى ومن معه ،

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات أمالك الدولة ببني 

مالل بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2022 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 64119 - 10 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2022.

طالب التحفيظ : السيد احمد جناح بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشيء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احمد". 

مشتمالته : دار للسكن دات سفلي ، طابقني ومرافق . 

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

مساحته : 40 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : محمد ناجح 

شرقا : بوزكري لعزيري احد ورثة صالح لعزيري 

جنوبا : محمد املشبوح 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

 1979 15ماي  بتاريخ  معاوضة  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق لـ18 جمادى اآلخرة 1399 

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14مارس 1994 املوافق 

لـ1 شوال 1414 

لـ7  املوافق  يناير 1998   6 بتاريخ  - رسم عدلي موضوعه مخارجة   3

رمضان 1418 

4 - شهادة إدارية عدد 175 بتاريخ 3 سبتمبر 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2022 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 64120 - 10 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022.

طالبو التحفيظ : 

1 -السيدة الهيبة عائشة بنت حمادي بنسبة 09/72

2 - السيد اطلسي صالح بن احمد بنسبة 14/72.

3 - السيد الفيليل املصطفى بن احمد بنسبة 14/72.

4 - السيد الفيليل عبد اجمليد بن احمد بنسبة 14/72.

5 - السيدة الفيليل نعيمة بنت احمد بنسبة 07/72

6 - السيدة الفيليل ازهور بنت احمد 07/72

7 -السيد ة الفيليل السعدية بنت احمد بنسبة 7 / 72. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الشيء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الرضى". 

مشتمالته : أرض بها بناية متكونة من سفلي وطابقني . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو شارع بغداد احلي احملمدي. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده :

شماال : النوري حميد احد ورثة احلاج بلمعطي 

شرقا : الزهير الكبير احد ورثة احلاج امبارك و النوري حميد احد

ورثة بن عالل 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ25  املوافق   1963 14أكتوبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

جمادى األولى 1383 

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 7 نونبر 1995 املوافق 

لـ14 جمادى اآلخرة 1416 

3 - رسم عدلي موضوعه فريضة بتاريخ 13ديسمبر 2021 املوافق لـ8 

جمادى األولى 1443 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2022 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 64121 - 10 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022.

طالبو التحفيظ : 

1 -السيد ة احلسنية جناح بنت محمد بنسبة 05/40.

2 - السيد ياسني ابو احلرمة بن محمد بنسبة 14/40.

3 -السيد خالد ابو احلرمة بن محمد بنسبة 14/40.

4 -السيدة رجاء ابو احلرمة بنسبة 07/40. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشيء".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلسنية". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو تامكنونت. 

مساحته : 01 آ 75 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : ابو احلرمة خديجة احد ورثة رقية بنت ايخلف 

غربا : طالب التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 22مارس 1994 املوافق لـ9 شوال 1414

2 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 5 ماي 2009 املوافق

لـ9 جمادى األولى 1430 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2022 على الساعة 10 

و00 دقيقة.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" السالم" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 63827 - 10 الذي أدرجت

خالصته اإلصالحية باجلريدة الرسمية عدد 1193 

املؤرخة في 10 نوفمبر2021

مسطرة  فان   2022 نوفمبر   06 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

امللك املسمى" السالم" موضوع مطلب التحفيظ عدد 63827 - 10 

وبنسبة  شياعا  تتابع  املسيرة1  املدعو  احملل  مالل  بني  مبدينة  الكائن 

متساوية بينهما في اسم السيدين :

1 - خالد شميشة بن املصطفى 

2 - يونس شميشة بن املصطفى

وذلك بناءا على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املذكور وكذا رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ربيع التاني 1443 املوافق 

ل 25 نوفمبر 2021. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" مرضية" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 64030 - 10 الذي أدرجت 

خالصته اإلصالحية باجلريدة الرسمية عدد 1183

 املؤرخة في 01 سبتمبر 2021

فان مسطرة  ديسمبر 2021   28 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

امللك املسمى" مرضية" موضوع مطلب التحفيظ عدد 64030 - 10 

جماعة  الربع  ايت  قيادة  تادلة  قصبة  دائرة  مالل  بني  اقليم  الكائن 

االن فصاعدا  تتابع مسطرة حتفيظه من  املدعو املطمر  كطاية احملل 

في اسم السيد عبد اجمليد املوادن بن سي محمد 

وذلك بناءا على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املذكور وكذا رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ربيع التاني 1443 املوافق 

ل 02 ديسمبر 2021. 

 احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

مصطفى العمري    

محافظة الناظور

مطلب رقم 62195 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2022.

طالبة التحفيظ السيدة : ميينة شمالل بنت صالح.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شمالل ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي .

مساحته : 03 آر 06 س تقريبا .

حدوده :

شماال : طالبة التحفيظ.

شرقا : ورثة محمد بونو .

جنوبا : ميمونت شمالل.

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 29/08/2006.

- نسخة عدلية من رسم قسمة عدلي مؤرخ في 01/03/1993.

- نسخة عدلية من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12/01/2005.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 9831 مؤرخة في 20 - 11 - 2006.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 07 مارس 2022 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 62196 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2022.

طالبا التحفيظ : 

- خليد عاللي بن محند .

- نصيرة اخرروش بنت عيسى . مناصفة بينهما .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عاللي ".

نوعه : أرض بورية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني بويفرور ، احملل املدعو بني بوديديت 

بدوار أفرا .

مساحته : 02 آر 71 س تقريبا .

حدوده :

شماال : عبد العزيز فاشرو.

شرقا : ورثة موح فاشرو بن صالح .

جنوبا : عبد املالك العاللي.

غربا : مسلك .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 - 11 /2021.

- رسم اثبات امللك عدلي مؤرخ في 26 - 11 /2020.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 29/09/2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 07 مارس 2022 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 62197 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : حسني الصوفي بن عبد القادر .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصوفي".

نوعه : أرض بورية.

ازنكن  تاوريرت  املدعو  احملل   ، اعزانا  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار باجو .
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مساحته : 01 آر 76 س تقريبا .

حدوده :

شماال : الطريق .

شرقا : الطريق .

جنوبا : محمد زرهوني و عبد الكرمي أفقير .

غربا : محمد زرهوني و عبد الكرمي أفقير.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 15/02/2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 07 مارس 2022 على الساعة 

30:10 صباحا .

مطلب رقم 62198 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : حسني الصوفي بن عبد القادر .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بورية.

ازنكن  تاوريرت  املدعو  احملل   ، اعزانا  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار باجو .

مساحته : 02 آر 50 س تقريبا .

حدوده :

شماال : الطريق .

شرقا : الطريق .

جنوبا : الطريق .

غربا : محمد زرهوني و عبد الكرمي أفقير.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 مارس 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 07 مارس 2022 على الساعة 

00:11 صباحا .

مطلب رقم 62199 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : حسني الصوفي بن عبد القادر .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض بورية.

ازنكن  تاوريرت  املدعو  احملل   ، اعزانا  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

بدوار باجو .

مساحته : 03 آر 50 س تقريبا .

حدوده :

شماال : الطريق .

شرقا : محمد زرهوني و عبد الكرمي أفقير.

جنوبا : الطريق .

غربا : محمد زرهوني و عبد الكرمي أفقير.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 15/02/2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 07 مارس 2022 على الساعة 

30:11 صباحا .

مطلب رقم 62200 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2022.

طالبو التحفيظ : 

- احلسن ابركان بن ميمون .

- سعيد ابركان بن ميمون .

- مليكة ابركان بن ميمون .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فداء ".

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو دار السختر 

زروالة .

مساحته : 44 ار 80 س تقريبا .

حدوده :

شماال : ميمون بن حدو بوميجان.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 30715 - 11 .

جنوبا : الطريق .

غربا : ملك الغير .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14/10/1999.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29/05/1999.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/05/1999.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16/08/1949.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 19/07/2021.

- شهادة إدارية عدد 77 مؤرخة في 23/04/1999.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 07 مارس 2022 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 62201 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2022.

طالبو التحفيظ : 

- بتولة الورتي بنت ميمون بنسبة 12/96.

- محمد سروتي بن الفطني بنسبة 14/96.

- مصطفى سروتي بن الفطني بنسبة 14/96.

- احمد سروتي بن الفطني بنسبة 14/96.

- مليكة سروتي بنت الفطني بنسبة 07/96.

- علي سروتي بن الفطني بنسبة 14/96.
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- رشيد سروتي بن الفطني بنسبة 14/96.

- ليلى سروتي بنت الفطني بنسبة 07/96.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة ".

نوعه : أرض بورية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو احلوفت مبزارع تغذمية .

مساحته : 30 ار 00 س تقريبا .

حدوده :

شماال : ورثة احلاج محمد بن اخملتار .

شرقا : امحمد بوجدايني .

جنوبا : الطريق .

غربا : اموح بن عمرو بن حمو.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- صورة طبق األصل لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 24/09/2019.

- رسم استمرار التملك عدلي مؤرخ في 27/07/2009.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03/10/1981.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 07 مارس 2022 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 62202 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2022.

طالبة التحفيظ السيدة: جميلة احلدوتي بنت ميمون .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني بويفرور ، احملل املدعو دوار افرا .

مساحته : 25 ار 72 س تقريبا .

حدوده :

شماال : الطريق .

شرقا : الطريق.

جنوبا : فوزري فاطمة .

غربا : ورثة فوزي محمد و فوزي مليكة .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24/08/2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 07 مارس 2022 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 62203 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2022.

طالبة التحفيظ السيدة : جميلة احلدوتي بنت ميمون .

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

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني بويفرور ، احملل املدعو دوار افرا .

مساحته : 40 ار 75 س تقريبا .

حدوده :

شماال : ورثة بوحمارة .

شرقا : ورثة فوزي محمد و ممر و لكموش محمد.

جنوبا : فوزي مليكة .

غربا : ورثة صالح موموحو و فوزي مليكة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24/08/2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 07 مارس 2022 على الساعة 

30:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 62204 - 11 

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد: عبد األمني بوسكوشي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " األمني ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول .

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد عيسى براقة .

مساحته : 90 س تقريبا .

حدوده :

شماال : الورتي كرمية .

شرقا : العنبري عمر و ورثة كازرو.

جنوبا : العنبري عمر .

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09/12/2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 07 مارس 2022 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 62205 - 11 

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد: لغموشي اشريف بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشريف ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار متنوعة .

، احملل املدعو اكلمام لعلو  : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار  موقعه 

ببوهركانا فرقة اغريبا لوطا.

مساحته : 27 آر 17 س تقريبا .

حدوده :

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : الطريق .
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جنوبا : ورثة لغموشي عمروش.

غربا : الساقية و الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22/12/1993.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 04/01/2000.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 07 مارس 2022 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 62206 - 11 

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد: محمد حلجاجي بن سعيد .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق علوية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو حي بويلغمان .

مساحته: 01 ار 90 س تقريبا.

حدوده:

شماال : الشكري عبد القادر.

شرقا : الطريق .

جنوبا : محمد البوزياني .

غربا : محمد البوزياني .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 27/01/2021.

في  االمضاء  مصحح  عرفي  شراء  و  بيع  لعقد  األصل  طبق  صورة   -

.21/06/2006

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2022 على الساعة 

30:12 بعد الزوال.

مطلب رقم 62207 - 11 

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2022.

طالبو التحفيظ : 

- محمد العبدالوي بن علي بنسبة 1/3 .

- فريد العبدالوي بن محمد بنسبة 1/3 .

- حسن العبدالوي بن محمد بنسبة 1/3 .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق علوية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو شارع الساقية 

احلمراء حومة السوق .

مساحته: 01 ار 98 س تقريبا.

حدوده:

شماال : الشارع.

شرقا : الطريق .

جنوبا : ميمون الطلحاوي .

غربا : محمد احلمداوي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 22/06/2021.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/10/2004.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2022 على الساعة 

30:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 62208 - 11 

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2022.

طالبة التحفيظ السيدة : فتيحة اتباتيت بنت ادريس .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " األندلس ".

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته: 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد بلحرش .

شرقا : الطريق.

جنوبا : مصطفى حدوشي.

غربا : ورثة ميمون عمرو.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29/01/2021.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/01/2012.

- نسخة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع و شراء عرفي 

مصحح االمضاء في 08/02/2011.

- صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 21/12/2009.

- شهادة إدارية عدد 12 مؤرخة في 17/02/2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2022 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 62209 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : بوعرفة بودو بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفدان الطويل".

نوعه : أرض بورية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة البركانيني ، احملل املدعو الفدان الطويل.
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مساحته: 03 هـ  تقريبا.

حدوده:

شماال : عبد اخلالق احلسناوي بونوار .

شرقا : الطريق .

جنوبا : ورثة امحمد يحيى .

غربا : ورثة عمرو ادرغال.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29/10/2007.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24/10/2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2022 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 62210 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : عبد الغاني الفاري بن رشيد .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفاري ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن .

مساحته: 87 س تقريبا.

حدوده:

شماال : الطريق .

شرقا : عبد اهلل بوراس .

جنوبا : حسن الساهلي.

غربا : الطريق .

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15/04/2021.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 30/12/2020.

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 21/12/2020.

باملكتب  احملفوظة  للنسخة  مطابقة  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

لعقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 07 مارس 1995.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2022 على الساعة 

30:12 بعد الزوال.

مطلب رقم 62211 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : حميد بلعربي بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي .

مساحته : 07 آر 37 س تقريبا .

حدوده :

شماال : كرمي اعناني .

شرقا : الطريق .

جنوبا : كرمي اعناني .

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم إشهاد عدلي مؤرخ في 14/12/2021.

- رسم إشهاد عدلي مؤرخ في 14/12/2021.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08/09/2021.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12/07/2021.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 21/10/2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2022 على الساعة 

00:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 62212 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : حميد بلعربي بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي .

مساحته : 09 آر 00 س تقريبا .

حدوده :

شماال : الطريق .

شرقا : امجاهد عبد الرحمان .

جنوبا : ورثة حشي و ميمونت وعلي .

غربا : امجاهد عبد الرحمان.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملحق شراء عدلي مؤرخ في 14/12/2021.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11/08/2021.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12/07/2021.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 04/08/2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2022 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 62213 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : شركة التبيا برومو ش. م. م بواسطة ممثلها 

القانوني السيد الرنداني امحمد بن عالل .
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بررومو 1".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي .

مساحته : 01 آر 04 س تقريبا .

حدوده :

شماال : الطريق .

شرقا : الطريق .

جنوبا : ورثة محمد اشهبون .

غربا : ورثة محمد اشهبون.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

في االمضاء  مصحح  عرفي  شراء  و  بيع  لعقد  األصل  طبق  صورة   -

26 مارس 2010.

- صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 28/02/2007.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 10/01/2007.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 18/01/2009.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 10/01/2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2022 على الساعة 

30:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 62214 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : شركة التبيا برومو ش. م. م بواسطة ممثلها 

القانوني السيد الرنداني امحمد بن عالل .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي .

مساحته : 01 آر 35 س تقريبا .

حدوده :

شماال : الطريق .

شرقا : ورثة محمد اشهبون.

جنوبا : ورثة محمد اشهبون .

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

في االمضاء  مصحح  عرفي  شراء  و  بيع  لعقد  األصل  طبق  صورة   -

26 مارس 2010.

- صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 28/02/2007.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 10/01/2007.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 18/01/2009.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 10/01/2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2022 على الساعة 

45:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 62215 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : شركة التبيا برومو ش. م. م بواسطة ممثلها 

القانوني السيد الرنداني امحمد بن عالل .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

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

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي .

مساحته : 01 آر 39 س تقريبا .

حدوده :

شماال : ورثة محمد اشهبون.

شرقا : ورثة محمد اشهبون.

جنوبا : ورثة محمد اشهبون .

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

في االمضاء  مصحح  عرفي  شراء  و  بيع  لعقد  األصل  طبق  صورة   -

26 مارس 2010.

- صورة طبق األصل لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 28/02/2007.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 10/01/2007.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 18/01/2009.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 10/01/2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2022 على الساعة 

00:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 62216 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : إبراهيم غيالن بن عبد السالم .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غيالن ".

نوعه : أرض عارية .

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

مزارع أوالد عبد اهلل بدوار عزوزات بني وكيل .

مساحته : 02 آر 00 س تقريبا .

حدوده :

شماال : امحمد البوصوابي .

شرقا : مسلك طرقي .

جنوبا : العالمي الربيتي .
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غربا : الساقية .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23/06/2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 08 مارس 2022 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 62217 - 11 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالبة التحفيظ السيدة : جميلة الهادي بنت عالل .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جميلة ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو بلعري أوالد 

يخلف فرخانة .

مساحته : 04 ار 65 س تقريبا .

حدوده :

شماال : الطريق .

شرقا : البوجي عبد العزيز .

جنوبا : اجلوهري فاطمة.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 03/02/2016.

- صورة شمسية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 07/09/2004.

- صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

.24/02/2004

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 09 مارس 2022 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 62218 - 11 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : عبد القادر الزروالي بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلمام ".

نوعه : أرض عارية بجزء منها خمسة بنايات األولى و الثانية و الثالثة و 

الرابعة عبارة عن سفلي و البناية اخلامسة مكونة من سفلي و طابق 

أول و بها مسبح .

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

أوالد رحو .

مساحته : 20 ار 00 س تقريبا .

حدوده :

شماال : امحمد وحود بن احلاج عيسى .

شرقا : الشارع .

جنوبا : الطريق.

غربا : الشارع .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم تسليم حظ عدلي مؤرخ في 22/08/1998.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22/06/1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 09 مارس 2022 على الساعة 

30:09 صباحا .

مطلب رقم 62219 - 11 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : سعيد ملبري بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملبري ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة احدادا ، احملل املدعو دوار اخندوق .

مساحته : 98 س تقريبا .

حدوده :

شماال : الرطبي حفيظة .

شرقا : نور الدين جمال حجوجي .

جنوبا : مسلك طرقي.

غربا : مسلك طرقي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02/09/2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 09 مارس 2022 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 62220 - 11 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ السيد : بوشواف ميمون بن مصطفى .

اإلسم الذي يعرف به امللك : " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوشواف ".

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول .

موقعه : مدينة الناظور ، شارع املستشفى احلسني .

مساحته : 01 آر 50 س تقريبا .

حدوده :

شماال : الشارع .

شرقا : املسعودي محمد .

جنوبا : الشارع .

غربا : محند امبارك.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 10/12/1990.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 09 مارس 2022 على الساعة 

30:13 بعد الزوال.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " البركة "

ذي مطلب التحفيظ عدد 61385 - 11 ، الذي نشرت خالصته 

باجلريدة الرسمية عدد : 1170 بتاريخ 02/06/2021.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21/12/2021 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " البركة " ذي مطلب التحفيظ عدد 61385 - 11 

الكائن مبدينة الناظور، حي بوعرورو ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

السيدة سعيدة الصاحلي بنت محمد ، 

رسم  و   21/12/2021 في  مؤرخ  توثيقي  شراء  عقد  على  بناء  وذلك 

وكالة عدلي مؤرخ في 02 مارس 2021 و رسم وكالة عدلي مؤرخ في 

تدعيما  سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وكذا   ،  16/12/2021

للمطلب املذكور اعاله.

 احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

عبد الرحيم بنعمارة     

محافظة سطات

مطلب رقم 41879 - 15

تاريخ االيداع:24 ديسمبر2021.

طالب التحفيظ:السيد بوشعيب حوام بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الفران احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك بوشعيب حوام"

ومطحنة  واسطبل  أول  وطابق  سفلي  من  سكنى  بها  نوعه:أرض 

وخزان ماء.

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

مساحته: 16 آ 66 س تقريبا.

حدوده:

شماال: مصطفى حوام واحمد حوام؛

شرقا:الطريق؛

جنوبا:محمد حوام؛

غربا:محمد حوام.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 14 موافق  ذواحلجة1407   18 في  مؤرخ  استمرار  رسم  من  نسخة 

اغسطس1987؛

رسم شراء مؤرخ في 11 محرم 1434 موافق 26 نوفمبر2012؛

 14 موافق   1407 ذواحلجة   18 في  مؤرخ  شراء  رسم  من  نسخة 

اغسطس1987؛

وكالة خاصة مؤرخة في 25 اغسطس2021.

على   2022 فبراير  املؤقت:25  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41880 - 15

تاريخ االيداع:27 ديسمبر2021.

طالبوا التحفيظ:

ناجية بنشريفة بنت اجلياللي بنسبة 04/32

غزالن عون بنت املصطفى " 07/"

أسامة عون بن املصطفى " 14/"

إميان عون بنت املصطفى " 07/"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض اخليمة اخللفية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املسيرة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي؛دوار بني مجريش.

مساحته: 02 هـ 34 آ تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق؛

شرقا:ورثة احلفاري الشعيبية؛

جنوبا:محمد العقاني بن احللة؛الطريق؛

غربا:عون عمر بن الطاهر؛احلاج حسن بن ابراهيم؛

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 02 موافق   1443 الثاني  ربيع   26 في  مؤرخ  ملكية  بثبوت  رسم 

ديسمبر2021.

وكالة عرفية مؤرخة في 06 سبتمبر2018؛

وكالة مؤرخة في 10 سبتمبر2018.

على   2022 فبراير  املؤقت:28  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41881 - 15

تاريخ االيداع:27 ديسمبر2021.

طالب التحفيظ:السيدة سهام فاتيح بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املرس"

نوعه:حطة للسكن.

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

بوزيان بني ريتون.

مساحته: 19 آ 38 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق؛حسناء فاتيح؛

شرقا:بعيد عثمان؛

جنوبا:عبدالرحيم السباعي؛

غربا:لفقيه بن اخلادير .

احلقوق العينية:الشيء.
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أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 05 شعبان 1442 موافق 19 مارس 2021؛

وكالة خاصة مؤرخة في 13 اغسطس2021.

على   2022 فبراير  املؤقت:28  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41882 - 15

تاريخ االيداع:28 ديسمبر2021.

طالب التحفيظ:السيدة سهام لودادسي بنت العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض املرس"

نوعه:أرض فالحية.

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

مساحته: 32 آ تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق؛

شرقا:الصديق لودادسي؛ورثة احلاج ابراهيم؛

جنوبا:ورثة احلاج ادريس بن الفقيه؛

غربا:ورثة احلسني بن احلاج ادريس .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 22 موافق   1419 الثانية  جمادى  فاحت  في  مؤرخ  استمرار  رسم 

سبتمبر1998؛

رسم شراء مؤرخ في 21 ربيع الثاني 1429 موافق 28 ابريل2008؛

موافقة عرفية على الشراء مصححة االمضاء بتاريخ 15 نوفمبر2021؛

رسم إشهاد باحلاق بيان مؤرخ في 13 رجب 1433 موافق 04 يونيو2012؛

صورة شمسية من رسم وكالة مؤرخة في 14 ربيع االول 1431 موافق 

فاحت مارس2010.

على   2022 فبراير  املؤقت:28  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41883 - 15

تاريخ االيداع:29 ديسمبر2021.

طالب التحفيظ:السيد مروان مساعيد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الصفحة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الصفحة"

نوعه:دار للسكن.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي الذهبي؛دوار اوالد 

محمد بن سعيد.

مساحته: 66 آ 43 س تقريبا.

حدوده:

شماال: قريشي امحمد؛ورثة قريشي اربيعة؛

شرقا:ورثة قريشي محمد بن امحمد؛

جنوبا:قريشي احمد؛

غربا:الطريق .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 04 شعبان 1435 موافق 02 يونيو2014.

رسم شراء مؤرخ في 05 رجب 1436 موافق 24 ابريل2015؛

بتاريخ 13  توقيعها  الشراء مصادق على صحة  موافقة عرفية على 

اغسطس 2021؛

وكالة مؤرخة في 13 اغسطس2021.

على   2022 مارس  املؤقت:فاحت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41884 - 15

تاريخ االيداع:30 ديسمبر2021.

طالبا التحفيظ:

السيد حميد فضول بن لكبير بنسبة1/2

سميرة فضول بنت لكبير " 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املرس"

الزيتون  وأشجار  بها مسكنيني من سفلي فقط  نوعه:أرض فالحية 

وبئران واسطبل.

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

الغزاونة حمداوة.

مساحته: 01 هـ 73 آ 28 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق؛

شرقا:ورثة احلاج حلسن بن عبدالسالم؛ورثة احلاج العربي بن عروب؛

جنوبا:ورثة فضول لكبير؛لكبير بن املكي؛محمد بن بوعزة؛

غربا:احلاج عمر صفر؛محمد بن بوعزة .

احلقوق العينية:خمسة أعمدة كهربائية من الضغط املنخفض.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 02 رمضان 1435 موافق 30 يونيو2014؛

رسم صدقة مؤرخ في 09 شوال 1435 موافق06 اغسطس 2014؛

نسخة طبق االصل من وكالة عدلية مؤرخة في 02 اغسطس2021.

على   2022 مارس  املؤقت:فاحت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41885 - 15

تاريخ االيداع:30 ديسمبر2021.

طالبوا التحفيظ:

هشام عدوان بن محمد بنسبة 02/13

اسماعيل عدوان بن محمد " 02/"

نورالدين عدوان بن محمد " 02/"
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فاطمة عدوان بنت محمد " 01/"

زبيدة عدوان بنت محمد " 01/"

نادية عدوان بنت محمد " 01/"

جناة عدوان بنت محمد " 01/"

يوسف عدوان بن محمد " 02/"

حنان عدوان بنت محمد بنسبة 01/"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلفرة بومركودة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلفرة بومركودة"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  البغادة  اوالد الصغير؛مزارع  ودائرة سطات؛جماعة  موقعه:اقليم 

الهواري.

مساحته: 01 هـ 09 آ 56 س تقريبا.

حدوده:

شماال: رابحة بنت احلاج محمد بن العسري؛عبدالقادر بن احلاج محمد 

بن العسري؛

العربي بن احلاج محمد بن احلاج الطاهر؛

شرقا: العربي بن احلاج محمد بن احلاج الطاهر؛

جنوبا: العربي بن احلاج محمد بن احلاج الطاهر؛ورثة محمد ولد زهرة 

بن الهاشمي؛عبداهلل بن املهدي؛

غربا:الطريق اجلهوية رقم 308 .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 19 جمادى االولى 1433 موافق 11 ماي 2012؛

رسم شراء مؤرخ في 23 شعبان 1433 موافق 13 يوليو2012؛

رسم شراء مؤرخ في 12 محرم 1437 موافق 26 اكتوبر2015؛

 07 موافق   1437 الثانية  جمادى   28 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  نظير 

ابريل2016؛

نسخة طبق االصل من رسم وكالة مؤرخة في 01 رجب 1437 موافق 

09 ابريل2016.

نظير رسم مطابقة اسم مؤرخ في 20 يناير2017.

على   2022 مارس  املؤقت:فاحت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 41886 - 15

تاريخ االيداع:30 ديسمبر2021.

طالب التحفيظ:السيد أمين منتصر بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد العمية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد أمين"

نوعه:أرض فالحية.

ازواغة  اجلنوبية؛دوار  املزامزة  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

الكراردة.

مساحته: 40 آ 12س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة الوالدي بوشعيب؛

عدد  مطلب  وحاليا  عبدالرحيم؛  اخويخة  سعيد؛  شرقا:اخويخة 

16965/15؛

جنوبا:ورثة اخويخة حلسن؛حاليا رسم عقاري عدد 63640/15؛

غربا:الطريق .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 28 رجب 1431 موافق 11 يوليو2010؛

رسم شراء مؤرخ في 25 ربيع الثاني 1443 موافق فاحت ديسمبر2021؛

وكالة خاصة مؤرخة في 23 ديسمبر2021.

على   2022 مارس  املؤقت:فاحت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41887 - 15

تاريخ االيداع:30 ديسمبر2021.

طالب التحفيظ:السيد محمد مربي بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ملرس لقدمي01"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملرس لقدمي01"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد معمر.

مساحته: 37 آ 04 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق؛

شرقا:احلاجة السعدية؛

جنوبا:رحال ولد الزهوة؛

غربا:البوعزاوية املعمري .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 23 ذوالقعدة 1441 موافق 15 يوليو2020.

على   2022 مارس  املؤقت:02  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41888 - 15

تاريخ االيداع:30 ديسمبر2021.

طالب التحفيظ:السيد محمد مربي بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ملرس لقدمي02"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملرس لقدمي02"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار اوالد معمر.

مساحته: 06 آ 37 س تقريبا.

حدوده:

شماال: احلاجة السعدية؛
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شرقا:الطريق؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:البوعزاوية املعمري .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 23 ذوالقعدة 1441 موافق 15 يوليو2020.

على   2022 مارس  املؤقت:02  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41889 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر2021.

طالب التحفيظ:السيد عبدالسالم جنيني بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الشانطي نانة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الشانطي نانة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي امحمد بن رحال؛دوار اوالد 

سليمان اجلنينات .

مساحته: 15 آ 42 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة جنيني هاشم بن عبدالسالم؛

شرقا:الكرعاوي حميد بن عبدالقادر بن محمد؛

جنوبا:مطلب عدد 16738/15؛

غربا:الطريق .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 17 جمادى االولى 1440 موافق 24 يناير2019.

على   2022 مارس  املؤقت:02  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41890 - 15

تاريخ االيداع:31 ديسمبر2021.

طالبة التحفيظ:السيد محمد رفيق بن عبدالسالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"التامون"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"التامون"

نوعه:أرض فالحية.

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

القاضي.

مساحته: 16 آ 67 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة بوعزة بلقاضية؛

شرقا:احلاج محمد بن العسرية؛

جنوبا:الكبير بن بوشعيب بن احلمودي؛

غربا:عائشة بنت محمد بن امحمد.

رسم شراء مؤرخ في 23 شعبان 1339 موافق 04 نوفمبر 1969؛

رسم موجب مطابقة اسم عدلي مؤرخ في 01 جمادى االولى 1442 

موافق 16 ديسمبر2020؛

تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 24 ديسمبر2021.

على   2022 مارس  املؤقت:02  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 41891 - 15

تاريخ االيداع:03 يناير2022.

طالبة التحفيظ:السيدة فاطنة محي بنت عبدالسالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املرس"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  لوالد  لوالد؛مركز  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم 

تباع.

مساحته: 01 آ 63 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة مجة بوشعيب؛

شرقا:حجي احلاج؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:حجي امحمد.

رسم ملكية مؤرخ في 17 شعبان 1433 موافق 07 يوليو 2012.

على   2022 مارس  املؤقت:04  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41892 - 15

تاريخ االيداع:04 يناير2022.

طالب التحفيظ:ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف العامة 

القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"مقبرة سيدي الراوي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"مقبرة سيدي الراوي"

نوعه:مقبرة.

العباسية  اجلنوبية؛دوار  املزامزة  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

العراعير.

مساحته: 94 آ 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: مطلب عدد 31476/15؛ورثة لزرك بن خاخا؛عبداهلل التومي؛

شرقا:الطريق؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:الطريق؛

احلقوق العينية:الشيء.
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أصل امللك:املادة 50 من مدونة االوقاف "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون 

واملقابر  واالضرحة  والزوايا  املساجد  جميع  املسلمني  عامة  على 

االسالمية ومضافاتها واالمالك املوقوفة عليها"

على   2022 مارس  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41893 - 15

تاريخ االيداع:04 يناير2022.

طالب التحفيظ:ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف العامة 

القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"مقبرة السيد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"مقبرة السيد"

نوعه:مقبرة.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛دوار ولد بالعوني.

مساحته: 09 آ تقريبا.

حدوده:

شماال: فاطمة الناصري؛

شرقا:فاطمة الناصري؛

جنوبا:فاطمة الناصري؛

غربا:الطريق؛

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: املادة 50 من مدونة االوقاف "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون 

واملقابر  واالضرحة  والزوايا  املساجد  جميع  املسلمني  عامة  على 

االسالمية ومضافاتها واالمالك املوقوفة عليها"

على   2022 مارس  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف.

مطلب رقم 41894 - 15

تاريخ االيداع:04 يناير2022.

طالب التحفيظ:ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف العامة 

القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"روضة سيدي بوقنادل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"روضة سيدي بوقنادل"

نوعه:مقبرة.

عربية  اوالد  سعيد؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

زنتوتية.

مساحته: 65 آ 02 س تقريبا.

حدوده:

شماال: رسم عقاري عدد 18011ض؛نعيمة طه؛

شرقا:مطلب عدد 20628/15؛

جنوبا:محمد عرابي؛

غربا:رسم عقاري عدد 36803/15؛

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: املادة 50 من مدونة االوقاف "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون 

واملقابر  واالضرحة  والزوايا  املساجد  جميع  املسلمني  عامة  على 

االسالمية ومضافاتها واالمالك املوقوفة عليها"

على   2022 مارس  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41895 - 15

تاريخ االيداع:04 يناير2022.

طالب التحفيظ:ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف العامة 

القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"مسجد احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"مسجد احلطة"

نوعه:مسجد.

بن  احمد  احلاج  يكرين؛دوار  بني  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

تومية.

مساحته: 01 آ 45 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة اليوسفي امليلودي؛

شرقا:ورثة اليوسفي امليلودي؛

جنوبا:الزاكي الزيتوني بن احليمر؛

غربا:احلسن الزاكي؛

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: املادة 50 من مدونة االوقاف "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون 

واملقابر  واالضرحة  والزوايا  املساجد  جميع  املسلمني  عامة  على 

االسالمية ومضافاتها واالمالك املوقوفة عليها"

على   2022 مارس  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف.

مطلب رقم 41896 - 15

تاريخ االيداع:04 يناير2022.

طالب التحفيظ:ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف العامة 

القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"روضة سيدي العربي بن يوسف"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"روضة سيدي العربي بن 

يوسف"

نوعه:مقبرة.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة مزورة؛دوار اوالد سليم.

مساحته: 57 آ 65 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق؛

شرقا:ورثة عبدالسالم بن محمد؛

جنوبا:ورثة عبدالسالم بن محمد؛

غربا:جعفر عباس؛

احلقوق العينية:الشيء.



عدد 1203 - 16 جمادى اآلخرة 1443 )19 يناير 2022(324

أصل امللك: املادة 50 من مدونة االوقاف "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون 

واملقابر  واالضرحة  والزوايا  املساجد  جميع  املسلمني  عامة  على 

االسالمية ومضافاتها واالمالك املوقوفة عليها"

على   2022 مارس  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41897 - 15

تاريخ االيداع:04 يناير2022.

طالب التحفيظ:ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف العامة 

القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"روضة تارونيت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"روضة تارونيت"

نوعه:مقبرة.

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

مساحته: 03 هـ 64 آ 63 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق؛

بوعزة؛بلمعلم  العلمي؛بلمعلم  اجلياللي؛بلمعلم  شرقا:رابح 

احلاج؛بلمعلم الغازي وسميح الكبير.

جنوبا:الطريق؛

غربا:الطريق؛

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: املادة 50 من مدونة االوقاف "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون 

واملقابر  واالضرحة  والزوايا  املساجد  جميع  املسلمني  عامة  على 

االسالمية ومضافاتها واالمالك املوقوفة عليها"

على   2022 مارس  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41898 - 15

تاريخ االيداع:05 يناير2022.

طالب التحفيظ:ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف العامة 

القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"روضة سيدي محمد العالم"

محمد  سيدي  للملك:"روضة  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

العالم"

نوعه:مقبرة.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة سطات.

مساحته: 01هـ 60 آ تقريبا.

حدوده:

شماال: الوادي؛

شرقا:الطريق؛

جنوبا:قاسم عنان؛عنان محمد؛

غربا:الصباري محمد؛الزروقي محمد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: املادة 50 من مدونة االوقاف "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون 
واملقابر  واالضرحة  والزوايا  املساجد  جميع  املسلمني  عامة  على 

االسالمية ومضافاتها واالمالك املوقوفة عليها"
على   2022 مارس  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف.

مطلب رقم 41899 - 15
تاريخ االيداع:05 يناير2022.

طالب التحفيظ:ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف العامة 
القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"مقبرة بن املفضل"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"مقبرة بن املفضل"

نوعه:مقبرة.
املعاريف  ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار  موقعه:اقليم سطات؛دائرة 

بني ريتون.
مساحته: 88 آ 60 س تقريبا.

حدوده:
شماال: رسم عقاري عدد 63148/15؛

شرقا:رسم عقاري عدد 63148/15؛
جنوبا:سيل املاء؛

غربا:احمد كراخي؛
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: املادة 50 من مدونة االوقاف "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون 
واملقابر  واالضرحة  والزوايا  املساجد  جميع  املسلمني  عامة  على 

االسالمية ومضافاتها واالمالك املوقوفة عليها"
على   2022 مارس  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 41900 - 15
تاريخ االيداع:05 يناير2022.

طالب التحفيظ:ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف العامة 
القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"مقبرة سيدي مسعود"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"مقبرة سيدي مسعود"

نوعه:مقبرة.
موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛

مساحته: 04 هـ 12 آ تقريبا.
حدوده:

شماال: ادريس محمد؛
شرقا:حميد املهف؛

6046د  عدد  عقاري  حلسن؛رسم  الشعبي  محمد؛ورثة  جنوبا:الضاوي 
ورثة احلاج كروم؛

غربا:الطريق؛
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: املادة 50 من مدونة االوقاف "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون 
على عامة املسلمني جميع املساجد والزوايا واالضرحة واملقابر االسالمية 

ومضافاتها واالمالك املوقوفة عليها"
على   2022 مارس  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف.
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مطلب رقم 41901 - 15
تاريخ االيداع:05 يناير2022.

طالب التحفيظ:ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف العامة 
القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"روضة سيدي محمدالصنهاجي"
محمد  سيدي  للملك:"روضة  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الصنهاجي"
نوعه:مقبرة.

حمدون  اجلنوبية؛دوار  املزامزة  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 
العراعير.

مساحته: 23 آ 55 س تقريبا.
حدوده:

شماال: مطلب عدد 31901/15؛
شرقا:الطريق؛رسم عقاري عدد 62293ض؛

جنوبا:رسم عقاري عدد 16557ض؛
غربا:مطلب عدد 31901/15؛

احلقوق العينية:الشيء.
أصل امللك: املادة 50 من مدونة االوقاف "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون 
واملقابر  واالضرحة  والزوايا  املساجد  جميع  املسلمني  عامة  على 

االسالمية ومضافاتها واالمالك املوقوفة عليها"
على   2022 مارس  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41902 - 15
تاريخ االيداع:05 يناير2022.

طالب التحفيظ:ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف العامة 
القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"مصلى سيدي بركة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"مصلى سيدي بركة"

نوعه:مقبرة.
حمدون  اجلنوبية؛دوار  املزامزة  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

العراعير.
مساحته: 20 آ تقريبا.

حدوده:
شماال: مقبرة سيدي بركة؛عيشة البخاري؛

شرقا:رشيد حشادي؛
جنوبا:ورثة سي عبدالقادراالمجد؛

غربا:عيشة البخاري؛الطريق؛
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: املادة 50 من مدونة االوقاف "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون 
واملقابر  واالضرحة  والزوايا  املساجد  جميع  املسلمني  عامة  على 

االسالمية ومضافاتها واالمالك املوقوفة عليها"
على   2022 مارس  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41903 - 15
تاريخ االيداع:05 يناير2022.

طالب التحفيظ:ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف العامة 
القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"مصلى سيدي بركة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"مصلى سيدي بركة"

نوعه:مقبرة.
موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة احلوازة؛دوار احلوازة.

مساحته: 02 هـ 15 آ تقريبا.
حدوده:

شماال: الطريق؛
احلاج  12335/15؛اوالد  عدد  عبدالواحد؛مطلب  الدين  شرقا:سجع 

بنقاسم؛
جنوبا:رشيد حشادي؛ورثة العربي البخاري؛مصلى سيدي بركة؛

غربا:عيشة البخاري؛ورثة العربي البخاري.
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: املادة 50 من مدونة االوقاف "يعتبر وقفا عاما بقوة القانون 
واملقابر  واالضرحة  والزوايا  املساجد  جميع  املسلمني  عامة  على 

االسالمية ومضافاتها واالمالك املوقوفة عليها"
على   2022 مارس  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف.
احملافظ على األمالك العقارية بسطات

     محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 45939 - 16
تاريخ االيداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : املصطفى زويتني بن عمر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تيشوت القايد ".

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيشوت القايد ".
نوعه : أرض عارية.

موقعه : دائرة اخلميسات املعازيز املركز حي املستقبل.
مساحته : 80 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : الزنقة ؛
جنوبا : الطريق ؛
 شرقا : الزنقة ؛

غربا : زويتني عمر ؛ 
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 
 16 موافق   1426 رمضان  من   12 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

اكتوبر2005؛
- عقد صدقة منجز لدى احملكمة العرفية بحودران رقم 7مؤرخ في 11 

فبراير 1956؛
- شهادة ادارية مؤرخة في 02/11/2021.

على   2022 مارس  املؤقت:07  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة الثانية عشر زواال.
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مطلب رقم 45940 - 16
تاريخ االيداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : رشيد مساوي بن عمر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " االزهر 207".

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " االزهر 207".
نوعه : ارض بها بناية من طابق اول و ملحقة.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية االزهر.
مساحته : 61 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : الرسمني 19745/16 و 60013/16 ؛

جنوبا : الزنقة ؛
 شرقا : قباش حميد ؛
غربا : الطويل محمد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.
 1443 االول  ربيع  من   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  اصل 

موافق 04 نوفمبر 2021؛
على   2022 مارس  املؤقت:07  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 45941 - 16
تاريخ االيداع : 10 يناير 2022.

طالب التحفيظ : السعدية زموري بنت بوعبيد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حلرش سيدي العربي".

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " حلرش سيدي العربي ".
نوعه : ارض عارية بها بناية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت عمر ايت حنو عدي.
مساحته : 05 آ 00 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : امزيان يامنة ؛ 

جنوبا : ورثة محمد اوعسو، امزيان يامنة ؛
 شرقا : امزيان يامنة ؛

غربا : ورثة محمد اوعسو ؛
احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 من رجب 1437 موافق 
16 ابريل 2016؛

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

مطلب رقم 45942 - 16
تاريخ االيداع : 12 يناير 2022.

طالب التحفيظ : الركراكي محمد بن عاللي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان دفيالت".

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان دفيالت ".
نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دوار ايت بوهو ايت عال.
مساحته : 02 هـ 14 آ 55 س تقريبا.

اجملاورون:
القطعة االولى:

شماال : مطلب 16428/16 ؛

جنوبا : الطريق ؛
 شرقا : استقام رشيد ؛

غربا : املطلبني 16339/16 و 16340/16؛
القطعة الثانية:
شماال : الطريق ؛

جنوبا : ورثة بوزرواط محمد ؛
 شرقا : احبشان منير ؛

غربا : مطلب 16340/16؛
احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 
 20 موافق   1435 القعدة  ذي  من   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

سبتمبر 2014؛
 11 موافق   1435 القعدة  ذي  15 من  في  مؤرخ  - رسم ملكية عدلي 

سبتمبر 2014؛
- استدراك عدلي مؤرخ في 07 من صفر 1441 موافق 06 اكتوبر 2019؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 23/07/2020.
على   2022 مارس  املؤقت:15  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 45943 - 16
تاريخ االيداع : 13 يناير 2022.

طالب التحفيظ : سعاد بنبوشعيب بنت املكي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اورحو".

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " اورحو ".
نوعه : ارض بها بناية من طابق اول.

موقعه : مدينة اخلميسات حي التقدم.
مساحته : 01 آ 38 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال : رسم 31168ر ؛

جنوبا : رسم 5895ر ؛
شرقا : ورثة فرقوش عالل، احلاج احلسني بوبية ؛

غربا : ممر ؛
احلقوق العينية : ال شيء.

الثاني 1442  ربيع  : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 من  امللك  اصل 
موافق 17 نوفمبر 2020؛

على   2022 مارس  املؤقت:15  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 
         يوسف بوكنيفي

محافظة العيون

مطلب رقم 5322 - 17 
تاريخ اإليداع: 10 يناير 2022.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص.
 االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الساقية 5 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الساقية 5 "؛
نوعه: أرض عارية؛

موقعه: اقليم العيون، جماعة فم الواد؛
مساحته: 263 هكتار 67 آر 96 سنتيار تقريبا.

اجملاورون:
شماال: امللك اخلاص للدولة؛ 

شرقا: الرسم العقاري عدد 11862/17؛ 
جنوبا: الرسم العقاري عدد 14587/17؛ 

غربا: واد الساقية احلمراء؛ 
 احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة مؤرخة في 05 
يناير 2022.

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

مطلب رقم 5323 - 17 
تاريخ اإليداع: 10 يناير 2022.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص.
 االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الساقية 6".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الساقية 6"؛
نوعه: أرض عارية؛

العيون  بني  الرابطة   1 رقم  الوطنية  الطريق  العيون،  اقليم  موقعه: 
وطرفاية ؛

مساحته: 01 هكتار 03 آر 03 سنتيار تقريبا.
اجملاورون:

شماال: الرسوم العقارية عدد 8529/17، 12588/17، 12587/17 ؛ 
شرقا: الطريق؛ 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 13117/17؛ 
غربا: الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بني العيون وطرفاية؛ 

 احلقوق العينية: ال شيء. 
أصل امللك : نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة مؤرخة في 05 

يناير 2022.
على   2022 مارس   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 
احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

           رشيد الوردي

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53943 - 18
تاريخ اإليداع: 05 يناير 2022.

طالب التحفيظ : قبيش عمر بن عمر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »الغراف«.

نوعه: ارض فالحية.
موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي، دوار اوالد العاتي.

مساحته: 02 هـ 40 آ تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: ورثة اوالد العاتية؛
شرقـا: قدور بن امحمد؛

جنوبـا: محمد بن امحمد بن املعطي؛
غربـا: الهادين احلاج احمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم مخارجة بنظير عدلي مؤرخ في 27 ربيع األول 
1443 موافق 03 نوفمبر 2021.

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 رمضان 1415 موافق 
ل 07 فبراير 1995.

- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 جمادى االولى 1435 
موافق 12 مارس 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 مارس 2022 على 
الساعة: 11 صباحا.

مطلب رقم 53944 - 18
تاريخ اإليداع: 05 يناير 2022.

طالب التحفيظ : قبيش فاطنة بنت عمر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »املكرط«.
نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي، دوار اوالد العاتي.
مساحته: 01 هـ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: طريق؛

شرقـا: قبيش امباركة؛
جنوبـا: طريق؛

غربـا: الرسم العقاري عدد 23440/س
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- صورة شمسية لرسم مخارجة بنظير عدلي مؤرخ في 27 ربيع األول 

1443 موافق 03 نوفمبر 2021.
صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 رمضان 1415 موافق 

ل 07 فبراير 1995.
- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 جمادى االولى 1435 

موافق 12 مارس 2014.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 07 مارس 2022 على 

الساعة: 9 صباحا.

مطلب رقم 53945 - 18
تاريخ اإليداع: 05 يناير 2022.

طالب التحفيظ : قبيش مباركة بنت عمر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »املكرط«.
نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي، دوار اوالد العاتي.
مساحته: 01 هـ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: طريق؛

شرقـا: قبيش قدور؛
جنوبـا: ورثة الشرقي بن ادرير، الطريق؛

غربـا: فاطنة قبيش.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- صورة شمسية لرسم مخارجة بنظير عدلي مؤرخ في 27 ربيع األول 

1443 موافق 03 نوفمبر 2021.
صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 رمضان 1415 موافق 

ل 07 فبراير 1995.
- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 جمادى االولى 1435 

موافق 12 مارس 2014.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 07 مارس 2022 على 

الساعة: 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 53946 - 18
تاريخ اإليداع: 05 يناير 2022.

طالب التحفيظ : قبيش جمعة بنت عمر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »املكرط«.
نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي، دوار اوالد العاتي.
مساحته: 01 هـ 20 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: قبيش صالح؛

شرقـا: ورثة بوعزة اوالد العاتية؛
جنوبـا: الرسم العقاري عدد 17127/18؛

غربـا: الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم مخارجة بنظير عدلي مؤرخ في 27 ربيع األول 1443 موافق 03 

نوفمبر 2021.
صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 رمضان 1415 موافق 

07 فبراير 1995.
- صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 جمادى االولى 1435 

موافق 12 مارس 2014.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 07 مارس 2022 على 

الساعة: 12 زواال.

مطلب رقم 53947 - 18
تاريخ اإليداع: 05 يناير 2022.

طالب التحفيظ : حسن هناني بن عبد القادر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الكنيز«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »إياد اخلير«.

نوعه: ارض فالحية.
موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بولنوار، دوار املساعدة، اوالد إبراهيم.

مساحته: 01 هـ 46 آ 67 س تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: مكان محمد، ورثة خشابي احمد؛
شرقـا: إدريس جليد؛

جنوبـا: مطلبي التحفيظ عدد 2501/18، 2442/18، ورثة خضاري احلاج 
احمد؛

غربـا: الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 22 موافق   1443 الثاني  ربيع   16 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

نوفمبر2021.
رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 06 صفر 1443 موافق 14 سبتمبر2021.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 رمضان 1378 موافق 12 مارس 1959.

 1413 شعبان   30 في  مؤرخ  عدلي  إراثة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -
موافق 22 فبراير 1993.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 19 ربيع األول 1432 
موافق 23 فبراير 2011.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 07 جمادى 
األولى 1442 موافق 22 دجنبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 04 مارس 2022 على 
الساعة: 11 صباحا.

مطلب رقم 53948 - 18
تاريخ اإليداع: 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : خالد منصوري بن اقناديل.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الروضة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »منصوري خالد«.
نوعه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة اوالد افتاتة، دوار اوالد امبارك.
مساحته: 01 هـ 23 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: ورثة املعطي شيخاوي؛

شرقـا: خديجة درقاوي؛
جنوبـا: الطريق؛

غربـا: فاطمة درقاوي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 10 موافق   1442 اخلير  صفر   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

أكتوبر2020.
رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ذي احلجة 1442 موافق 09 غشت 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 08 مارس 2022 على 
الساعة: 09 صباحا.

مطلب رقم 53949 - 18
تاريخ اإليداع: 07 يناير 2022.

طالبوا التحفيظ : 
خالد جبيرة بن اجلياللي بنسبة 14/224 سهما؛ 
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بوعبيد جبيرة بن اجلياللي بنسبة 126/224 سهما؛
رقية بنت محمد، بنسبة 14/224 سهما؛

السعدية جبيرة بنت اجلياللي، بنسبة 07/224 سهما؛
عائشة جبيرة بنت اجلياللي، بنسبة 07/224 سهما؛
فاطمة جبيرة بنت اجلياللي، بنسبة 07/224 سهما؛
الزهرة جبيرة بنت اجلياللي، بنسبة 07/224 سهما؛

جناة جبيرة بنت اجلياللي، بنسبة 07/224 سهما؛
الصاحلة جبيرة بنت اجلياللي،بنسبة 07/224 سهما؛

سعيد جبيرة بن اجلياللي، بنسبة 14/224 سهما؛
رشيدة جبيرة بنت اجلياللي، بنسبة 07/224 سهما؛

حنان جبيرة بنت اجلياللي، بنسبة 07/224 سهما.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »دار جبيرة«.
نوعه: دار للسكن بها سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعـه: مدينة خريبكة، حي الفتح زنقة اوالد عبدون.
مساحته: 01 آ تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الرسم العقاري عدد 30742/18؛

شرقـا: الزنقة؛
جنوبـا: الرسم العقاري عدد 27733/18؛

غربـا: احلاج البصالي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ذي احلجة 1422 موافق 27 فبراير2002.
رسم إراثة عدلي مؤرخ في 15 شعبان 1430 موافق 07 أغسطس2009.

رسم تصحيح فريضة عدلي مؤرخ في 25 ربيع األول 1443 موافق 01 
نوفمبر 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 07 مارس 2022 على 
الساعة: 09 صباحا.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » احلجارة « 
مطلب التحفيظ رقم 9522 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4470 املؤرخة في 1 يوليو 1998.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 5 يناير2022، فإن مسطرة حتفيظ 
الكائن   18  -  9522 رقم  التحفيظ  مطلب  »احلجارة«  املدعو  امللك 
بدائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي، دوار اوالد بو عائشة، تتابع من اآلن 

فصاعدا في إسم السيد ات والسادة:
- فاطمة بوزيد بنت العياشي بنسبة 08/192.

- ياسر خليل بن أحمد بنسبة 78/192.
- امني خليل بن أحمد بنسبة 78/192.

- جهاد خليل بنت أحمد بنسبة 7/192.
- وداد خليل بنت أحمد بنسبة 7/192.

- امال خليل بنت أحمد بنسبة 7/192.
- يسرى خليل بنت محمد بنسبة 7/192.

و ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:
- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ 21 محرم 1443 موافق 30 

اغسطس 2021.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ذو القعدة 1434 موافق 4 اكتوبر2013.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » احلجارة « 
مطلب التحفيظ رقم 50661 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1063 املؤرخة في 15 مايو 2019. 
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 6 يناير2022، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املدعو »ركادة« مطلب التحفيظ رقم 50661 - 18 الكائن بدائرة 
في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  عياد،  اوالد  دوار  املعادنة،  جماعة  زم،  وادي 

إسم السيد حبيب منيولي بن عبد العزيز.
و ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 رجب 1442 موافق 23 فبراير2021.

 23 موافق   1442 شعبان   9 في  مؤرخ  تأكيدي  عدلي  اصالح  رسم   -
مارس 2021.

احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة 
      عبد احلليم فتح اهلل

محافظة تطوان

مطلب رقم 78737 - 19 
تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022

طالبا التحفيظ : 
- محمد بن العياشي عزوز، 

الشياع مناصفة  بن محمد بصفتهما شريكني على  - محمد عزوز 
بينهما 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عزوز 
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عزوز مشتمالته: ارض 

عارية 
موقعه : شفشاون، اجلماعة احلضرية لشفشاون، احملل املدعو: باحناين 

احلي اإلداري. 
مساحته : 02 ار تقريبا. 
حدوده : شماال: الطريق 

شرقا: الطريق 
جنوبا: يوسف البقالي ومن معه 

غربا: يوسف البقالي ومن معه 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
1 -رسم هبة حظ عدلي مؤرخ في 22 أكتوبر 2020.

2 -رسم بيع عدلي مؤرخ في 24 ماي 2016.
3 -نسخة من رسم بيع عدلي مؤرخ في 26 ماي 1980.

4 -نسخة من رسم إراثة عدلية مؤرخة في 01 يوليوز 2004.
5 -نسخة من رسم توكيل عدلية مؤرخة في 28 أبريل 2005.
6 -نسخة من رسم توكيل عدلية مؤرخة في 04 ماي 2005.

7 -شهادة إدارية مؤرخة في 14 ديسمبر 2020.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14 مارس 2022 على الساعة 10 

و00 دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية بتطوان

محمد بنموسى    
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محافظة تازة

مطلب رقم 51401 - 21

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2022

طالبة التحفيظ : عبداهلل امهاني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " باب خلراب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك زينب

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

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

دوار احلادة

مساحته : 13 آر08 سنتيار .

حدوده : 

شماال : مومنني محمد ، العساوي محمد.

شرقا : ممر عمومي

جنوبا : العساوي عامر، مومنني محمد، ممر عمومي

غربا : العساوي عبدالقادر

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 جمادى الثانية 1443 موافق 

06 ماي 2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 صفر 1443 موافق 17 سبتمبر 2021.

على   2022 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51402 - 21

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2022

طالبة التحفيظ : الطاهرة العمراوي بنت علي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان الشيخ

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الشيخ

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، جماعة وقيادة كلدمان، احملل املدعو : دوار لكراشحة. 

مساحته : 59 آر57 سنتيار .

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8275 - 21 ، عبد القادر العبادي ، ورثة 

محند امللودي.

شرقا : النيح الطيب ولد محند الطيب.

جنوبا : طريق

غربا : اخلدير الكيور.

احلقوق العينية : ال شيء.

 1437 شعبان   18 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 25 ماي 2016.

على   2022 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 51403 - 21

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022

طالب التحفيظ : محمد لغلغ بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بتان عمران 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بتان عمران 1

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، جماعة وقيادة كلدمان، احملل املدعو : دوار 

سيدي حمو مفتاح.

مساحته : 01 هكتار 61 آر28 سنتيار .

حدوده : 

شماال : لغلغ بلقاسم ، طريق 

شرقا : الشعبة

جنوبا : إدريس الريح ورثة محمد الريح ، حلسن الريح.

غربا : عبداهلل اليوسفي. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 صفر 1443 موافق 

07 اكتوبر 1984

على   2022 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51404 - 21

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022

طالب التحفيظ : محمد لغلغ بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بتان عمران 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بتان عمران 2

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، جماعة وقيادة كلدمان، احملل املدعو : دوار 

سيدي حمو مفتاح.

مساحته : 30آر 10 سنتيار .

حدوده : 

شماال : الشعبة

شرقا : ورثة الزهرة لغلغ ، عائشة لغلغ.

جنوبا : صفية لغلغ ، طريق
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غربا : عبداهلل اليوسفي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 صفر 1443 موافق 

07 اكتوبر 2021.

على   2022 مارس   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51405 - 21

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022

طالب التحفيظ : محمد لغلغ بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني بلعمان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عني بلعمان

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، جماعة وقيادة كلدمان، احملل املدعو : دوار 

سيدي حمو مفتاح.

مساحته : 13آر 79 سنتيار .

حدوده : 

شماال : الشعبة

شرقا : طريق

جنوبا : ورثة العصيوي

غربا : لغلغ صفية.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 صفر 1443 موافق 

07 اكتوبر 2021.

على   2022 مارس   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 51406 - 21

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022

طالب التحفيظ : محمد املرزوقي بن احميدة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي سرحان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي سرحان

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، جماعة أوالد الشريف ، قيادة بني لنت احملل 

املدعو : سيدي سرحان

مساحته : 01 هكتار 01 آر 18 سنتيار .

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : املرزوقي عبد احلميد

جنوبا : ورثة قسال عبداهلل 

غربا : الرسم العقاري عدد 7439/ف

احلقوق العينية : ال شيء.

 1443 الثانية  13 جمادى  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق 18 ديسمبر 2021.

على   2022 مارس   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " الدوم1" 

مطلب رقم 20175 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1033 املؤرخة فـي : 17 اكتوبر 2018

مسطرة  فإن   2021 ابريل   02  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التي أظهرها  باملساحة  اآلن فصاعدا  تتابع من  املذكور  امللك  حتفيظ 

املصرح  املساحة  بدال من  آ 04 سنتيار   15 : العقاري وهي  التصميم 

بها عند إيداع مطلب التحفيظ وهي 13 آر 29 سنتيار وذالك بناء على 

نفس احلجج املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور. 

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

إدريس املصلح.     

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3861 - 26

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2022

طالب )ة( التحفيظ : 

1 - الزهرة زكري بنت محمد

2 - فاطمة زكري بنت محمد

بصفتهما طالبتي التحفيظ على الشياع سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك: أرض بسباسة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: أرض بسباسة

نوعه: أرض فالحية 

موقعه : احملمدية ، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي عبد النبي

مساحته : 66 ار 61 سنتيار

حدوده:

شماال : الزين أحمد

جنوبا: الطريق االقليمية رقم 3006

شرقا : الزين عائشة

غربا : الزين علي
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احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي عدد 147 كناش األمالك 77 بتاريخ 18 يناير 2021

2 - شهادة ادارية عدد 16 /م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة زناتة بتاريخ 10 

ديسمبر 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14 مارس 2022 على 

الساعة 11 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

محمد اخللطي    

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 46980 - 27

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2022. 

طالب التحفيظ : العربي اخلطابي بن عبد القادر .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الدار "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اجلموس ، جماعة موالي بوعزة املكان 

املدعو : دوار ايت فاسكا .

مساحته : 02 هـ 14 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امحمد احسو ؛

شرقا : ورثة اعزيز احسو ؛

جنوبا : ورثة اعزيز احسو ؛

غربا : ورثة بوعزى البوعزاوي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي عدد 229 مؤرخ في 26 اكتوبر 2011 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 1664 مؤرخ في 20 سبتمبر 2021 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2022 على 

الساعة 10 .

مطلب رقم 46981 - 27

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2022. 

طالب التحفيظ : علي برمضان بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " برمضان "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول.

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حي بولشفار.

مساحته : 01 آر 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد برمضان ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : زاور عبد السالم ؛

غربا : خديجة عماري .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 385 مؤرخ في 18 يونيو 2021 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 33 مؤرخ في 30 ديسمبر2021 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2022 على 

الساعة 09 و30 د .

مطلب رقم 46982 - 27

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2022. 

طالب التحفيظ : كمال اسهلي بن املصطفى .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كمال "

نوعه : ارض عارية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة و جماعة اجلموس املكان املدعو : حي 

التقدم 01.

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك جماعي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك جماعي ( ؛

جنوبا : هاطل فاطمة ؛

غربا : هاطل فاطمة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 45 مؤرخ في 01 سبتمبر 2021؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 397 مؤرخ في 31 مارس 2008؛

3 - شهادة إدارية عدد 190 مؤرخة في 09 ديسمبر 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2022 على 

الساعة 11 .

مطلب رقم 46983 - 27

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2021. 

طالب التحفيظ : عمر يوسفي بن حلسن .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عمر "
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نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول 

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : الكورس ، زنقة 36 ، رقم 56.

مساحته : 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك جماعي (؛

شرقا : الزنقة ) ملك جماعي (؛

جنوبا : مولود نبيل ؛

غربا : زينب بنت بوعزى . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 593 مؤرخ في 19 يوليو 2010 ؛ 

2 - رسم شراء عدلي عدد 642 مؤرخ في 19 يونيو 2007 ؛ 

3 - شهادة ادارية عدد 392 مؤرخة في 30 ديسمبر 2021 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2022 على 

الساعة 14 و 30 د.

مطلب رقم 46984 - 27

تاريخ االيداع : 03 يناير 2022. 

طالبة التحفيظ : موالتي العثماني بنت يكو .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " موالتي "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول 

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : الكورس .

مساحته : 59 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الباهية فاضمة ؛

شرقا : عبدالرحيم القنينزع ؛

جنوبا : العقاوي اسعيد ؛

غربا : الزنقة ) ملك جماعي (. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 331 مؤرخ في 05 اكتوبر 2011 ؛ 

2 - شهادة ادارية عدد 364 مؤرخة في 02 ديسمبر 2021 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 03 مارس 2022 على 

الساعة 09.

مطلب رقم 46985 - 27

تاريخ االيداع : 04 يناير 2022 . 

طالبة التحفيظ : جنية البونصري بنت احمد .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنية "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول 

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : زنقة برشيد ، رقم 15.

مساحته : 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج احلمدوني؛

شرقا : عزمي ابراهيم ؛

جنوبا : فاطمة الشارطية ؛

غربا : الزنقة ) ملك جماعي (. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 274 مؤرخ في 12 يونيو 2013 ؛ 

2 - رسم احصاء تركة عدلي عدد 71 مؤرخ في 28 ماي 2013 ؛ 

3 - رسم مناسخة عدلي عدد 602 مؤرخ في 16 مارس 2012 ؛

4 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي عدد 537 مؤرخ في 20 مارس 2010 ؛

5 - رسم شراء عدلي عدد 1858 مؤرخ في 02 اغسطس 1994 ؛

6 - شهادة ادارية مؤرخة في 13 ديسمبر 2021 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 مارس 2022 على 

الساعة 10 .

مطلب رقم 46986 - 27

تاريخ االيداع : 04 يناير 2022 .

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - عبد الغاني الرامي بن الصالح ؛

2 - بن امبارك الرامي بن الصالح .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بويعزابن "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة و جماعة اجلموس املكان املدعو : مزارع 

آيت منصور ، آيت أمعي.

مساحته : 02 هـ 85 آ 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الكبير حادجي ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : ورثة بوعزى هودي ؛

غربا : الكبيرة حادجي .

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 61 مؤرخ في 10 ديسمبر 2019؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 307 مؤرخ في 04 ديسمبر 2019؛

3 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 343 مؤرخ في 07 ابريل 2008؛

4 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 50 مؤرخ في 14 يناير 2008 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 مارس 2022 على 

الساعة 11 و 30 د .

مطلب رقم 46987 - 27

تاريخ االيداع : 04 يناير 2022 .

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - احلسني حجوبي بن العياشي ؛

2 - زينب امحزون بنت املصطفى .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدهرت نعالبو "

نوعه : ارض فالحية بها دار للسكنى .

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

، دوار امهروق ، املكان املدعو : جنان ماس .

مساحته : 01 هـ 52 آ 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : علي زازي ؛

جنوبا : الواد ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الشعبة ) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي عدد 01 مؤرخ في 17 ابريل 2021؛

2 - رسم مبادلة عدلي عدد 161 مؤرخ في 24 يوليو 2020؛

3 - رسم ملكية عدلي عدد 77 مؤرخ في 28 اكتوبر 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 04 مارس 2022 على 

الساعة 09 و 30 د .

مطلب رقم 46988 - 27

تاريخ االيداع : 06 يناير 2022 . 

طالب التحفيظ : املصطفى شاكر بن احماد .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املصطفى "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : امالو اغرينب ، حي الزيتون .

مساحته : 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حداد رشيد ؛

شرقا : محمد جنني ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك جماعي (؛

غربا : محمد البكاري . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 399 مؤرخ في 29 نونبر 2021 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 مارس 2022 على 

الساعة 10 .

مطلب رقم 46989 - 27

تاريخ االيداع : 06 يناير 2022 . 

طالب التحفيظ : احمد بوشارب بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احمد "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي الفتح .

مساحته : 83 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك جماعي (؛

شرقا : الزنقة ) ملك جماعي (؛

جنوبا : مدني محمد ؛ 

غربا : عائشة علي . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم هبة عدلي عدد 126 مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 ؛

2 - نسخة من رسم اراثة عدلي عدد 118 مؤرخ في 06 مارس 2008 ؛

3 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 202 مؤرخ في 29 يناير 2002 ؛

4 - شهادة ادارية مؤرخة في 25 نونبر2021 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 مارس 2022 على 

الساعة 11 و 30 د .

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " فدان الدار" 

ذي مطلب رقم 2196 - 27 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 4444 املؤرخة في 31 ديسمبر 1997. 

مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في 03 يناير 2022 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " فدان الدار " ذي مطلب رقم 2196 - 27 الكائن باقليم 

و دائرة خنيفرة ، ملحقة كهف النسور ، جماعة سيدي عمرو ، احملل 

املدعو : ايت بويشي، تقفليت ، تتابع من االن فصاعدا على الشياع في 

اسم السادة و السيدات : 

1 - باحمان مولود بن حلسن بنسبة 30/40 ؛ 

2 - محمد احدو الطالبي بن احدو بنسبة 04/40 ؛

3 - رقية الطالبي بنت احدو بنسبة 02/40 ؛

4 - يطو الطالبي بنت احدو بنسبة 02/40 ؛

5 - زينب الطالبي بنت احدو بنسبة 02/40 . 
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وذلك زيــــادة على الوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 698 مؤرخ في 12 فبراير 1991 ؛

اراثة عدلي عدد 515 مؤرخ في 30  2 - صورة مطابقة لالصل لرسم 

مارس 2002 ؛

3 - حكم ابتدائي عدد 1721 مؤرخ في 09 نوفمبر 1999 ؛

4 - قرار استئنافي عدد 729 مؤرخ في 20 مارس 2002 ؛

5 - قرار اجمللس االعلى عدد 6/7 مؤرخ في 08 يناير 2019 .

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بخنيفرة

       طارق فضيلي 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 58920 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  10  يناير 2022.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مقبرة زاوية مالل.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : مقبرة زاوية مالل. 

نـوع امللك : مقبرة ؛

 : املدعو  احملل  ترناتة،  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : مـوقـعـه 

زاوية مالل.

مسـاحتـه : 02 هك 20 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مسلك للمرور و اراضي جموع زاوية مالل .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : ممر عمومي و اراضي جموع زاوية مالل .

غـربـا : مسلك للمرور .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من سجالت إحصاء املمتلكات احلبسية 

مؤرخة في 23 يونيو 2021 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  14  مارس 2022 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 58921 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  10  يناير 2022.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مقبرة مالل.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : مقبرة مالل. 

نـوع امللك : مقبرة ؛

 : املدعو  احملل  ترناتة،  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : مـوقـعـه 

زاوية مالل.

مسـاحتـه : 05 هك 20 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : اراضي جموع بلدة مالل .

شـرقـا : الشعبة .

جـنـوبا : الطريق الرئيسية رقم 09 .

غـربـا : اراضي جموع بلدة مالل .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من سجالت إحصاء املمتلكات احلبسية 

مؤرخة في 23 يونيو 2021 ؛

: العاشرة  :  14  مارس 2022 على الساعة  عملية حتديده ستقع يوم 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 58922 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  10  يناير 2022.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : يوسف اعيسى 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : يوسف اعيسى 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

: زاوية عبد املولى.

مسـاحتـه : 06 ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ملك ورثة السي يعقوب بن محمد .

شـرقـا : ملك ورثة السي يعقوب بن محمد .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من سجالت إحصاء املمتلكات احلبسية 

مؤرخة في 29 أبريل 2021 ؛

الثانية   : الساعة  على   2022 مارس    14  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 58923 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  10  يناير 2022.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مقبرة قدمية 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : مقبرة قدمية 1. 

نـوع امللك : مقبرة ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

: بني زولي.
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مسـاحتـه : 05 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ارض جماعية .

شـرقـا : بناية طينية .

جـنـوبا : بناية طينية .

غـربـا : ارض جماعية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من سجالت إحصاء املمتلكات احلبسية 

مؤرخة في 22 أكتوبر 2019 ؛

الواحدة   : الساعة  :  14  مارس 2022 على  يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 58924 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  12  يناير 2022.

طالب التحفيـظ : السـيد محمد سعد االزقم بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك سعد 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك سعد 1. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : شعبة اسعيد.

مسـاحتـه : 01 ار 78 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : احملمدي حسن بن محمد.

جـنـوبا : ايت موسى عبد اهلل و حموتي محمد .

غـربـا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

 1430 محرم   30 في  مؤرخ  عدلي  قسمة  رسم   : املـلك  أصل 

موافق 27 يناير 2009 

 1428 رمضان   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

موافق 24 سبتمبر 2007 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ربيع الثاني 1407 موافق 

27 ديسمبر 1986 

- شهادة ادارية مؤرخة في 14 فبراير 2014 

- صورة شمسية لتوكيل غير محدود مؤرخ في 08 اغسطس 2011 

- وكالة خاصة مصححة اإلمضاء بتاريخ 21 اكتوبر 2017 

- رسم موقعي للعقار؛

عملية حتديده ستقع يوم :  15  مارس 2022 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 58925 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  12  يناير 2022.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مقبرة رباط احلجر.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : مقبرة رباط احلجر. 

نـوع امللك : مقبرة ؛

 : املدعو  احملل  ترناتة،  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : مـوقـعـه 

رباط احلجر.

مسـاحتـه : 01 هك 50 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : اراضي جموع رباط احلجر .

جـنـوبا : طريق رئيسية رقم 09 .

غـربـا : الشعبة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من سجالت إحصاء املمتلكات احلبسية 

مؤرخة في 23 يونيو 2021 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  15  مارس 2022 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 58926 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  12  يناير 2022.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مقبرة قصبة انشاشدة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : مقبرة قصبة انشاشدة. 

نـوع امللك : مقبرة ؛

 : املدعو  احملل  ترناتة،  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : مـوقـعـه 

قصبة انشاشدة.

مسـاحتـه : 60 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : اراضي جموع قصبة انشاشدة .

جـنـوبا : طريق رئيسية رقم 09 .

غـربـا : الشعبة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من سجالت إحصاء املمتلكات احلبسية 

مؤرخة في 23 يونيو 2021 ؛

احلادية   : الساعة  على   2022 مارس    15  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

عشرة و النصف زواال.

مطلب رقـم 58927 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  12  يناير 2022.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مسجد تسركات القدمي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : مسجد تسركات القدمي. 
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نـوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن مسجد ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : تسركات.

مسـاحتـه : 06 ار 15 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : زنقة .

شـرقـا : زنقة .

جـنـوبا : ساحة .

غـربـا : زنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من سجالت إحصاء املمتلكات احلبسية 

مؤرخة في 23 يونيو 2021 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  15  مارس 2022 على الساعة : الواحدة زواال.

مطلب رقـم 58928 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  12  يناير 2022.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الزيتون 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : الزيتون 3. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

 : املدعو  احملل  ترناتة،  تنزولني، جماعة  دائرة  زاكورة  اقليم   : مـوقـعـه 

مزارع تسركات.

مسـاحتـه : 08ا ر تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف و األوقاف العامة لزاكورة .

شـرقـا : حلسن الرمزي و حلسن عدجو .

جـنـوبا : احلاج بوسدرة بن المني .

غـربـا : املصرف و األوقاف العامة لزاكورة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من سجالت إحصاء املمتلكات احلبسية 

مؤرخة في 29 أبريل 2021 ؛

الثانية   : الساعة  على   2022 مارس    15  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 146970 - 31

تاريخ اإليداع : 4 يناير 2022.

طالبا التحفيظ :

1 - ابهوش فاضمة بنت ابراهيم بنسبة 1

2-  بوشرى ريان بن محمد بنسبة 1 - 2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدار".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدار افود نتكيضا ".

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول

موقعه : مزارع افود نتكيضا جماعة اكلو اقليم تيزنيت .

مساحته : 3 آ 13 س تقريبا

حدوده :  

شماال : محمد ابو عيطاوي 

شرقا : طريق

جنوبا : احلسني بوشرى

غربا : علي التسر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11أكتوبر 1981 . 

عقد عرفي موضوعه قسمة بتاريخ 29 يوليو 2002 .

رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ فاحت أغسطس 2013 .

رسم عدلي موضوعه ملحق صدقة بتاريخ 14ديسمبر 2021 . 

رسم عدلي موضوعه ملحق بيع بتاريخ 14ديسمبر 2021 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2022 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 146971 - 31

تاريخ اإليداع : 4 يناير 2022.

طالب التحفيظ : بهوش علي بن ابراهيم بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان ابالض ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بهوش 1". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : تيرت جماعة ميراللفت اقليم سيدي افني. 

مساحته : 96 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مينة بنت عبد اهلل 

شرقا : طريق 

جنوبا : طريق 

غربا : تكدا بنت عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 20 ابريل 2000 .

محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 9 أغسطس 2021

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 24 سبتمبر 2021

شهادة إدارية بتاريخ 22 أكتوبر 2021 عدد 109-2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2022 على الساعة 10 

و00 دقيقة.
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مطلب رقم 146972 - 31

تاريخ اإليداع : 4 يناير 2022.

طالب التحفيظ : بودربال ابراهيم ابن محمد بنسبة 1 - 1

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بودربال ".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : افتاس جماعة ميراللفت اقليم سيدي افني .

مساحته : 1 آ 20 س تقريبا

حدوده :  

شماال : حوسا خديجة 

شرقا : محمد بهوش

جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : احمد حيروش

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 22 سبتمبر 2021 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت ديسمبر 2021 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2022 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 146973 - 31

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022.

طالب التحفيظ : اسويكنان حمزة ابن احمد بنسبة 1 - 1

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

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

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : مزارع تبلكوكت جماعة ميراللفت اقليم سيدي افني.

مساحته : 1 آ تقريبا

حدوده :  

شماال : طريق

شرقا : احلسني بوراس

جنوبا : بوراس فاضمة

غربا : فاطمة بوراس

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 12نونبر 2010 عدد 533-2010. 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 20 سبتمبر 2011 . 

محرر تابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 13 ماي 2014 .

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 26 أكتوبر 2017 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2022 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 146974 - 31

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022.

طالب التحفيظ : حامى احلسن بن محمد بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ابو حماد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزاوية ".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : دوار الزاوية جماعة اكلو اقليم تيزنيت.

مساحته : 3 آ 61 س تقريبا

حدوده :  

شماال : الرسم العقاري رقم 14547 - 31 و الرسم العقاري رقم 27884 - 31

شرقا : طريق

جنوبا : الرسم العقاري رقم 14544 - و الرسم العقاري رقم 29311 - 31

غربا : الرسم العقاري رقم 30842 - 31

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 10 يونيو 2021 .

محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 9 ديسمبر 2021 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2022 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 146975 - 31

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022.

طالب التحفيظ : شريف عبد الرحمان ابن ابراهيم بنسبة 1 - 1

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

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

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : ساقية الزيت جماعة تيزنيت .

مساحته : 4 آ 67 س تقريبا

حدوده :  

شماال : الرسم العقاري رقم 13748 - 31 و الرسم العقاري رقم 31153 - 31

شرقا : بن دريوش

جنوبا : اد بلوش احمد

غربا : مجرى ماء

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27  فبراير 1997 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25 مارس 2021 . 

شهادة إدارية بتاريخ 19 نوفمبر 2021 عدد 147-145-2021.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2022 على الساعة 12 

و00 دقيقة.
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مطلب رقم 146976 - 31

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022.

طالب التحفيظ : شريف عبد الرحمان ابن ابراهيم بنسبة 1 - 1

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

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

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : ساقية الزيت جماعة تيزنيت .

مساحته : 7 آ 95 س تقريبا

حدوده :  

شماال : اد بلوش احمد

شرقا : بن دريوش

جنوبا : بن طيفور

غربا : مجرى ماء

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 27  فبراير1997 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25 مارس 2021 .

شهادة إدارية بتاريخ 19 نوفمبر 2021 عدد147-146-2021 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2022 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 146977 - 31

تاريخ اإليداع : 6 يناير 2022.

طالب التحفيظ : بازي عبد اهلل بن محمد بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زملة ".

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

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول

موقعه : سيدي بالنوار جماعة اكلو اقليم تيزنيت .

مساحته : 1 آ تقريبا

حدوده :  

شماال : ورثة ادو حليان 

شرقا : اوتنغريت احمد

جنوبا : طريق

غربا : لركو محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 24 ابريل 2006 . 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 6 ديسمبر 2007 . 

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 20 فبراير 2009 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2022 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 146978 - 31

تاريخ اإليداع : 6 يناير 2022.

طالب التحفيظ : نعمي احمد ابن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "متدا امداحن ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "متدا امداحن ". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : مركز انزي جماعة انزي،اقليم تيزنيت

مساحته : 3آ 91 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 153407 - 31 

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة اد شينان 

غربا : الرسم العقاري رقم 153407 - 31 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 30 نوفمبر 2016

- شهادة إدارية بتاريخ 29 ديسمبر 2021 ،عدد16-2021

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2022 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 146979 - 31

تاريخ اإليداع : 6 يناير 2022.

طالب التحفيظ : بلوش يوسف ابن احلسن بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكي ايفادن".

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

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : دوار اد حموش جماعة ميراللفت،اقليم سيدي افني 

مساحته : 22 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 39006 - 31 

شرقا : ورثة اوتويجاني و الطريق.

جنوبا : ورثة الهواء 

غربا : احلسني تروفي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 28 ديسمبر 2021. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2022 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 146980 - 31

تاريخ اإليداع : 7 يناير 2022.

طالبو التحفيظ : 

بوعيدة رشيد ابن مسعود بنسبة 14 - 48 

بوعيدة عزيز ابن مسعود بنسبة 14 - 48
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الوافي كلثومة بنت احمد بنسبة 6 - 48

بوعيدة سعاد بنت مسعود بنسبة 7 - 48 

بوعيدة حسناء بنت مسعود بنسبة 7 - 48

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

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

وبئر  ومستودع  وطابقيني  سفلي  من  بناية  بها  أرض   : مشتمالته 

والباقي حديقة

موقعه : مركز ادوسمالل جماعة تيزغران ،اقليم تيزنيت

مساحته : 13 آ 23 س تقريبا

حدوده :  

شماال : ورثة ايت بن عدي 

شرقا : ورثة ماجد

جنوبا : طريق

غربا : بوعيدة الصديق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 17 أغسطس 2020 . 

-عقد موثق موضوعه وكالة بتاريخ 31 أغسطس 2020 . 

-رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 14 سبتمبر 2020 . 

-رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 24 ديسمبر 2021 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2022 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 146981 - 31

تاريخ اإليداع : 7 يناير 2022.

طالب التحفيظ : سعد الدين ميلود بن عال بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الضايت "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك سعد الدين ".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : حي االبتهاج جماعة ميراللفت،اقليم سيدي افني.

مساحته : 1 آ 45 س تقريبا

حدوده :  

شماال : امللك العام اجلماعي والرسم العقاري رقم 38820 - 31

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 16331 - 31 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 16385 - 31

غربا : امللك العام اجلماعي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 14ديسمبر 2021 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2022 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " الصادق "

ذي مطلب التحفيظ عدد 12521 - 31

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 278 

املؤرخة في 28 - 04 - 2004.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 31 ديسمبر 2021 فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   31  -  12521 رقم  التحفيظ  ذي مطلب   " الصادق  املسمى"  امللك 

اآلن فصاعدا في  تتابع من  تيزنيت،  اقليم  امدوز جماعة وجان  امي  حومة 

اسم السادة : 

- امحمد الزبير بن الصاديق بحصة 2-9

- بوبكر الزبير بن الصاديق بحصة 2-9

- السعدية الزبير بنت الصاديق بحصة 1-9

- فاطمة الزبير بنت الصاديق بحصة 1-9

- احلسني الزبير بن الصاديق بحصة 2-9

- أمينة الزبير بنت الصاديق بحصة 1-9

مبقتضى  االصلي  التحفيظ  طالب  عن  عوضا  بينهم  الشياع  على 

نفس الوثائق املودعة سابقا وكذا مبقتضى : 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 مارس 2014 مضمن بعدد 207 كناش 

التركات رقم 23 توثيق ابتدائية تيزنيت.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بتيزنيت

البشير الصوفي    

محافظة الصويرة

مطلب رقم 63039 - 35

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : هيشام بلحميد بن فراج.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تورتيت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تورتيت.

نوعه : أرض عارية بها أشجار األركان.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، 

دوار آيت احلسن.

مساحته : 16 آر 50 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد منتظر.
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شرقا : طريق عمومي بعرض 5 أمتار. 

جنوبا : حسني أحمد وبعضا الشيخ بوط وبعضا ورثة سعيد بن مبارك.

غربا : ورثة سعيد ابن مبارك.

احلقوق العينية : 

- خط كهربائي

- عمود كهربائي.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 محرم 1443 املوافق لـ 17 اغسطس 2021 

األمالك عدد 164  : سجل  بتاريخ 07 سبتمبر 2021  الصويرة  )توثيق 

تضمني 214 – صحيفة 209(.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 محرم 1441 املوافق لـ 25 سبتمبر 2019 

 147 عدد  األمالك  سجل   :  2019 نوفمبر   13 بتاريخ  الصويرة  )توثيق 

تضمني 367 – صحيفة 406(.

- شهادة إدارية عدد 91/2019 ق.ق.ج مؤرخة في 16 اغسطس 2019.

- رسم وكالة بنظير عدلي مؤرخ في 14 شوال 1436 املوافق لـ 31 يوليو 2015 

)توثيق الدار البيضاء بتاريخ 07 اغسطس 2015 : عدد 1059 – كناش 288(.

إراثة عدلي مؤرخ في 05 شوال 1433 املوافق لـ 24 اغسطس 2012  - رسم 

)توثيق الدار البيضاء بتاريخ 27 اغسطس 2012 : عدد 137 – كناش 172(.

- رسم وكالة خاصة عدلية مؤرخ في 08 محرم 1443 املوافق لـ 17 اغسطس 

2021 )توثيق الصويرة بتاريخ 13 سبتمبر 2021 : سجل عدد 90 تضمني 43 

– صحيفة 40(.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد : 10 مارس 2022 على الساعة 10 : 00.

مطلب رقم 63040 - 35

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2022.

طالب التحفيظ : 

1 - نزيهة ايالالن بنت بلعيد،

2 - احلسني ايالالن بن بلعيد،

3 - محمد ايالالن بن بلعيد،

4 - خديجة ايالالن بنت بلعيد،

5 - فاطمة ايالالن بنت بلعيد،

6 - رشيدة ايالالن بنت بلعيد،

7 - املصطفى ايالالن ابن بلعيد،

8 - عائشة ايالالن بنت بلعيد،

9 - زهرة داوودي بنت احلسن،

أسهم   7 بنسبة  بينهم  الشياع  على  للتحفيظ  طالبا  بصفتهم 

والثامنة،  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  لألولى  من أصل 88 أسهم 

سهما   11 وبنسبة  والسابع،  والثالث  للثاني  سهما   14 وبنسبة 

لألخيرة والكل من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فدان الشرقي 5.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان الشرقي 5.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار واسن سيدي حراز.

مساحته : 40 آر 82 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايالالن عمر.

شرقا : اعوميير مبارك.

جنوبا : ورثة كلثوم بنت عبد اهلل.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 شعبان 1433 موافق لـ 03 يوليو 

األمالك عدد 95  يونيو 2013، سجل  بتاريخ 24  الصويرة  توثيق   2012

حتت رقم 10 ص 15.

- نسخة طبق االصل شهادة إدارية عدد 223/2012 مؤرخة في 10 ماي 2012.

- نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلية مؤرخة في 04 ذي القعدة 1439 

املوافق لـ 18 يوليو 2018 توثيق الصويرة بتاريخ 08 اغسطس 2018، 

سجل اخملتلفة رقم 71 حتت عدد 203 صحيفة 209.

 2021 نوفمبر   01 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح  عرفي  بالشرف  تصريح   -

حتت عدد 20179.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد : 11 مارس 2022 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 63041 - 35

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2022.

طالب التحفيظ : 

1 - نزيهة ايالالن بنت بلعيد،

2 - احلسني ايالالن بن بلعيد،

3 - محمد ايالالن بن بلعيد،

4 - خديجة ايالالن بنت بلعيد،

5 - فاطمة ايالالن بنت بلعيد،

6 - رشيدة ايالالن بنت بلعيد،

7 - املصطفى ايالالن ابن بلعيد،

8 - عائشة ايالالن بنت بلعيد،

9 - زهرة داوودي بنت احلسن،

أسهم   7 بنسبة  بينهم  الشياع  على  للتحفيظ  طالبا  بصفتهم 

والثامنة،  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  لألولى  من أصل 88 أسهم 

سهما   11 وبنسبة  والسابع،  والثالث  للثاني  سهما   14 وبنسبة 

لألخيرة والكل من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دار اد ناصر 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار اد ناصر 1.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار واسن سيدي حراز.

مساحته : 31 آر 76 سنتيار تقريبا.
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حدوده : 

شماال : ورثة اعبوش انزاغ بنت احماد.

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : عمر ايالالن.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 18257 - 35.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 شعبان 1433 موافق لـ 03 يوليو 2012 

توثيق الصويرة بتاريخ 21 يونيو 2013، سجل األمالك عدد 95 حتت رقم 6 ص 9.

إدارية عدد 222/2012 مؤرخة في 10  االصل لشهادة  - نسخة طبق 

ماي 2012.

القعدة 1439  - نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلية مؤرخة في 04 ذي 

املوافق لـ 18 يوليو 2018 توثيق الصويرة بتاريخ 08 اغسطس 2018، سجل 

اخملتلفة رقم 71 حتت عدد 203 صحيفة 209.

 2021 نوفمبر   01 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح  عرفي  بالشرف  تصريح   -

حتت عدد 20179.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد : 11 مارس 2022 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 63042 - 35

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2022.

طالب التحفيظ : 

1 - نزيهة ايالالن بنت بلعيد،

2 - احلسني ايالالن بن بلعيد،

3 - محمد ايالالن بن بلعيد،

4 - خديجة ايالالن بنت بلعيد،

5 - فاطمة ايالالن بنت بلعيد،

6 - رشيدة ايالالن بنت بلعيد،

7 - املصطفى ايالالن ابن بلعيد،

8 - عائشة ايالالن بنت بلعيد،

9 - زهرة داوودي بنت احلسن،

أسهم   7 بنسبة  بينهم  الشياع  على  للتحفيظ  طالبا  بصفتهم 

والثامنة،  والسادسة  واخلامسة  والرابعة  لألولى  من أصل 88 أسهم 

سهما   11 وبنسبة  والسابع،  والثالث  للثاني  سهما   14 وبنسبة 

لألخيرة والكل من نفس األصل.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : واسن 4.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : واسن 4.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار واسن سيدي حراز.

مساحته : 77 آر 80 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : احماد ايالالن.

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : عمر ايالالن.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 18257 - 35.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 شعبان 1433 موافق لـ 03 يوليو 

األمالك عدد 95  يونيو 2013، سجل  بتاريخ 21  الصويرة  توثيق   2012

حتت رقم 9 ص 14.

- نسخة طبق االصل لشهادة إدارية عدد 226/2012 مؤرخة في 10 ماي 2012.

- نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلية مؤرخة في 04 ذي القعدة 

1439 املوافق لـ 18 يوليو 2018 توثيق الصويرة بتاريخ 08 اغسطس 

2018، سجل اخملتلفة رقم 71 حتت عدد 203 صحيفة 209.

 2021 نوفمبر   01 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح  عرفي  بالشرف  تصريح   -

حتت عدد 20179.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد : 11 مارس 2022 على الساعة 11 : 30.

مطلب رقم 63051 - 35

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022.

طالبة التحفيظ : بشرى فرتات بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : حفرة البير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حفرة البير.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة اقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، 

مركز موالي بوزرقطون.

مساحته : 02 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : مصطفى مادة- عبد املولى بن سعيد.

شرقا : طريق عمومية. 

جنوبا : عبد الفتاح هنودة.

غربا : محمد العيدي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 08 لـ  املوافق   1439 القعدة  ذو   25 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   -

اغسطس 2018 )توثيق الصويرة بتاريخ 16 اكتوبر 2018 سجل األمالك 

عدد 138 تضمني 204 – صحيفة 301(.

- شهادة إدارية عدد 32/2018 مؤرخة في 21 فبراير 2018.

- رسم وكالة عرفي مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 .

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد : 16 مارس 2022 على الساعة 09 : 30.
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مطلب رقم 63052 - 35

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2022.

طالب التحفيظ : ابراهيم الفاضلي ابن سالم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : فدان الذيب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان الذيب.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة اجلنوبية، جماعة حد 

الدرا، دوار اكادير.

مساحته : 50 آر 00 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : لقرع حسن- ورثة محمد اشنيشط.

شرقا : الفاضلي حميد – الفاضلي ابراهيم. 

جنوبا : ميلود هنودة.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 1575 - 35.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 26 لـ  املوافق   1438 االولى  جمادى   28 في  مؤرخ  عدلي  هبة  رسم   -

فبراير 2017 )توثيق الصويرة بتاريخ 2017-04-10 سجل األمالك عدد 

126 تضمني 191 – صحيفة 207(.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 محرم 1417 املوافق لـ 16 يونيو 

بتاريخ 04 يوليو 1996 سجل األمالك عدد 20  )توثيق الصويرة   1996

تضمني 388 – صحيفة 370(.

لـ 08 ديسمبر  املوافق  - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 رجب 1417 

 24 عدد  األمالك  1997 سجل  يناير   24 بتاريخ  الصويرة  )توثيق   1996

تضمني 193 – صحيفة 181(.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد : 17 مارس 2022 على الساعة 12 : 00.

مطلب رقم 63053 - 35

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2022.

طالب التحفيظ : محمد صغير بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الرطم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الرطم.

نوعه : ارض عارية.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار واسن سيدي حراز.

مساحته : 07 آر 14 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 5 امتار.

شرقا : الرسم العقاري عدد 18257 - 35. 

جنوبا : طريق عرضها 5 امتار.

عدد  التحفيظ  مطلب   -  35  -  6233 عدد  التحفيظ  مطلب   : غربا 

.35 - 62334

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 جمادى االولى 1443 املوافق لـ 16 

األمالك  يناير 2022 سجل  بتاريخ 06  الصويرة  )توثيق  ديسمبر 2021 

عدد 161 تضمني 360 – صحيفة 551(.

- شهادة إدارية عدد 37 مؤرخة في 16 نوفمبر 2021.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد : 17 مارس 2022 على الساعة 14 : 30.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة 

                محمد عطشة

محافظة العرائش

مطلب رقم 37477 - 36

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022

طالب التحفيظ : محمد بونوة بن يحيى 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ادم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ادم"

نوعه : ارض بها بناية حتتوي عللى سفلي

موقعه : اقليم العرائش ،جماعة ريصانة الشمالية، احملل املدعو : دوار 

أوالد عمران املكي

مساحته : 01 ار تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق؛

شرقا : خليل الدياز،

جنوبا : مصطفى الدياز؛

غربا : احميدو الدياز

احلقوق العينية : ال شيئ

أصل امللك : 

عدد235   169 صحيفة   639 األمالك  بكناش  املضمن  شراء  رسم   -

بتاريخ : 12 فبراير 2020

- رسم شراء املضمن بكناش األمالك رقم : 201 صحيفة424 عدد448 

بتاريخ : 25 فبراير 2009

- شهادة إدارية عدد : 09/2021 بتاريخ : 08 نوفمبر 2021

- صورة طبق األصل لرخصة البناء عدد37/2020 بتاريخ 27 اكتوبر 2020

- تصميم موقعي

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في : 09 مارس 2022 على 

الساعة 09 و النصف صباحا؛

مطلب رقم 37478 - 36

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022

طالب التحفيظ : عبدالسالم الشريف بن محمد

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

نوعه : ارض عارية 

موقعه : مدينة القصرالكبير، احملل املدعو : حي األندلس رقم : 3

مساحته : 99 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : شارع

شرقا : إدريس بكوش

جنوبا : رسم عقاري عدد : 32625 - 36

رسم عقاري عدد : 33956 - 36

رسم عقاري عدد : 33966 - 36

غربا : رسم العقاري عدد : 22491 - 36

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم مخارجة املضمن بكناش األمالك 48 مكرر عدد 549 صحيفة 484 

بتاريخ : 18 يونيو 2012.

 25  : بتاريخ   67 صحيفة  عدد81   21 بكناش  املضمن  شراء  رسم   -

نوفمبر 1999.

- شهادة إدارية عدد3 بتاريخ : 07 يناير 2022.

- تصميم موقعي

على   2022 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 و30 د صباحا

مطلب رقم 37479 - 36

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022

طالب التحفيظ : احمد اجلميلي بن احلسني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اإلدريسية"

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اإلدريسية "

نوعه : ارض بها بناية حتتوي على سفلي وطابق أول

موقعه : مدينة القصرالكبير، احملل املدعو : حي حي السالم زنقة 31 رقم 11

مساحته : 01 ار 10 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : نزهة العثماني

شرقا : رسم عقاري عدد : 35735 - 36

جنوبا : زنقة

غربا : عبدالسالم الكتامي

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء املضمن بكناش األمالك7 عدد61 صحيفة38 بتاريخ 12 

ديسمبر 1985

- شهادة إدارية عدد3 بتاريخ : 07 يناير 2022.

- تصميم موقعي

على   2022 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا

مطلب رقم 37480 - 36

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2022

طالبة التحفيظ : ياسمني شقاف بنت رشيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة أمراح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غرسة أمراح"

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم العرائش ،جماعة عياشة ، احملل املدعو : مزارع مدشر دار اخلليل

مساحته : 01 هكتار 08 ار 26 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : دوار دار اخلليل؛

شرقا : دوار دار اخلليل؛

جنوبا : دوار دار اخلليل؛

غربا : طريق

احلقوق العينية : ال شيئ

أصل امللك : 

 301 صحيفة  عدد269  ب   74 األمالك  بكناش  املضمن  شراء  رسم   -

بتاريخ 10 يناير 2022

- رسم امللكية املضمن بكناش األمالك74 ب عدد 253 صحيفة 283 

بتاريخ 04 يناير 2022

- شهادة إدارية عدد : 729 بتاريخ : 09 ديسمبر 2021

- تصميم موقعي

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في : 16 مارس 2022 على 

الساعة 09 و النصف صباحا؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بالد أكدال "

ذي املطلب رقم 37288 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1182 املؤرخة في 25 اغسطس 2021

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 ، فإن مسطرة 

 36  -  37288 رقم  املطلب  ذي  أكدال"  "بالد  املسمى  امللك  حتفيظ 

أصبحت تتابع من االن فصاعدا باملوقع اجلديد الذي هو :

إقليم العرائش ،جماعة قصر ابجير ،قيادة سيدي سالمة ،مزارع دوار 

أوالد بلحسن 

بدال من املوقع املصرح به سابقا و هو : إقليم العرائش ،جماعة بوجديان 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" أكدال و بوحمو "

ذي املطلب رقم 37289 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1182 املؤرخة في 25 اغسطس 2021

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 ، فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " أكدال و بوحمو " ذي املطلب رقم 37289 - 36 

أصبحت تتابع من االن فصاعدا باملوقع اجلديد الذي هو :
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إقليم العرائش ،جماعة قصر ابجير ،قيادة سيدي سالمة ،مزارع دوار 

أوالد بلحسن 

بدال من املوقع املصرح به سابقا و هو : إقليم العرائش ،جماعة بوجديان 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بالد أكدال "

ذي املطلب رقم 37290 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1182 املؤرخة في 25 اغسطس 2021

، فإن مسطرة   مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21 دجنبر 2021 

 36  -  37290 رقم  املطلب  ذي   " أكدال  بالد   " املسمى  امللك  حتفيظ 

أصبحت تتابع من االن فصاعدا باملوقع اجلديد الذي هو :

إقليم العرائش ،جماعة قصر ابجير ،قيادة سيدي سالمة ،مزارع دوار 

أوالد بلحسن 

بدال من املوقع املصرح به سابقا و هو : إقليم العرائش ،جماعة بوجديان 

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

                    ادريس بوزيان.

محافظة تارودانت

مطلب رقم 32538 - 39

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : السيد احلبيب الغادي بن العربي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الغادي 1«.

ذات  سفلية  للسكن  دار  منها  جزء  في  مبني  عارية  أرض   : نوعـه 

طابقني علويني.

موقعه : بأرودان بلدية تارودانت.

مساحته : 02 آر 12 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 7997/س ؛ 

شرقا : ورثة احلسني العناني ؛ 

جنوبا : الطريق بعرض 06 امتار ؛

غربا : ورثة بوخبزة ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي محرر في 06 اغسطس 2015.

تاريخ التحديد : 09 مارس 2022 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32539 - 39

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : السيد احلبيب الغادي بن العربي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الغادي 2«.

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : بأرودان بلدية تارودانت.

مساحته : 02 آر 32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق بعرض 06 امتار ؛ 

شرقا : محمد العشير ؛ 

جنوبا : سعيد امداح ؛

غربا : الطريق بعرض 05 امتار ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي محرر في 06 اغسطس 2015.

تاريخ التحديد : 09 مارس 2022 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32540 - 39

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2022.

طالبات التحفيظ :

- السيدة ماجدة جائيل بنت عبد اهلل بنسبة 3/1.

- السيدة سورية جائيل بنت عبد اهلل بنسبة 3/1.

- السيدة الزهراء جائيل بنت عبد اهلل بنسبة 3/1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار جائل مليكة «.

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موقعه : درب النوسي رقم 25 احملايطة بلدية تارودانت.

مساحته : 01 آر 12 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : اوباها احلسني ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 17142 - 39 ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي محرر في 19 اغسطس 2013.

تاريخ التحديد : 10 مارس 2022 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32541 - 39

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2022.

طالب التحفيظ : السيد حسن اخيي بن محمد.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : حي بوخريص بلدية أوالد تامية إقليم تارودانت.

مساحته : 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : نادية الكرعاني ؛ 

جنوبا : العيفات عبد الكبير ؛

غربا : محمد زيزي ؛

احلقوق العينية : الشئ. 
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أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي محرر في 09 ابريل 2008.

- رسم شراء عدلي محرر في 10 اغسطس 2007.

- رسم هبة عدلي محرر في 27 ابريل 2007.

- شهادة إدارية مؤرخة في 28 اغسطس 2007.

تاريخ التحديد : 14 مارس 2022 على الساعة 09 : 30 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

    محمد فاري

محافظة بركان

مطلب رقم 8515  - 40

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2022.

 طالب التحفيظ : 

1 - محجوبة عزفر بنت بوطيب

2 - خليدة اجلياللي بنت مصطفى

3 - مراد اجلياللي بن مصطفى

4 - محمد اجلياللي بن مصطفى

5 - كوثر اجلياللي بنت مصطفى 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغزوت ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تاغزوت". 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم بركان جماعة رسالن دوار أوالد امتيم.

مساحته : 01 هـ 75 ار 58 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة املصطفى اجلياللي بوعرفة ؛ 

شرقا : امحمد دبوعي ، رسم عقاري رقم 62340 - 40 ؛ 

جنوبا : رسم عقاري رقم 32430 - 40 ؛ 

غربا : طريق اجلهوية 607 بعرض 30 متر .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم اراثة بفريضة عدلي عدد 182 ص 182 كناش التركات رقم 7 

بتاريخ فاحت يوليو 2014 توثيق مبيضار .

 46 رقم  األمالك  كناش   112 ص   424 عدد  عدلي  ملكية  نسخة   .2

بتاريخ 22 ديسمبر 2021 توثيق بركان.

على   2022 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8516  - 40

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022.

 طالب التحفيظ : 

1 - أحمد عزاوي بن عبد اهلل

2 - رحمة عثماني بنت ميمون

3 - فتيحة عزاوي بنت عبد اهلل

4 - ميينة عزاوي بنت عبد اهلل

5 - عبد القادر عزاوي بن عبد اهلل

6 - كرمية عزاوي بنت عبد اهلل

7 - عبد الرزاق عزاوي بن عبد اهلل

8 - ميمونة عزاوي بنت عبد اهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك عبد اهلل – الفهري - ".

 – اهلل  عبد  ملك   " للملك  التحفيظ  طالب  اعطاه  الذي  االسم 

الفهري". 

نوعه : أرض فالحية بها بنايتني من طابق سفلي.

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار ادحامنة.

مساحته : 01 هـ 06 ار 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق اإلقليمية رقم 6000 بعرض 50 متر ؛ 

شرقا : رسم عقاري عدد 02-1288 ؛ 

جنوبا : رسم عقاري عدد 29251 - 40 ؛ 

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم إراثة عدلي عدد 23 ص 25 كناش التركات رقم 10 بتاريخ 06 

مارس 2014 توثيق أحفير .

2. رسم ملكية عدلي عدد 219 ص 234 كناش األمالك العقارية رقم 

11 بتاريخ 12 يناير 2016 توثيق أحفير.

على   2022 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

هشام املومني     
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محافظة ميدلت 

مطلب رقم 43183 - 42

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوصفصاف

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوصفصاف. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 05آ50س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية باالسمنت؛

شرقا : ساقية باالسمنت؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : على حساين ايت اعمر ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2022 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 43184 - 42

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تولواحيت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تولواحيت 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 09آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حمو ايت اعمر؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : ساقية باالسمنت ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2022 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

 

مطلب رقم 43185 - 42

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بويزميرن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بويزميرن 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 06آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : طالب التحفيظ وورثة سيدي موح ؛

غربا : محمد أوطالب؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2022 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 43186 - 42

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بويزميرن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بويزميرن 6. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 09آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : ورثة سيدي موح ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 
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حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2022 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

 

مطلب رقم 43187 - 42

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حتيزونت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حتيزونت 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 06آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة موجان؛

شرقا : ورثة موجان؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : ورثة موجان ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2022 مارس   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 43188 - 42

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اليغ

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اليغ جلماعت 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 09آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : حماد كبيش؛

جنوبا : اعلي احساين؛

غربا : ورثة بوشوي ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2022 مارس   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

 

مطلب رقم 43189 - 42

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اليغ جلماعت 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اليغ جلماعت 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 06آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية باالسمنت؛

شرقا : احلو مزان؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : موحى ايت رحو ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2022 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 43190 - 42

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اغزري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اغزري غروان. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 02آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : العاصي؛

شرقا : حماد كبيش؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : ورثة بوشوي ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 
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حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2022 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

 

مطلب رقم 43191 - 42

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بويزميرن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بويزميرن 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

املدعو ايت موسى علي.

مساحته : 09آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة موجان؛

شرقا : ورثة موجان؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2022 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 43192 - 42

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2021.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار مالحة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار مالحة. 

نوعه : أرض بها منزل؛

توالل، احملل  الريش قيادة كرامة جماعة  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

املدعو مالحة.

مساحته : 01آ 10س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2022 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال.

 

مطلب رقم 43193 - 42

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2021.

طالبا التحفيظ :

1 -ادريس البوعزاوي ابن احمد

الشياع  على  التحفيظ  طالبي  بصفتهما  احمد  ابن  الزهر  -احلو   2

سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مزرعة أيت خروبقعة سهب الروى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بقعة سهب الروى. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو مزرعة أيت خروبقعة 

سهب الروى.

مساحته : 06هـ 74آ 33س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اعلي موحى؛

شرقا : أيت ختار؛

جنوبا : طريق ايت واجوط ؛

غربا : باحماد موحى احمو؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم ملكيةعدلي ضمن بعدد 4 ص 4 كناش االمالك رقم 40 بتاريخ 

29 ماي 2013

 41 رقم  االمالك  كناش   411 ص   395 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 26 فبراير 2014

على   2022 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

 مطلب رقم 43194 - 42

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2022.

طالب التحفيظ : زايد وركاكة ابن امحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : يحيى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : يحيى. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو متدى نزري ايت الربع.

مساحته : 99س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : يونس قاسمي؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : عبدالسالم بن عمر؛

احلقوق العينية : ال شيء
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أصل امللك : 

عقد صدقة عدلي ضمن بعدد 209 ص 183 سجل االمالك رقم 100 

بتاريخ 25 أكتوبر 2021

 355 ص   309 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

كناش االمالك عدد 62 بتاريخ 23 يوليو 2015

 209 229 ص  نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

كناش التركات عدد 11 بتاريخ 10 أكتوبر 1981

على   2022 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43195 - 42

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2022.

طالب التحفيظ : حفيظة حكى بنت الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حفيظة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حفيظة. 

نوعه : أرض عارية؛

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

مساحته : 70س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : ورثة حافيضي حماد؛

جنوبا : ورثة حافيضي حماد ؛

غربا : ورثة حافيضي حماد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 166 ص 140 سجل االمالك 97 بتاريخ 

28 يناير 2021

نسخة من رسم قسمة بنظائر عدلي ضمن أصلها حتت عدد 21 ص 

465 كناش التركات رقم 30 بتاريخ 22 يناير 2016

نسخة احصاء تركة بسند عدلي ضمن أصلها حتت عدد 147 ص 236 

كناش التركات رقم 37 بتاريخ 29 ديسمبر 2020

197 سجل  11 ص  أصلها حتت عدد  اراثة عدلي ضمن  نسخة رسم 

التركات رقم 24 بتاريخ 15 يناير 2010

نسخة رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 123 ص 190 

سجل التركات رقم 37 بتاريخ 07 ديسمبر 2020

نسخة احصاء تركة بلفيف عدلي ضمن أصلها حتت عدد 101 ص 322 

كناش التركات رقم 29 بتاريخ 24 مارس 2015

على   2022 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

 مطلب رقم 43198 - 42

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : محمد احمامة ابن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : يعقوب إيشو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : يعقوب إيشو. 

نوعه : أرض فالحية؛

: اقليم ميدلت دائرة وقيادة بومية جماعة تيزي نغشو، احملل  موقعه 

املدعو دوار ايت عدي ايت علي أغامن.

مساحته : 02هـ 58آ 84س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بوعزة بن يوسف؛

شرقا : محمد نحمو؛

جنوبا : علي عالوي ؛

غربا : احلسني بن ناصر؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 891 ص 431 كناش االمالك 4 بتاريخ 26 

يونيو 1981

رسم ملحق اصالحي عدلي ضمن بعدد 385 ص 367 سجل اخملتلفة 

26 بتاريخ 04 نونبر 2021

على   2022 مارس   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

 

مطلب رقم 43199 - 42

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022.

طالب التحفيظ :

1 -محمد والطالب بن احماد

2 -يونس والطالب بن محمد سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تركالوت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تركالوت. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو ازكاغن سوق االحد.

مساحته : 10آ26س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : السوسي عبداهلل؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عائشة الغربي ؛

غربا : محمد العرابي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 54 ص 62 سجل االمالك عدد 84 بتاريخ 

09 أبريل 2020
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 468 401 ص  نسخة من رسم صدقة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

كناش االمالك عدد 71 بتاريخ 18 يونيو 2018

نسخة من رسم قسمة مشترك عدلي ضمن أصلها حتت عدد 112 

ص 126 كناش التركات عدد 08 بتاريخ 23 أكتوبر 1997

على   2022 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

 

مطلب رقم 43200 - 42

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022.

طالبا التحفيظ :

1 - عبد الفتاح االنصاري ابن عبد الواحد

2 - سيدي حلبيب سيدي بابا بن سيدي عبدالقادر سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اظهر ايت املامون مزرعة اخلوخات 

قيادة ايتزر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك حلبيب-فتاح. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة ايتزر جماعة ايت بن يعقوب، احملل 

املدعو اظهر ايت املامون اخلوخات.

مساحته : 14هـ 54 آ 18س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة سيدي احمد ايت احمد وورثة سيدي عمر بن عياد؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : ايت ميجان وبوطيب بن يوسف؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 150 ص 185 سجل االمالك 99 بتاريخ 

06 سبتمبر 2021

 12 36 بتاريخ  159 كناش االمالك رقم  عقد شراء عدلي ضمن بعدد 

يناير 1994

على   2022 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بوانو" 

مطلب رقم 5706 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 632 املؤرخة في 19 فبراير 2011 

مسطرة  فإن   ،2021 نوفمبر   15 في  مؤرخ  احلضور  تقرير  مبقتضى 

الكائن   ،42  -  5706 رقم  املطلب  ذي  "بوانو"  املسمى  امللك  حتفيظ 

بإقليم ميدلت، دائرة بومية، قيادة وجماعة أغبالو احملل املدعو تبوهوت، 

تتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالبي التحفيظ مبساحة 01هـ 

31آ 28 س التي أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة 50آ 78س 

تقريبا املصرح بها وذلك بناء على الوثائق التالية :

458 سجل  - نسخة من رسم صدقة عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

االمالك رقم 89 بتاريخ 05 أكتوبر 2018.

 277 أصلها حتت عدد  تركة بسند ضمن  احصاء  - نسخة من رسم 

ص 145 كناش التركات رقم 34 بتاريخ 04 أكتوبر 2018 وكذا الوثائق 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك معزاز 2" 

مطلب رقم 35758 - 42الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1131 املؤرخة في 02 سبتمبر 2020

مبقتضى مطلب مؤرخ في 28 ديسمبر 2021، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

35758 - 42، الكائن بإقليم  2" ذي املطلب رقم  املسمى "مك معزاز 

تتابع من  تاحميدانت،  فدان طريق  املدعو  احملل  الريش  ميدلت، مدينة 

اآلن فصاعدا في إسم نفس طالبي التحفيظ مبساحة 05آ 23س التي 

أظهرها التصميم العقاري بدال من مساحة 04آ 94س تقريبا املصرح 

املذكور. للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  بها 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 2" 

مطلب رقم 35808 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1143 املؤرخة في 25 نوفمبر 2020

2021، فإن مسطرة حتفيظ  30 سبتمبر  مبقتضى رسالة مؤرخة في 

امللك املسمى "مسكن رقم 2" ذي املطلب رقم 35808 - 42، الكائن 

بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة ايت 

إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع   ،2 رقم  مسكن  املدعو  احملل  ازدك 

طالبي التحفيظ :

 1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص( بالنسبة حلق الرقبة،

طالب  من  بدال  الزينة  حلق  بالنسبة  ازدك  ايت  الترابية  -اجلماعة   2

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  أمالك  الوحيد مندوب  التحفيظ 

تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  اخلاص(  )امللك  املغربية 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 3"

 مطلب رقم 35809 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1143 املؤرخة في 25 نوفمبر 2020

حتفيظ  مسطرة  فإن  سبتمبر2021،   30 في  مؤرخة  رسالة  مبقتضى 

امللك املسمى "مسكن رقم 3" ذي املطلب رقم 35809 - 42، الكائن 

بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة ايت 

إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع   ،3 رقم  مسكن  املدعو  احملل  ازدك 

طالبي التحفيظ :

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص( بالنسبة حلق الرقبة،
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طالب  من  بدال  الزينة  حلق  بالنسبة  ازدك  ايت  الترابية  -اجلماعة   2

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  أمالك  الوحيد مندوب  التحفيظ 

تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  اخلاص(  )امللك  املغربية 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 4"

مطلب رقم 35810 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1143 املؤرخة في 25 نوفمبر 2020

حتفيظ  مسطرة  فإن  سبتمبر2021،   30 في  مؤرخة  رسالة  مبقتضى 

امللك املسمى "مسكن رقم 4" ذي املطلب رقم 35810 - 42، الكائن 

بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة ايت 

إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع   ،4 رقم  مسكن  املدعو  احملل  ازدك 

طالبي التحفيظ :

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص( بالنسبة حلق الرقبة،

طالب  من  بدال  الزينة  حلق  بالنسبة  ازدك  ايت  الترابية  -اجلماعة   2

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  أمالك  الوحيد مندوب  التحفيظ 

تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  اخلاص(  )امللك  املغربية 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 5"

 مطلب رقم 35811 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1143 املؤرخة في 25 نوفمبر 2020

2021، فإن مسطرة حتفيظ  30 سبتمبر  مبقتضى رسالة مؤرخة في 

امللك املسمى "مسكن رقم 5" ذي املطلب رقم 35811 - 42، الكائن 

بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة ايت 

إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع   ،5 رقم  مسكن  املدعو  احملل  ازدك 

طالبي التحفيظ :

 1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص( بالنسبة حلق الرقبة،

طالب  من  بدال  الزينة  حلق  بالنسبة  ازدك  ايت  الترابية  -اجلماعة   2

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  أمالك  الوحيد مندوب  التحفيظ 

تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  اخلاص(  )امللك  املغربية 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 6" 

مطلب رقم 35812 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1143 املؤرخة في 25 نوفمبر 2020

حتفيظ  مسطرة  فإن  سبتمبر2021،   30 في  مؤرخة  رسالة  مبقتضى 

امللك املسمى "مسكن رقم 6" ذي املطلب رقم 35812 - 42، الكائن 

بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة ايت 

إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع   ،6 رقم  مسكن  املدعو  احملل  ازدك 

طالبي التحفيظ :

1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 
اخلاص( بالنسبة حلق الرقبة،

طالب  من  بدال  الزينة  حلق  بالنسبة  ازدك  ايت  الترابية  -اجلماعة   2
الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  أمالك  الوحيد مندوب  التحفيظ 
تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  اخلاص(  )امللك  املغربية 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مسكن رقم 7" 
مطلب رقم 35813 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1143 املؤرخة في 25 نوفمبر 2020
حتفيظ  مسطرة  فإن  سبتمبر2021،   30 في  مؤرخة  رسالة  مبقتضى 
امللك املسمى "مسكن رقم 7" ذي املطلب رقم 35813 - 42، الكائن 
بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة ايت 
إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع   ،7 رقم  مسكن  املدعو  احملل  ازدك 

طالبي التحفيظ :
1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص( بالنسبة حلق الرقبة،
طالب  من  بدال  الزينة  حلق  بالنسبة  ازدك  ايت  الترابية  -اجلماعة   2
الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  أمالك  الوحيد مندوب  التحفيظ 
تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  اخلاص(  )امللك  املغربية 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مقر جماعة 
ايت ازدك " مطلب رقم 35814 - 42 الذي أدرجت خالصة

 مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1143
 املؤرخة في 25 نوفمبر 2020.

حتفيظ  مسطرة  فإن  سبتمبر2021،   30 في  مؤرخة  رسالة  مبقتضى 
امللك املسمى "مقر جماعة ايت ازدك" ذي املطلب رقم 35814 - 42، 
الكائن بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 
ايت ازدك احملل املدعو مقر جماعة ايت ازدك، تتابع من اآلن فصاعدا في 

إسم طالبي التحفيظ :
 1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص( بالنسبة حلق الرقبة،
طالب  من  بدال  الزينة  حلق  بالنسبة  ازدك  ايت  الترابية  -اجلماعة   2
الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  أمالك  الوحيد مندوب  التحفيظ 
تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  اخلاص(  )امللك  املغربية 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دكان رقم 1" 
مطلب رقم 35815 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1143 املؤرخة في 25 نوفمبر 2020
حتفيظ  مسطرة  فإن  سبتمبر2021،   30 في  مؤرخة  رسالة  مبقتضى 
الكائن   ،42  -  35815 رقم  املطلب  ذي   "1 رقم  "دكان  املسمى  امللك 
بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة ايت 
ازدك احملل املدعو دكان رقم 1، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم طالبي 
الدولة  عن  نيابة  بالرشيدية  الدولة  أمالك  مندوب   -  1  : التحفيظ 

املغربية )امللك اخلاص( بالنسبة حلق الرقبة،
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طالب  من  بدال  الزينة  حلق  بالنسبة  ازدك  ايت  الترابية  -اجلماعة   2

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  أمالك  الوحيد مندوب  التحفيظ 

تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  اخلاص(  )امللك  املغربية 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دكان رقم 2"

 مطلب رقم 35816 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1143 املؤرخة في 25 نوفمبر 2020

حتفيظ  مسطرة  فإن  سبتمبر2021،   30 في  مؤرخة  رسالة  مبقتضى 

الكائن   ،42  -  35816 رقم  املطلب  ذي   "2 رقم  "دكان  املسمى  امللك 

بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة ايت 

ازدك احملل املدعو دكان رقم 2، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم طالبي 

التحفيظ :

 1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص( بالنسبة حلق الرقبة،

طالب  من  بدال  الزينة  حلق  بالنسبة  ازدك  ايت  الترابية  -اجلماعة   2

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  أمالك  الوحيد مندوب  التحفيظ 

تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  اخلاص(  )امللك  املغربية 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دكان رقم 3"

 مطلب رقم 35817 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1143 املؤرخة في 25 نوفمبر 2020

حتفيظ  مسطرة  فإن  سبتمبر2021،   30 في  مؤرخة  رسالة  مبقتضى 

الكائن   ،42  -  35817 رقم  املطلب  ذي   "3 رقم  "دكان  املسمى  امللك 

بإقليم ودائرة ميدلت، قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة ايت 

ازدك احملل املدعو دكان رقم 3، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم طالبي 

التحفيظ :

 1 - مندوب أمالك الدولة بالرشيدية نيابة عن الدولة املغربية )امللك 

اخلاص( بالنسبة حلق الرقبة،

طالب  من  بدال  الزينة  حلق  بالنسبة  ازدك  ايت  الترابية  -اجلماعة   2

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  أمالك  الوحيد مندوب  التحفيظ 

تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك  اخلاص(  )امللك  املغربية 

للمطلب املذكور. 

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

 حلسن اليعقوب.

 

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

 

مطلب رقم 9744 - 43

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2022؛

طالب التحفيظ : 

هشام الدرقاوي الصوفي بنسبة 36/20

سمية الدرقاوي الصوفي بنسبة 36/16

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الصوفي

نوعه : دار للسكن من سفلي وطابق اول وسطح.

موقعه : مراكش املدينة ، حارة صورة درب بلحبيب رقم 10

مساحته : 84 س ؛

حدوده :  

شماال : ورثة اوسار ؛

شرقا : ملك مبارك؛

جنوبا : ورثة ضالمي ؛ 

غربا : الرسم العقاري 29787 - 43 ودرب حلبيب؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : 

 277 سجل   265 صحيفة   258 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  -رسم 

بتاريخ 21/03/2019 توثيق مراكش.

187 بتاريخ  252 سجل  233 صحيفة  اراثة عدلي ضمن بعدد  -رسم 

 3 كناش   449 صحيفة   490 بعدد  ضمن  عدلي  تنزيل   22/02/2019

توثيق مراكش

بتاريخ   288 سجل   68 صحيفة   57 بعدد  ضمن  عدلي  هبة  -رسم 

04/04/2019

-رسم معاوضة ضمن بعدد724 صحيفة 139 كناش 36 بتاريخ 1951 

توثيق مراكش

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 10 مارس 2022 على الساعة 09:00.

مطلب رقم 9748 - 43

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022؛

طالب التحفيظ : رشيد حبيب ابن املصطفى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حبيب

نوعه : أرض عارية

موقعه : عمالة مراكش ، جماعة واحة سيدي ابراهيم دوار بنرحمون

مساحته : 01 آر ؛

حدوده :  

شماال : ملك منيري ؛

شرقا : ملك منيري؛

جنوبا : ملك منيري ؛ 

غربا : طريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : 

-نسخة من رسم شراء عدلي ضمن بعدد 140 صحيفة 84 كناش 78 

بتاريخ 22/10/1975

-رسم شراء عدلي ضمن بعدد 234 صحيفة 254 كناش 180 بتاريخ 

13/07/2012

-رسم شراء عدلي ضمن بعدد 188 صحيفة 206 كناش 180 بتاريخ 

18/05/2012
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 77 365 كناش  389 صحيفة  -نسخة رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 11/09/1975

بتاريخ   11 كناش   82 صحيفة   79 بعدد  ضمن  وصية  رسم  -نسخة 

31/03/2000

-نسخة من رسم اراثة ضمن بعدد 366 صحيفة 432 كناش 32 بتاريخ 

03/08/2001

 81 271 كناش  258 صحيفة  -نسخة من اشهاد عدلي ضمن بعدد 

مكرر بتاريخ 08/11/2005 توثيق مراكش

 3 كناش   158 صحيفة   158 بعدد  ضمن  قسمة  رسم  من  -نسخة 

بتاريخ 11/11/2005

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14 مارس 2022 على الساعة 11:00.

مطلب رقم 9749 - 43

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2022؛

طالب التحفيظ : 

القباج زهير بنسبة 1862 / 18000 من حق امللكية التامة. 

القباج عبدالغني بنسبة 2040 / 18000 من حق امللكية التامة. 

القباج زهراء بنسبة 2660 / 18000 من حق امللكية التامة. 

القباج عائشة بنسبة 2660 / 18000 من حق امللكية التامة. 

القباج زكية بنسبة 2660 / 18000 من حق امللكية التامة. 

القباج حبيبة بنسبة 2660 / 18000 من حق امللكية التامة. 

القباج حسن بنسبة 1862 / 18000 من حق امللكية التامة. 

القباج ابتسام بنسبة 931 / 18000 من حق امللكية التامة. 

عصمة فتيحة بنسبة 665 / 18000 من حق امللكية التامة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : العربي 1.

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : مراكش سيدي يوسف بن علي احملل املدعو املرس 1 ،

مساحته : 45 ار ؛

حدوده :  

شماال : الرسم العقاري 8324 - 43 ؛

شرقا : القباج عبدالرحمان؛

جنوبا : ورثة القباج راضية ؛ 

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : -الشيء

أصل امللك : 

-نسخة رسم مخارجة بتاريخ 12/05/1997 ضمن بعدد 127 صحيفة 

129 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم استمرار حفظ اصلها بعدد 3082 بتاريخ 2 ديسمبر 

1986 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم اراثة عدلي للسيد القباج البشير ضمن بعدد 330 

صحيفة 423 كناش 2 رقم 5 بتاريخ 28/11/2006.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14 مارس 2022 على الساعة 13:30

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.

 عبد القادر بوحامد.

 

 

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 21331 - 51

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022

طالب التحفيظ : احمد يوسفي بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الركنة " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الركنة ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة تاوريرت جماعة عني احلجردوار بني وكيل؛ 

مساحته : 13هكتار12آر 27سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اعراب ووورثة موالي ادريس؛

شرقا : ورثة بن سعيد بن الطيب؛

جنوبا : طريق عمومية غير معبدة

غربا : ورثة االخضري محمد؛

احلقوق العينية : ثالثة أعمدة كهربائية ذات التوتر املتوسط 

أصل امللك : 

بكناش  مضمن   26/02/2016 في  مؤرخ  عدلي  عدلي  شراء  رسم   -

األمالك رقم 08 عدد144صحيفة 203

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10/03/2015 كناش األمالك رقم 07 عدد 

181صحيفة 292

-وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 24/02/2016 حتت عد 168/2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 مارس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21332 - 51

تاريخ اإليداع : 13 يناير2022

طالب التحفيظ : احمد يوسفي بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " توساية 2" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " توساية 2".
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نوعـه : أرض فالحية بها اشجاراللوز

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة تاوريرت جماعة عني احلجردوار بني وكيل؛ 

مساحته : 4هكتار 75آر 14سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد االخضري 

شرقا : ورثة يوسفي علي وورثة يوسفي محمد.

جنوبا : الطريق العمومية محج السلطان 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 6995 - 51

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10/03/2015 كناش األمالك رقم 07 عدد 

183صحيفة 298

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14مارس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

 احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

 فوزي متون.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 23803 - 53

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد احلق مطيب بن احمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلفرة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلفرة .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار لوشاشنة .

مساحته : 29 آر 40 س تقريبا.

يحده :

شماال : مطلب رقم 743 - 53 ؛ 

شرقا : السديري الصغير ؛ 

جنوبا : السديري الصغير ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 13613 س ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 339 صحيفة 382 

كناش االمالك 85 بتاريخ 13/12/2007. 

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 201 صحيفة 147 

كناش االمالك 93 بتاريخ 02/04/2009. 

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 438 صحيفة 320 

كناش االمالك 89 بتاريخ 29/09/2008. 

 - رسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 677 صحيفة 475 

كناش اخملتلفة 25 بتاريخ 19/07/2004. 

 - تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 08 مارس 2022 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 23804 - 53

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : السيد)ة( مطيب شكيب بن عبد احلق 

االسم الذي كان يعرف به امللك : حمري 3 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حمري 3 .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار لوشاشنة .

مساحته : 20 آر تقريبا.

يحده :

شماال : مطيب عبد احلق ؛ 

شرقا : مطلب رقم 13061 - 53 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 43750 س ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 42430 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 129 صحيفة 110 

كناش االمالك 82 بتاريخ 02/07/2007. 

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 116 صحيفة 103 

كناش االمالك 85 بتاريخ 25/10/2007. 

 - رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 439 صحيفة 321 

كناش االمالك 89 بتاريخ 29/09/2008. 

 - تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 08 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 23805 - 53

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد احلق مطيب بن احمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : حمري 4 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حمري 4 .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار لوشاشنة .

مساحته : 20 آر تقريبا.

يحده :

شماال : مطيب عبد احلق ؛ 
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شرقا : ممر عرضه 6 امتار ؛ 

جنوبا : شكيب مطيب ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 42430 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 129 صحيفة 110 

كناش االمالك 82 بتاريخ 02/07/2007. 

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 116 صحيفة 103 

كناش االمالك 85 بتاريخ 25/10/2007. 

 - رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 439 صحيفة 321 

كناش االمالك 89 بتاريخ 29/09/2008. 

 - تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 08 مارس 2022 على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 23806 - 53

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد احلق مطيب بن احمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الغرز . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض غالي .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار بطيوة .

مساحته : 16 آر 01 س تقريبا.

يحده :

شماال : مطلب رقم 10315 - 53 ؛ 

شرقا : مكاوي محمد ؛ 

جنوبا : مطلب رقم 5850 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 40664 - 53 و الرسم العقاري رقم 40665 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 269 صحيفة 202 

كناش االمالك 94 بتاريخ 24/04/2009. 

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 372 صحيفة 277 

كناش االمالك 94 بتاريخ 18/05/2009. 

 - تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 08 مارس 2022 على الساعة الثانية عشر زواال .

مطلب رقم 23807 - 53

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : السيد)ة( حسن دالي بن احلسني 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض واد الشعبة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض واد الشعبة اجلنوبي .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد العرابي .

مساحته : 59 آر 91 س تقريبا.

يحده :

شماال : طريق ؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 1931 - 15 ؛ 

جنوبا : طريق قدمي من 10 امتار ؛

غربا : ممر من 3 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : طريق قدمي .

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 156 صحيفة 276 

كناش االمالك 170 بتاريخ 11/11/2021. 

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 90 مؤرخة في 11/08/2021.

 - تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 09 مارس 2022 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 23808 - 53

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : السيد)ة( حسن دالي بن احلسني 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض واد الشعبة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض واد الشعبة الشمالي .

نوعه : ارض فالحية تتكون من قطعتني .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد العرابي .

مساحته االجمالية : 01 هك 73 آر 83 س تقريبا.

القطعة االولى :

مساحتها 01 هك 61 آر 26 س تقريبا يحدها :

شماال : ورثة احلاج عبد اهلل منهم دحمان محمد ؛ 

شرقا : ورثة كعبوبي بن احلاج العايدي منهم مصطفى كعبوبي ؛ 

جنوبا : طريق من 10 امتار ؛

غربا : ورثة احلاج عبد اهلل منهم دحمان محمد ؛

القطعة الثانية : مساحتها 12 آر 57 س تقريبا يحدها :

شماال : طريق من 10 امتار ؛ 

شرقا : طريق من 10 امتار ؛ 

جنوبا : الطريق االقليمية رقم 3602 ؛

غربا : ورثة احلاج عبد اهلل منهم دحمان محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي .

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 157 صحيفة 278 

كناش االمالك 170 بتاريخ 11/11/2021. 



357 عدد 1203 - 16 جمادى اآلخرة 1443 )19 يناير 2022(

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 92 مؤرخة في 11/08/2021.

 - تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 09 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 23809 - 53

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : السيد)ة( سميرة زيزان بنت صالح . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض بوخالل . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض املزرعة .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد السيد .

مساحته : 36 آر 50 س تقريبا.

يحده :

شماال : الطريق رقم 3034 ؛ 

شرقا : ابو الفضل محمد ؛ 

جنوبا : ورثة فاطنة ميليد منهم مينة اكريش و عبد احلق اسماعلي 

و حسن اسماعلي ؛

غربا : ممر من 3 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك :

 27 16 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش االمالك 171 بتاريخ 06/12/2021. 

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 183 مؤرخة في 22/11/2021.

 - توكيل خاص عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 10/11/2021.

 - تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 09 مارس 2022 على الساعة احلادية عشر صباحا .

مطلب رقم 23810 - 53

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالبي التحفيظ السيدين : 

جنيب العزوزي بن محمد بنسبة 2856/9996

مرمي خليل بنت احمد بنسبة 7140/9996

االسم الذي كان يعرف به امللك : املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املرس .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد الفرجية .

مساحته : 99 آر 96 س تقريبا.

يحده :

شماال : الرسم العقاري رقم 25610 - 53 ؛ 

شرقا : ورثة فرجية بوشعيب منهم مور الدين فرجية ؛ 

جنوبا : مطلب رقم 8309 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 25610 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك :

 - رسم صدقة عدلي مضمن بتوثيق املذاكرة بعدد 281 صحيفة 107 

كناش االمالك 58 بتاريخ 27/05/1983. 

 94 87 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  رسم صدقة عدلي مضمن   -  

كناش االمالك 109 بتاريخ 26/06/2012. 

 - شهادة االعفاء من امللك العائلي عدد 305 مؤرخة في 04/12/1982.

 - شهادة مطابقة االسم عدد 22 مؤرخة في 11/06/2012.

 - شهادة ادارية عدد 29 مؤرخة في 04/06/2012.

 - تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 09 مارس 2022 على الساعة الواحدة زواال .

احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد. 

 فريد بدري. 

 

 

محافظة قرية بامحمد
 

مطلب رقم 36464 - 54 

 تاريخ اإليداع : 03 يناير2022 .

طالبي التحفيظ :

 1 - محمد رباح بن حميد على الشياع بنسبة 1/2؛

2 - عبداللطيف العسلي بن محمد على الشياع بنسبة 1/2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلاسي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلاسي".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي البرانص.

مساحته : 08 آ 50 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عمر العزابي؛ 

 شرقا : الطريق؛

 جنوبا : ورثة احملمودي احميدو؛

 غربا : جواد لعميم بن عبدالقادر.

 احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخة في 30/08/2021؛
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2 - نظير شراء عدلي مؤرخ في 02/12/2014؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 24/12/2021؛

4 - نسخة طبق االصل من شهادة إدارية مؤرخة في 10/12/2021؛ 

الثالثاء فاحت مارس  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

2022 على الساعة الثانية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 36465 - 54 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 .

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احليتال.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احليتال ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 

احملل املدعو الشريطية.

مساحته : 20 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : السيودي الصفية بنت الفقيه احلشليف؛

 شرقا : بن دخيرة خالد؛

 جنوبا : ورثة الغدانة؛

 غربا : املفكر عبدالعزيز.

 احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

مارس   16 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2022 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 36466 - 54 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 .

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة بوهربة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة بوهربة ".

نوعـه : أرض بها مسجد ومقابر اسالمية واشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 

احملل املدعو الشريطية.

مساحته : 70 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : السيودي حلسن بن عمر؛

 شرقا : الطريق؛

 جنوبا : السيودي علي بن اخلمار؛

 غربا : بن دخيرة خالد بن عبدالسالم.

 احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

مارس   16 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 36467 - 54 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 .

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اكدالي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكدالي ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 

احملل املدعو الشريطية.

مساحته : 30 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : الغريسي احلسن؛

 شرقا : واد اوالي؛

 جنوبا : الغريسي احلسن؛

 غربا : احلسن العبودي.

 احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

مارس   16 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2022 على الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 36468 - 54 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 .

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امشاون 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "امشاون 1 ".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 

احملل املدعو الشريطية.

مساحته : 40 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : املفكر عبدالعزيز؛

 شرقا : واد اوالي؛

 جنوبا : ورثة الغريسي عبدالعزيز؛

 غربا : ورثة اوالد عمر سعود.
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 احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

مارس   16 االربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2022 على الساعة الثانية عشرة صباحا.

مطلب رقم 36469 - 54 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 .

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بري بن عدام.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بري بن عدام ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 

احملل املدعو الشريطية.

مساحته : 01 هـ 80 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة محمد بن استيتو؛

 شرقا : واد اوالي؛

 جنوبا : ورثة قوبع؛

 غربا : ورثة قوبع.

 احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

17 مارس  : يوم اخلميس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

2022 على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 36470 - 54 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 .

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : كشكبان 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كشكبان 1 ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 

احملل املدعو الشريطية.

مساحته : 24 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة قوبع؛

 شرقا : ورثة قوبع؛

 جنوبا : ورثة املكي علي؛

 غربا : ورثة قوبع.

 احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

17 مارس  : يوم اخلميس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

2022 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

 

مطلب رقم 36471 - 54 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 .

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : كشكبان 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كشكبان 2 ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 

احملل املدعو الشريطية.

مساحته : 17 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : سالم طوطو؛

 شرقا : الطريق؛

 جنوبا : ورثة قوبع؛

 غربا : ورثة قوبع.

 احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : 

 - حيازة هادئة ومستمرة

17 مارس  : يوم اخلميس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

2022 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 36472 - 54 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 .

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : سوطة احلجيني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سوطة احلجيني ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 

احملل املدعو الشريطية.

مساحته : 50 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : سعود عبدالصمد؛ الغريسي احلسن؛

 شرقا : احلشالف هاجر بنت عبداهلل؛السيودي عبدالرحمان؛

 جنوبا : احلسن الغريسي؛

 غربا : السيودي عبدالسالم هرموشي.
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 احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

مارس   18 اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2022 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 36473 - 54 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 .

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الكنونية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكنونية ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 

احملل املدعو الشريطية.

مساحته : 95 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : بوطار احمد بن محمد؛ محمد السيودي؛

شرقا : الغريسي محمد؛ الشرياني العياشي؛

جنوبا : ورثة سعود؛

غربا : احلسن الغريسي.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

مارس   18 اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2022 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 36474 - 54 

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 .

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عقبة الزيتون.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عقبة الزيتون ".

نوعـه: أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحي بني زروال، 

احملل املدعو الشريطية.

مساحته : 01 هـ 50 آ تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد بن سي املفضل؛

شرقا : املصباحي أحمد بن علي؛ محمد طوطو؛

جنوبا : العطار علي؛ علي السعيدي؛

غربا : احلسن بن العاملي.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة

مارس   18 اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2022 على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "املليلح "

مطلب رقم 828 - 54 الذي أدرج إعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية رقم: 603 املؤرخة في 21 يوليو 2010 

مسطرة  فإن   .2021 أبريل   07 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " املليلح " املطلب رقم 828 - 54، الكائن بإقليم 

تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو املليلح، تتابع من اآلن 

فصاعداً باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 02 هـ 80 آ 

90 س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيـظ وذلك 

استناداً إلى نفس الوثائق املودعة سابقا.

احملافظ على االمالك العقارية بقرية با محمد.

 عبد اإلله املعطاوي

 

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 68641 - 55

تاريخ اإليداع : 30ديسمبر 2021

طالبي التحفيظ:

برغودي مصطفى بن خال بنسبة 1 / 2

برغودي حسن بن خال بنسبة 1 / 2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تاشراحيلت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "متازيرت"

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز واخلروب وبناية من سفلي

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واويزغت احملل املدعو دوار ايت خدجي

مساحته : 3 هـ 10 آ 45 س تقريبا

حدوده :

شماال : ورثة حراشي العيد 

شرقا : شعبة

جنوبا : طريق

غربا : شعبة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 
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1. رسم عدلي موضوعه ثبوت ملكية بتاريخ 7 يناير 2019 

2. رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13فبراير 2020 

3. رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ فاحت سبتمبر 2021 

 4. إدارية بتاريخ فاحت ديسمبر 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28فبراير 2022 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 68642 - 55

تاريخ اإليداع :  3 يناير 2022

طالب التحفيظ : بومكماك محمد بن حمو بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " : دار بحي تانوت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدوى وفؤاد"

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تالبرجت

مساحته : 96 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ازدوان عائشة 

شرقا : امللك العام اجلماعي

جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : اعطار احلسني

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت يونيو 1999 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30يونيو 2005 

3 -شهادة إدارية بتاريخ 7 ديسمبر 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 مارس 2022 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 68643 - 55

تاريخ اإليداع :  3 يناير 2022

طالب التحفيظ : السكاوي يوسف بن سعيد بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "بقعة أرضية بحي الوحدة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السكاوي"

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الوحدة

مساحته : 81 س تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي

شرقا : حادة اقبلي

جنوبا : حادة اقبلي و امللك العام اجلماعي

غربا : الزهرة اقبلي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - صورة طبق األصل من نسخة رسم عدلي موضوعه تركة بتاريخ 7 

يوليوز 1992 

 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 27ابريل 2009 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 يوليوز 2021 

 - شهادة إدارية بتاريخ 30سبتمبر 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 مارس 2022 على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 68644 - 55

تاريخ اإليداع :  5 يناير 2022

طالب التحفيظ : 

بلفقيه عادل بن محمد بنسبة 1 / 5 

انور فاطمة بنت علي بنسبة 1 / 5 

بالفقيه سومية بنت محمد بنسبة 1 / 5 

عتيقة بالفقيه بنت محمد بنسبة 1 / 5 

بالفقيه حياة بنت محمد بنسبة 1 / 5

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت واكطني"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ايت واكطني"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت تكال احملل املدعو دوار أسامر

مساحته: 9 آ 18 س تقريبا

حدوده : 

شماال : صابر مصطفى وورثة خبي سعيد 

شرقا : ورثة خبي سعيد

جنوبا : مسلك عمومي

غربا : مسلك عمومي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 24ماي 2016 

 - شهادة إدارية بتاريخ 8 نونبر 2021

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2022 على الساعة 09 

و30 دقيقة صباحا..

 

مطلب رقم 68645 - 55

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022

طالب التحفيظ:األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بورية قرب الفيرما -أ"-

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بورية قرب الفيرما -أ"- 

مشتمالته: أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تديلي فطواكة احملل احملل املدعو إملاون

مساحته : 38 آ تقريبا

حدوده :
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شماال : ورثة قطوشن محمد 

شرقا : طريق

جنوبا : ورثة ايت أومعزول

غربا : ورثة قطوشن محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 3 يناير 2022 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2022 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 68646 - 55

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بورية قرب الفيرما -ب"-

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "بورية قرب الفيرما -ب"-

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تديلي فطواكة احملل احملل املدعو إملاون

مساحته : 70 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : عمر قنطوشن 

شرقا : عبد الرحمان بن عمر

جنوبا : ورثة ايت بوكال

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 3 يناير 2022 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2022 على الساعة 11 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 68647 - 55

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بورية فوق مقبرة املتوكلني"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : بورية فوق مقبرة املتوكلني"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل احملل املدعو إملاون

مساحته : 54 : آ تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 5305 - 55

شرقا : الرسم العقاري رقم 5303 - 55

جنوبا : طريق

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

1 - شهادة إدارية بتاريخ 3 يناير 2022 

2 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2022 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 68648 - 55

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بورية ببوكلى

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بورية ببوكلى"

مشتمالته : أرض فالحية من قطعتني

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل احملل املدعو دوار أيت بوكال

مساحته : 1 هـ 92 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة أيت بوكال و الزاهي محمد 

شرقا : طريق

جنوبا : أراضي اجلموع

غربا : ناصر بن حلسني

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

1. شهادة إدارية بتاريخ 3 يناير 2022 

2. حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2022 على الساعة 12 

و30 دقيقة زواال.

مطلب رقم 68649 - 55

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بورية جتريت بثالث نكرارن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : بورية جتريت بثالث نكرارن"

مشتمالته : أرض فالحية من قطعتني

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل احملل املدعو املاون

مساحته : 2 هـ 43 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ابراهيم اعطار 

شرقا : أراضي اجلموع
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جنوبا : احلسني بن موالي الكبير

غربا : شعبة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 3 يناير 2022 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2022 على الساعة 14 

بعد الزوال.

مطلب رقم 68650 - 55

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بورية بتوريرت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : بورية بتوريرت"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تديلي فطواكة احملل احملل املدعو املاون

مساحته : 85 آ تقريبا

حدوده : 

احلاج  و  الشجيع محمد  و   55  /  4516 رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

حمادي محمد 

شرقا : محماد أكزول

جنوبا : محماد أكزول

غربا : ورثة أيت أحمد بن امبارك

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 3 يناير 2022

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2022 على الساعة 11 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 68651 - 55

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بورية بفم ثالث نكزين بتيزي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : بورية بفم ثالث نكزين بتيزي"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو مزارع املاون

مساحته : 1 هـ 90 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة أيت أحمد أوناصر وورثة حلسن أيت حلسن 

شرقا : شعبة

جنوبا : ايت حلسن أوعلي وورثة ابراهيم كوزين و بوجمعة اكرامن

غربا : أيت حلسن موهو

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 3 يناير 2022 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2022 على الساعة 12 

و30 دقيقة زواال:

مطلب رقم 68652 - 55

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بورية العيتوين"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : بورية العيتوين"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو مزارع املاون

مساحته : 2 هـ 60 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة

شرقا : ايت احلاج احمد بويضان وورثة عبد السالم حيدة

جنوبا : أحمد أعطار

غربا : ورثة الشلح أسمر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 3 يناير 2022

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2022 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 68653 - 55

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بورية أسفل روضة املتوكلني"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : بورية أسفل روضة املتوكلني"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو مزارع املاون

مساحته : 1 هـ 30 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : عبوش أكزول و خليل أيت موالي العربي وناصر أيت الشرع 

شرقا : ورثة أحمد أوناصر

جنوبا : جوهري محمد
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غربا : جوهري محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 3 يناير 2022 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2022 على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 68654 - 55

تاريخ اإليداع : 5 يناير 2022

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بورية املزاب"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : بورية املزاب"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو مزارع املاون

مساحته : 6 هـ 80 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة اكرم 

شرقا : ورثة ايت احلاج بويضان وورثة حلبيب بويضان

جنوبا : شعبة

غربا : ابراهيم اعطار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 3 يناير 2022 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 مارس 2022 على الساعة 13 

و30 دقيقة زواال.

مطلب رقم 68655 - 55

تاريخ اإليداع : 7 يناير 2022

طالب التحفيظ : أسامر سي عبد احلي بن سي صالح بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أعرور"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : أعرور"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار مغياي

مساحته : 13 آ 30 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة بوعناني احلاج العربي 

شرقا : شعبة

جنوبا : بومرواني موالي علي

غربا : ورثة رداش عبد الرحمان

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 21ديسمبر 2021 

 - شهادة إدارية بتاريخ 23ديسمبر 2021

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2022 على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 68656 - 55

تاريخ اإليداع : 7 يناير 2022

طالب التحفيظ : 

الروج عائشة بنت عمر بنسبة 19 / 152 

رداش جميلة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152.

رداش عبد الكرمي بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152 

رداش ادريس بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152

رداش العربي بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152

رداش نعيمة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش احمد بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152

رداش حادة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش السعدية بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152 

رداش زهرة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش حبيبة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش فاطمة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش رابحة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش مليكة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش حسن بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تلمرست 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : تلمرست 1"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار مغياي

مساحته : 49 : آ 70 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة بومرواني احلاج العربي 

شرقا : ورثة محمد صبراوي

جنوبا : ورثة بومرواني موالي دريس و طريق

غربا : أحمد جبال ومن معه و ورثة بومرواني موالي علي وورثة محمد 

صبراوي وورثة بومرواني موالي دريس

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 9 مارس 2021 
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 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 21ديسمبر 2021 

 - شهادة إدارية بتاريخ 23ديسمبر 2021

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2022 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 68657 - 55

تاريخ اإليداع : 7 يناير 2022

طالب التحفيظ : 

الروج عائشة بنت عمر بنسبة 19 / 152 

رداش جميلة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش عبد الكرمي بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152 

رداش ادريس بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152

رداش العربي بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152

رداش نعيمة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش احمد بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152

رداش حادة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش السعدية بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152 

رداش زهرة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش حبيبة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش فاطمة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش رابحة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش مليكة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152

رداش حسن بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تلمرست 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" : تلمرست 2"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار مغياي

مساحته : 29 : آ 7 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : بوعناني عبد الرزاق ومن معه

جنوبا : بوعناني عبد الرزاق ومن معه

غربا : ورثة محمد صبراوي وورثة بومرواني موالي دريس

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 9 مارس 2021 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 21ديسمبر 2021 

 - شهادة إدارية بتاريخ 23ديسمبر 2021

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2022 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 68658 - 55

تاريخ اإليداع : 7 يناير 2022

طالب التحفيظ : 

الروج عائشة بنت عمر بنسبة 19 / 152 

رداش جميلة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152 

رداش عبد الكرمي بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152 

رداش ادريس بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152 

رداش العربي بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152 

رداش نعيمة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152 

رداش احمد بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152 

رداش حادة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152 

رداش السعدية بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152 

رداش زهرة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152 

رداش حبيبة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152 

رداش فاطمة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152 

رداش رابحة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152 

رداش مليكة بنت عبد الرحمان بنسبة 7 / 152 

رداش حسن بن عبد الرحمان بنسبة 14 / 152

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أعرور"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : أعرور"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار مغياي

مساحته : 13 : آ 30 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة بوعناني احلاج العربي وبوكيلي محمد 

شرقا : أسامر سي عبد احلي

جنوبا : ورثة محمد صبراوي

غربا : اغشوي ابراهيم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 9 مارس 2021 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 21ديسمبر 2021 

 - شهادة إدارية بتاريخ 23ديسمبر 2021

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 مارس 2022 على الساعة 11 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 68659 - 55

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2022

طالبي التحفيظ : 

مقلول عبد الرحيم بن احمد بنسبة 1 / 2 

مقلول عبد اهلل بن احمد بنسبة 1 / 2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أورتي نتكانت"



عدد 1203 - 16 جمادى اآلخرة 1443 )19 يناير 2022(366

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : أورتي نتكانت"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة امليل احملل املدعو دوار تغنمني

مساحته : 41 : آ 56 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة فطومة عبو 

شرقا : ورثة تبوشتات وفطومة عبو

جنوبا : محمد مقلول

غربا : ورثة فطومة عبو والشعبة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 23مارس 2020 

 - شهادة إدارية بتاريخ 8 أكتوبر 2021

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2022 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 68660 - 55

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2022

طالبي التحفيظ :

مقلول عبد الرحيم بن احمد بنسبة 1 / 2 

مقلول عبد اهلل بن احمد بنسبة 1 / 2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تورتني نتكرامت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : تورتني نتكرامت"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة امليل احملل املدعو دوار تغنمني

مساحته : 85 : آ 12 س تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة

شرقا : شعبة

جنوبا : ورثة جلوني

غربا : خريبيش و ورثة لكبير بن علي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 23مارس 2020 

 - شهادة إدارية بتاريخ 8 أكتوبر 2021

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2022 على الساعة 11 

و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 68661 - 55

تاريخ اإليداع : 13يناير 2022

طالب التحفيظ : اهيو محمد بن موحى بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار بحي اللوز"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : ملك اهيو"

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو حي اللوز

مساحته : 70 : س تقريبا

حدوده : 

شماال : ناصري حلسن 

شرقا : صابر بناصر

جنوبا : طريق

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 30يناير 2020 

 - شهادة إدارية بتاريخ 7 ديسمبر 2021 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 3 يناير 2022 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2022 على الساعة 13 زواال

 خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " تغدة نزرو "

 املطلب رقم 34298 - 55 الكائن بإقليم أزيالل جماعة تامدة

 نومرصيد احملل املدعو افخفاخ منطقة التحفيظ

اجلماعي تامدة نومرصيد

مسطرة  فإن   ،2021 ديسمبر   23 في  مؤرخ  إيداع  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله تتابع من اآلن فصاعدا 

بعد جتزيئ مسطرته في قطعتني على الشكل التالي : 

القطعة األولى :

مساحته : ا 01 هكتار 20 ار تقريبا

حدودها : 

شماال : طريق ومحمد ايت بركة 

جنوبا : السعدية ايت بركة 

شرقا : عمر بن العيد ايت بركة وايت بركة محمد بن العيد

غربا : طريق

في نفس أسماء طالبي التحفيظ وبنفس التسمية

القطعة الثانية :

 مساحته : ا 25 ار تقريبا

اجملاورون : 

شماال : جواد ايت بركة وعزيز ايت بركة 

جنوبا : طريق

شرقا : عمر بن العيد ايت بركة وايت بركة محمد بن العيد
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غربا : طريق.

بنت  بركة  ايت  السعدية  السيدة  إسم  في  فصاعدا  االن  من  تتابع 

محمد وذلك استنادا إلى الوثائق التالية : 

- محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 15 أبريل 2019

- صورة طبق االصل من محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 17 يونيو 2014

- تقرير احلضور مؤرخ في مؤرخ في 17 نونبر 2021

"والباقي بدون تغيير"

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

 زكرياء السعيدي.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 23359 - 56

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022.

طالب التحفيظ : 

1 - احلسني أبخير بن محمد .

2 - عبد اهلل املوالي بن احمد بصفتهم مالكني على الشياع مناصفة بينهما .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املوالي وأبخير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املوالي و أبخير " 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : احملل املدعوحي اللة حسناء، مدينة كلميم

مساحته : 60 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : رشيد بوديت؛

شرقا : رشيد بوديت

جنوبا : مبارك بوكيوض؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

13 ديسمبر  التاريخ مصحح اإلمضاء في  ثابت  بيع عرفي  - عقد   1 

2019 حتت عدد 565 567/2019-566- بتغمرت. 

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 شتنبر 2008 ضمن اصله 

حتت عدد 305 صحيفة 361 سجل األمالك عدد 42 بتاريخ 08/10/2008 

3 - نسخة مطابقة لألصل من عقد وكالة عدلية مؤرخة في 04 أبريل 

2008 مذكرة احلفظ رقم 71 عدد 22 لسنة 2008 

212 ديسمبر 2021 حتت عدد 131 ق. ش.ت/ 4

ج.ك بكلميم .

على   2022 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14:30

مطلب رقم 23360 - 56

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 

طالب التحفيظ : جنات وباعوس بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان الفيجة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الفيجة ". 

نوعه : أرض عارية

بويزكارن  مدينة  ادبنسالم،  حي  الفيجة  فدان  املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم .

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حسن وباعوس ؛

شرقا : فاطمة األخصاصي ؛

جنوبا : الزنقة عرضها 10 أمتار ؛

غربا : الزنقة عرضها 06 أمتار

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة مطابقة لألصل من عقد مخارجة عرفي مصحح اإلمضاء 

يوليوز   02 –  2009 يوليوز   -03 2009 يوليوز   09 –  2009 يونيو   25 في 

2009 – 08 غشت 2009 

 28 - صورة شمسية من نسخة رسم إحصاء عدلية مؤرخة في   2

 11 333 صحيفة105 سجل اخملتلفة رقم  1977 مضمنة بعدد  أبريل 

بتاريخ 23/03/2011 

3 - نسخة مطابقة لألصل من رسم إراثة عدلية مؤرخة في 04 فبراير 

1989 مضمن حتت عدد 432 صحيفة 352 

 11 في  مؤرخة  عدلية  وكالة  عقد  من  لألصل  مطابقة  نسخة   -  4

مارس 1985 مضمن حتت عدد 051 بتاريخ 14/03/1985 

5 - نسخة مطابقة لألصل من عقد إراثة عدلية مؤرخة في 10 يناير 

1993 مضمن حتت عدد 4412 كناش عدد 03 بتاريخ 13 يناير 1993 

6 - نسخة مطابقة لألصل من رسم إراثة عدلي قدمي مضمن بعدد 

137 صحيفة 161 كناش عدد 03 

7 - نسخة مطابقة لألصل من عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء في 

07 غشت 1975 حتت عدد 175/1975 ببويزكارن 

8 - نسخة مطابقة لألصل من عقد وكالة عرفية مصححة اإلمضاء 

في 26 يوليوز 2006 بأكادير 
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9 - نسخة مطابقة لألصل من عقد وكالة عرفية مصححة اإلمضاء 

في23 يونيو 1993 حتت عدد 206/93 .

10 - نسخة مطابقة لألصل من موافقة على عقد مخارجة عرفية 

مصححة اإلمضاء في 11 غشت 2020 حتت عدد 2305/20 ببويزكارن 

وموافقة عرفية مصححة  - نسخة مطابقة لألصل من إشهاد   11

اإلمضاء في 10 غشت 2020 حتت عدد 621/2020 بتغازوت 

فبراير   16 في  اإلمضاء  مصححة  عرفية  رضائية  قسمة  عقد   -  12

2010 حتت عدد 992 994/10-993- ببويزكارن 

13 - نسخة مطابقة لألصل من وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 

27 مارس 1996 

14 - وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء في 24 غشت 2020 حتت 

عدد 9650/2020 

15 - شهادة إدارية مؤرخة في 15 ديسمبر 2021 حتت عدد 06/2021/ 

ق.ش.ق ببويزكارن.

على   2022 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00

مطلب رقم 23361 - 56

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022.

طالب التحفيظ : خالد بنمحمد بن احلسني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بنمحمد" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنمحمد "

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : احملل املدعو بورأم العشار شارع عالل بن عبد اهلل )حي املسيرة(

مدينة كلميم .

مساحته : 04 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5072 - 56 ، فهدي تورية ، مباركة تنضافت .

شرقا : أبراغ أحمد

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 1348 - 56 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 09 2021 مضمن حتت عدد  18 أكتوبر  1 -عقد هبة عدلي مؤرخ في 

سجل األمالك عدد 80 بتاريخ 22/11/2021 

 305 2012 مضمن حتت عدد  17 ماي  2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 

صحفية 324 سجل األمالك رقم 52 بتاريخ 04/07/2012 

 306 2012 مضمن حتت عدد  17 ماي  3 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 

صحيفة 325 سجل األمالك رقم 52 بتاريخ 04/07/2012 

4 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 1983 سجل بكناش اإليداع 

رقم 01 عدد 2877 

 136/2021 2021 حتت رقم  31 ديسمبر  إدارية مؤرخة في  5 - شهادة 

ق.ش.ت/ج.ك بكلميم . 

على   2022 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30.

مطلب رقم 23362 - 56

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022 

طالب التحفيظ : فاطمة مكاوي بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " يحيى بن سعيد "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يحيى بن سعيد ". 

نوعه : أرض فالحية بورية

قيادة  آباينو  القروية  اجلماعة  سعيد  بن  املدعويحيى  احملل   : موقعه 

لقصابي إقليم كلميم.

مساحته : 03 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة احلسن العربي ؛

شرقا : ورثة احلسن العربي ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 2021 مضمن حتت عدد 

222 سجل األمالك رقم 80 بتاريخ 17/12/2021 

2 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء في 01 يناير 2019 

حتت عدد 111/19-110-109-108 بأباينو..

 3 -نسخة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 03 ديسمبر 

2021 حتت عدد 51 ق .ش/2021 بالقصابي .

على   2022 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30

مطلب رقم 23363 - 56

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2022.

طالب التحفيظ : الباتول مسوس بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الباتول مسوس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الباتول مسوس " 

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابقيني علويني في جزء ودار للسكن 

بالسفلي وطابق علوي واحد في جزء آخر 
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موقعه : احملل املدعوحي التواغيل، مدينة كلميم .

مساحته : 57 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشارع ؛

شرقا : احمد سالك جليخ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8876 - 56 ؛

غربا : بوطهاب محمد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 1 - نسخة شراء عدلي مؤرخ في فاحت غشت 2000 مضمن حتت عدد 

261 صحيفة 307 سجل األمالك رقم 17 بتاريخ 18/08/2000 

1957 ضمن حتت عدد  نوفمبر   19 في  - نسخة شراء عدلي مؤرخ   2

1127 صحيفة 461 سجل 01 رقم 07 بتاريخ 26/11/1957 

 2000 01 غشت  في  مؤرخ  بيع عدلي  - صورة شمسية من رسم   3

مضمن حتت عدد 261 صحيفة 307 سجل األمالك رقم 17. 

 2021 ديسمبر   30 في  اإلمضاء  عرفي مصحح  بالشرف  تصريح   -  4

حتت عدد 12930/21 بكلميم 

5 - إشهاد وتصريح بالشرف عرفي مصحح اإلمضاء في 05 يناير 2022 

حتت 33/2022 بأسرير 

6 -وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 05 نوفمبر 2021 بأسرير.

7 - صورة شمسية من وصل ايداع لبطاقة التعريف الوطنية بتاريخ 

. 22/11/2021

على  مارس2022   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30 .

مطلب رقم 23364 - 56

تاريخ اإليداع : 12 يناير2022.

طالب التحفيظ :

1 - محمد كروم بن مولود بنسبة 07/16 .

2 - علي كروم بن مولود بنسبة 07/16 

3 - مبيريكة بحسون بنت عبال بنسبة 02/16 . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : : " منزل كروم".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل كروم "

نوعه : دار للسكن بالسفلي بها مرآب وطابق علوي واحد .

موقعه : احملل املدعوحي املرابطني ،مدينة كلميم .

مساحته : 01 آر 04 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مغاربي مبيريكة؛

شرقا : أمان محمد؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الطاي فاطمة

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 غشت 1967 مضمن حتت عدد 380 

صحيفة 227 كناش 01 عدد 16 بتاريخ 06 شتنبر 1967 

 06 في  مؤرخة  عدلية  إراثة  رسم  من  لألصل  مطابقة  نسخة   -  2

ديسمبر 2012 مضمن حتت عدد 243 صحيفة 298 سجل الترائك رقم 

11 بتاريخ 11/12/2012 

عدد  2022 حتت  يناير   05 في  اإلمضاء  عرفية مصححة  موافقة   -  3

156/2022 بكلميم 

عدد  2022 حتت  يناير   03 في  اإلمضاء  عرفية مصححة  موافقة   -  4

100/2022 باحلكونية .

على   2022 مارس   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 03 : 14 . 

مطلب رقم 23365 - 56

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022

طالب التحفيظ : محمد اودمني بن البشير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دو واورير".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دو واورير ".

نوعه : أرض فالحية بورية ؛

موقعه : احملل املدعو دوار تيموالي ازداراجلماعة القروية متوالي ازدارقيادة 

إفران األطلس الصغيرإقليم كلميم .

مساحته : 01 هكتار39 آر26 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : تلعنيني؛

شرقا : اجلبل )اورير( ؛

جنوبا : تغزرت، ورثة بوزرع عبال؛

غربا : تلفيضط ، اهدار احلسني

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20 يونيو 2021 مضمن حتت عدد 28 

سجل األمالك رقم 01 بتاريخ 09/07/2021 

2 - صورة شمسية طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 30 ماي 

2017 حتت عدد 03/ ق.ش.ق بإفران األطلس الصغير .

على   2022 مارس   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00
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مطلب رقم 23366 - 56

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022

طالب التحفيظ : جناة ناصري بنت السعدية

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك جناة ناصري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك جناة ناصري" 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : احملل املدعودوار بوقراب حي اللة حسناء مدينة كلميم.

مساحته : 75سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5443 - 56 ؛

شرقا : ملك الهام حبيلو ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 6441 - 56

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء في 17 فبراير 2017 

حتت عدد 248 /2017 بأسرير- 

2 - ملحق إصالحي لعقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء في 

26 غشت 2020 حتت عدد 1064/2020-1063 بأسرير 

3 - ملحق إصالحي لعقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء في 

01 يوليوز 2021 حتت عدد 494

2 4943/2021- بكلميم .

4 - ملحق إصالحي لعقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء في 

13 غشت 2020 حتت عدد 6046/2020 بكلميم . 

5 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء في 05 ماي 2016 

حتت عدد 1055 1056/2016- 

 2015 29 ماي  التاريخ مصحح اإلمضاء في  ثابت  6 -عقد بيع عرفي 

حتت عدد 944-945/2015 .

7 - صورة شمسية من عقد مخارجة عدلي مؤرخ في 13 فبراير 2013 

مذكرة احلفظ رقم 91 عدد 01 لسنة 2013 

 08 في  مؤرخة  عدلية  فريضة  و  إراثة  عقد  من  شمسية  صورة   -  8

فبراير 2013 مضمن حتت عدد 280 صحيفة 368 سجل التركات رقم 

21 بتاريخ 11/02/2013 

مارس   29 في  مؤرخة  عدلية  شراء  نسخة  من  شمسية  صورة   -  9

 31 رقم  اخملتلفة  سجل   172 صحيفة   338 عدد  حتت  مضمن   1992

بتاريخ 19/05/2010 .

10 - صورة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 21 ديسمبر 

2021 حتت عدد 132 ق.ت.ت/ج.ك بكلميم .

على   2022 مارس   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 30

مطلب رقم 23367 - 56

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022 .

طالب التحفيظ : عبد اللطيف ادوضرب بن ابراهيم .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الفتح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفتح" 

نوعه : ارض عارية

موقعه : احملل املدعوحي املسيرة اجلماعة احلضرية بويزكارن إقليم كلميم .

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : نايت احلاج احمد 

شرقا : ادمانكا احلسني ؛

جنوبا : الزنقة

غربا : نايت احلاج احمد

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 1 - عقد هبة عدلي مؤرخ في 05 يناير 2022 مضمن حتت عدد 339 

سجل األمالك رقم 80 بتاريخ 05/01/2022 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ماي 2001 مضمن حتت عدد 362 

صحيفة 403 سجل األمالك العقارية رقم 04 بتاريخ 16/05/2001 

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 02 يونيو 2021 حتت عدد 19/ب.ب/م.ت ببويزكارن .

على   2022 مارس   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00

مطلب رقم 23368 - 56

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022

الدولة  عن  نيابة  بكلميم  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "920-0319"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " 920-0319" 

نوعه : أرض عارية جبلية .

موقعه : احملل املدعو اجلماعة الترابية تلمزون دائرة ملسيد اقليم طانطان.

مساحته : 190 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : امللك اخلاص للدولة ؛

شرقا : امللك اخلاص للدولة 
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جنوبا : امللك اخلاص للدولة 

غربا : الطريق اجلهوية رقم 103 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 10 يناير 2022 بكلميم 

على   2022 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30

مطلب رقم 23369 - 56

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2022 .

طالب التحفيظ : ابراهيم الكاهية بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السالم 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السالم 2" 

نوعه : أرض فالحية بها حوض مائي و ألواح الطاقة الشمسية .

موقعه : احملل املدعودوار اكيسل اجلماعة القروية آباينو قيادة لقصابي 

إقليم كلميم .

مساحته : 06 هكتار 14 آر 76 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 15043 - 56 

شرقا : طريق تركة اوفال ؛

جنوبا : حوض الركيبي

غربا : واد اسراسار

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2021 مضمن حتت عدد 

291 سجل األمالك رقم 80 بتاريخ 27/12/2021 

2 - نسخة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 01 نوفمبر 

2021 حتت عدد 90/ ق.ش.ق بالقصابي .

على   2022 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30

مطلب رقم 23370 - 56

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2022 .

طالب التحفيظ : ابراهيم الكاهية بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السالم 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السالم 1" 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : احملل املدعودوار اكيسل اجلماعة القروية آباينو قيادة لقصابي 

إقليم كلميم .

مساحته : 06 هكتار 32 آر 72 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق املعبدة الرابطة بني آباينو و توتلني 

شرقا : طريق تركة اوفال ؛

جنوبا : طريق تركة اوفال 

غربا : واد اسراسار

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2021 مضمن حتت عدد 

290 سجل األمالك رقم 80 بتاريخ 27/12/2021 

2 - نسخة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 01 نوفمبر 

2021 حتت عدد 91/ ق.ش.ق بالقصابي .

على   2022 مارس   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30.

 احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

 محمد عرظاوي.

 

محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم 4658 - 58 

تاريخ اإليداع : 12يناير 2022.

طالبا التحفيظ : 

 1-اوالد عطو بن عمر بن علي بنسبة 7/8 

2 -اخلالفي عائشة بنسبة 1/8

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان مغيطن".

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

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : سال دوار اوالد كامل جماعة السهول. 

مساحته 3 هـ 16 آر20 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : حفيظ بنطلحة 

شرقا : عالل القصيور والرسم العقاري رقم 46058 - 58 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 34878 - 58 

غربا : ورثة بنعمر بن حمادي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

- رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 7 أكتوبر 2018 .

- وكالة بتاريخ 23يناير 2020 .

- شهادة إدارية بتاريخ 20ديسمبر 2021 .

-رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 27ديسمبر 2021 .
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- شهادة إدارية بتاريخ 3 يناير 2022 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11مارس 2022 على الساعة 09 

و30 دقيقة 
احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة بالنيابة. 

 يونس خير اهلل. 
 

 

محافظة إنزكان آيت ملول 

مطلب رقم 21387 - 60
تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2022

طالب التحفيظ : ابراهيم سوم بن محمد اسم للملك : سوم
نوع امللك : أرض عارية

موقعه : حي املزار اجلماعة الترابية اليت ملول عمالة انزكان ايت ملول. 
مساحته : 25 آ تقريبا.

حدوده :
شمـاال : طريق؛
شـرقا : طريق؛

جنـوبا : رسم عقاري 54919 - 60؛
غربـا : رسم عقاري 8884 س.

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك:

 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 01/12/2021.
- عقد هبة عرفي مؤرخ في 09/02/2004.

- صورة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 01/10/1989.
- صورة عقد بيع عرفي مؤرخ في 19/10/1990.

2022 على الساعة  03 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 
10 صباحا.

 
مطلب رقم 21388 - 60

تاريخ االيداع : 03 يناير 2022
طالب التحفيظ : عبد الرحيم طنجاوي بن مبارك

اسم للملك : منزل عبد الرحيم طنجاوي
نوع امللك : دار سفلية

موقعه : حي اجلرف اجلماعة الترابية انزكان عمالة انزكان ايت ملول. 
مساحته : 01 آ 40 س تقريبا.

حدوده : 
شمـاال : احلاج عيسى؛

شـرقا : محمد طنجاوي؛
جنـوبا : مبارك بن محمد؛

غربـا : طريق.
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك:
 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 12/04/2016.

- نسخة عقد بيع عرفي مؤرخ في 13/06/2001.

- نسخة رسم وكالة عدلي مؤرخ في 23/12/1981.
2022 على الساعة  04 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

10 صباحا.

مطلب رقم 21389 - 60
تاريخ االيداع : 06 يناير 2022

طالب التحفيظ : احمد إكيج بن ابراهيم 
اسم للملك : إكيج

نوع امللك : دار من سفلي وطابقني علويني
موقعه : دوار دار بن الشيخ اجلماعة الترابية متسية عمالة انزكان ايت ملول. 

مساحته : 70 س تقريبا.
حدوده : 

شمـاال : طريق؛
شـرقا : أصداف احلسن؛

جنـوبا : احمد بن سالم؛
غربـا : طريق.

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك:

 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31/01/2020.
- عقد بيع عرفي مؤرخ في 16/05/2018.
- عقد بيع عرفي مؤرخ في 11/04/2011.

-نسخة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 12/05/2009.
-نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 13/01/2020.

-شهادة إدارية مؤرخة في 04/05/2011.
2022 على الساعة  08 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

14 صباحا.

مطلب رقم 21390 - 60
تاريخ االيداع : 06 يناير 2022

طالب التحفيظ : حلسن الكوزوني بن علي 
اسم للملك : ملك األمال 2

نوع امللك : أرض عارية 
موقعه : حي قصبة الطاهر اجلماعة الترابية ايت ملول عمالة انزكان 

ايت ملول. 
مساحته : 05آر 22 س تقريبا.

حدوده : 
شمـاال : رسم عقاري 19439 - 09؛

شـرقا : احلسن الكوزوني؛
جنـوبا : طريق؛

غربـا : طريق.
احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك:
 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08/07/2021.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04/06/2016.

- -نسخة طبق األصل لعقد قسمة عرفي مؤرخ في 09/05/2005.
2022 على الساعة  07 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

10 صباحا.
احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول. 

 حلميدي بوشعيب.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 18238 - 65 

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2022.

طالبة التحفيظ : السيدة اخمان سلمى بنت احمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكفاي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سلمى". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اوريكة دوار السبيطي. 

مساحته : 15 آ 59 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد السالم الناضفي 

شرقا : ورثة بوكايو 

جنوبا : الطريق 

غربا : ورثة عبد اهلل ايت حمادي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 549 صحيفة 479 كناش األمالك رقم 

130 بتاريخ 06 يونيو 2008 توثيق مراكش.

 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 531 صحيفة 500 كناش األمالك رقم 

90 بتاريخ 15 أكتوبر 2007 توثيق مراكش.

 - نسخة رسم استمرار عدلي ضمن اصله بعدد 530 صحيفة 499 

كناش األمالك رقم 90 بتاريخ 15 أكتوبر 2007 توثيق مراكش.

 - وكالة موثقة مؤرخة في 02 يناير 2018.

 - صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 164 مؤرخة في 05 ماي 2008.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14مارس 2022 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باحلوز

موالي املصطفى بنيسي    

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

خـالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى :" احلويطة" 

مطلب عدد 3570 - 69 الذي مت نشر االعالن عن ايداع الئحة 

املالك والتصاميم التجزيئية باجلريدة الرسمية عدد 586 

بتاريخ 24 - 03 - 2010 .

07 - 01 - 2022، فإن مسطرة حتفيظ  مبقتضى مطلب إصالحي في 

 69  -  3570 رقم  التحفيظ  مطلب  ذي   " احلويطة   " املسمى  امللك 

الكائن بإقليم موالي يعقوب دائرة اوالد جامع ملطة اجلماعة القروية 

سيدي داود دوار ولد مكاطل، 

باملساحة  التحفيظ  طالبي  نفس  إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

التي اظهرها التصميم العقاري وهي 44 هكتار 58 ار 25 سنتيار وذلك 

مبقتضى نفس العقود التي سبق إيداعها تعضيدا ملطلب التحفيظ 

وكذا حكم احملكمة االبتدائية عدد 59 بتاريخ 16 - 01 - 2020 وشهادة 

بعدم التعرض واالستئناف بتاريخ 12 - 07 - 2021.

خـالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى :" لعزيب" 

مطلب عدد 3571 - 69 الذي مت نشر االعالن عن ايداع الئحة

 املالك والتصاميم التجزيئية باجلريدة الرسمية عدد 586

بتاريخ 24 - 03 - 2010 .

07 - 01 - 2022، فإن مسطرة حتفيظ  مبقتضى مطلب إصالحي في 

امللك املسمى " لعزيب " ذي مطلب التحفيظ رقم : 3571 - 69 الكائن 

القروية سيدي  اوالد جامع ملطة اجلماعة  دائرة  بإقليم موالي يعقوب 

اآلن فصاعدا في إسم نفس طالبي  تتابع من  ولد مكاطل،  دوار  داود 

التحفيظ باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 19 هكتار 

إيداعها  سبق  التي  العقود  نفس  مبقتضى  وذلك  سنتيار   72 ار   54

 458 عدد  االبتدائية  احملكمة  حكم  وكذا  التحفيظ  ملطلب  تعضيدا 

بتاريخ 02 - 06 - 2016 وقرار محكمة االستئناف عدد 2017-48 بتاريخ 

01 - 02 - 2017 وقرار محكمة النقض عدد 181 - 7 بتاريخ 05 - 03 

.2019 -

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

زكرياء الدغمي   

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 374 - 70

تاريخ اإليداع : 6 يناير 2022 

طالب التحفيظ : السيد البوعيسي أحمد بن امليلودي بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ›› بالد الدهس السباعية ‹‹.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دائرة سيدي سليمان ، قيادة بومعيز- أوالد احميد- .

مساحته املصرح بها : 13 آر تقريبا،

احلقوق العينية : ال شيء.

حدوده :

شماال : الزين بن محمد. 

شرقا : محمد بن بنعيسى.
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جنوبا : ورثة بوسلهام بن العسري.

غربا : واد بهت.

أصل امللك :

- رسم ملكية مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 هـ موافق 06 - 03 - 1992.

1440هـ  الثانية عام  15 جمادى  - ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 

موافق 21 - 02 - 2019.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 11 - 04 - 2016.

على   2022 مارس   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان 

محمد احلسناوي   

محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 58027 - 75

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022

طالب التحفيظ : املصطفى شهم 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية بلحمري" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية بلحمري ".

مشتمالته : "أرض فالحية" . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة  اقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار أوالد سي بوشعيب 

مساحة املصرح بها : 01 هكتار 10أر 40 س. 

حدوده : 

شماال : والعزوزي بوشعيب و الرسم العقاري عدد 103567 - 75

شرقا : ورثة محمد شهم 

جنوبا : طريق عمومية 

غربا : عبد اهلل شهم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

أصل التملك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 232 صحيفة 358 كناش رقم 

12808-03-2021

جراء التحديد املؤقت : 08 مارس 2022. على الساعة  التاريخ املقرر الاُ

.12.00

مطلب رقم 58028 - 75

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022

طالبوا التحفيظ : 

- اسماعيل بلعقدة بنسبة 8 - 2

- فاطمة الزهراء بلعقدة بنسبة 8 - 1

- سعيد بلعقدة بنسبة 8 - 2

- عثمان بلعقدة بنسبة 8 - 2

- فاطنة حنزاز بنسبة 8 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض احلطة " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض احلطة ".

مشتمالته : "أرض فالحية بها سكنة" . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة  اقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار اخلزاعلة 

مساحة املصرح بها : 90أر 56 س. 

حدوده : 

 شماال : بوشعيب بن عاصم 

شرقا : ورثة عبد اهلل بن منصور والطريق الرئيسية 

جنوبا : بوشعيب ميماث 

غربا : ورثة محمد بلعقدة وأحمد بلعقدة وبوشعيب ميماث 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

أصل التملك : 

- محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 2021-12-10 مضمن حتت عدد 10964 

- محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 2021-12-10 مضمن حتت عدد 10962 

2022 على الساعة  08 مارس   : املؤقت  التحديد  جراء  املقرر الاُ التاريخ 

 13.00

مطلب رقم 58029 - 75

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022

طالب التحفيظ : ياسني الوردي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض ازريبة " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض ازريبة ".

مشتمالته : "أرض فالحية" . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة  اقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار املعاشات 

مساحة املصرح بها : 10أر 

حدوده : 

شماال : السعدية الصداتي 

شرقا : طريق 

جنوبا : فاطنة الصداتي 

غربا : فاطنة الصداتي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

أصل التملك : 

- محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 2021-12-24 مضمن حتت عدد 11366

 - محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 2021-12-24 مضمن حتت عدد 11367

- عقد البيع عرفي مؤرخ في 09-01-2012 

الساعة  على  مارس2022   08  : املؤقت  التحديد  جراء  الاُ املقرر  التاريخ 

14.00
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مطلب رقم58030 - 75

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022

طالب التحفيظ : اسماعيل شجيع 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض الرمل " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الرمل ".

مشتمالته : "أرض فالحية" . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة  اقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار أوالد ساسي 

مساحة املصرح بها : 24 أر 50 س. 

حدوده : 

شماال : مصطفى األحمر 

شرقا : طريق الوطنية رقم 1

جنوبا : حلوي محمد 

غربا : فاطمة ابو حديد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

أصل التملك : 

- محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 2020-07-14 مضمن حتت عدد 3390

محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 2020-06-12 مضمن حتت عدد 2490 

2022 على الساعة  08 مارس   : املؤقت  التحديد  جراء  املقرر الاُ التاريخ 

15.00

مطلب رقم58031 - 75

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022

طالب التحفيظ : ياسني نشاط 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضاية البير " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ضاية البير ".

مشتمالته : "أرض فالحية" . 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الغنادرة دوار أوالد كبور 

مساحة املصرح بها : 11أر 67 س. 

حدوده : 

شماال : املعطي حبوب واحلسني فتوح 

شرقا : احلسن فاريس ومن معه 

جنوبا : ميلود فتوح 

غربا : طريق عمومية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

أصل التملك : 

 347 2021-04-06 مضمن حتت عدد  - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

صحيفة 322 كناش رقم 47 

 475 عدد  حتت  مضمن   07-05-2021 في  مؤرخ  عدلي  بيع  عقد   -

صحيفة 463 كناش رقم 47

2022 على الساعة  14 مارس   : املؤقت  التحديد  جراء  املقرر الاُ التاريخ 

10.00

مطلب رقم 58032 - 75

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2022

طالبة التحفيظ : زبيدة الصحراوي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اللة زبيدة 1" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اللة زبيدة 1".

مشتمالته : "أرض فالحية" . 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة مكرس دوار املساعدة 

مساحة املصرح بها : 26أر 50 س. 

حدوده : 

شماال : ورثة ابراهيم ولد امحمد السايح والرسم العقاري عدد 9873 - 75

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 84849 - 08

جنوبا : طريق معبدة عرضها 10 أمتار 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 93798 - 08

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

أصل التملك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في -12-07 2021 مضمن حتت عدد 979 

كناش رقم 106

2022 على الساعة  14 مارس   : املؤقت  التحديد  جراء  املقرر الاُ التاريخ 

 12.00

مطلب رقم 58033 - 75

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2022

طالبة التحفيظ : زبيدة الصحراوي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اللة زبيدة 2" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اللة زبيدة 2

مشتمالته : "أرض فالحية" . 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة مكرس دوار املساعدة 

مساحة املصرح بها : 23أر 83 س. 

حدوده : 

 شماال : طريق معبدة عرضها 10 أمتار 

شرقا : مطلب عدد 847849 - 08

جنوبا : ورثة محمد بن بوشعيب 

غربا : مطلب عدد 93798 - 08
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

أصل التملك : 

عدد  حتت  2021-12-07مضمن  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

979كناش رقم 106

الساعة  على  مارس2022   14  : املؤقت  التحديد  جراء  الاُ املقرر  التاريخ 

13.00

مطلب رقم 58034 - 75

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2022

طالب التحفيظ : رضوان ضاهر 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض جمانة " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض جمانة ".

مشتمالته : "أرض فالحية" . 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار الشواريني 

مساحة املصرح بها : 47أر 88س. 

حدوده : 

 شماال : طريق عمومية عرضها 10 أمتار 

شرقا : بن ناصر سعيد 

جنوبا : فاطنة الغشوة ورثة كادير ناصر 

غربا : ورثة خلضر العربي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

أصل التملك : 

 271 2021-06-13 مضمن حتت عدد  - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

كناش عدد 54

- عقد بيع عدلي مؤرخ 2021-06-29 مضمن حتت عدد 305 كناش رقم 54

الساعة  على  مارس2022   15  : املؤقت  التحديد  جراء  الاُ املقرر  التاريخ 

 10.00

مطلب رقم 58035 - 75

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2022

طالب التحفيظ : عبد اهلل املعجاوي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان كرشات " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان كرشات ".

مشتمالته : "أرض فالحية" . 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي حساين 

بن عبد الرحمان دوار البراير.

مساحة املصرح بها : 29أر 83 س. 

حدوده : 

 شماال : عبد اهلل املعجاوي 

شرقا : عبد اللطيف العموري 

جنوبا : طريق عرضها 5 أمتار 

غربا : فاطنة املعجاوي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

أصل التملك : 

- محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 25-08-2020

2022 على الساعة  15 مارس   : املؤقت  التحديد  جراء  املقرر الاُ التاريخ 

11.00

مطلب رقم 58036 - 75

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2022

طالب التحفيظ : بشرى بنيوب 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اجلنانات " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجلنانات ".

مشتمالته : " أرض فالحية" . 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة  اقليم   : موقعه 

اسماعيل دوار العليوات 

مساحة املصرح بها : 20أر

 حدوده : 

 شماال : طريق بياضة 

شرقا : محمد كروم بن سعيد 

جنوبا : هياب محمد بن أحمد 

غربا : هياب أحمد بن محمد وورثة امحمد بن اسماعيل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

أصل التملك : 

- محرر ثابت التاريخ مؤرخ في 2021-12-02 مضمن حتت عدد 10680 

2022 على الساعة  15 مارس   : املؤقت  التحديد  جراء  املقرر الاُ التاريخ 

 12.00.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

ياسني أيت حدو   

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 8379 - 77

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2021

طالبو التحفيظ : 

1 - بلعيدي خيرة بنت عبد القادر بنسبة 10 - 80 ؛

2 - بن الدين مليكة بنت مصطفى بنسبة 07 - 80 ؛

3 - بن الدين جناة بنت مصطفى بنسبة 07 - 80 ؛

4 - بن الدين هشام بن مصطفى بنسبة 14 - 80 ؛
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5 - بن الدين فاطمة بنت مصطفى بنسبة 07 - 80 ؛

6 - بن الدين جواد بن مصطفى بنسبة 14 - 80 ؛

7 - بن الدين عبد الغني بن مصطفى بنسبة 14 - 80 ؛

8 - بن الدين بشرى بنت مصطفى بنسبة 07 - 80 ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :» بياضة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بياضة «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد ، جماعة أهل أنكاد ، دوار مكرة ؛

مساحته : 02 هـ 93 آرا 75 س تقريبا ؛ 

حدوده :

شماال : طريق عمومية معبدة بعرض عشرة أمتار ؛ 

شرقا : طريق عمومية معبدة بعرض عشرة أمتار ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد: 1857 - 77 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد: 75043 - 02 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدد 140 صحيفة 185 كناش 30 مؤرخ في 02 أكتوبر 2001 ؛

2 - رسم شراء عدد 127 كناش 34 صحيفة 167 بتاريخ: 28 أكتوبر 2002 ؛

 90 كناش   330 صحيفة   244 بعدد  أصلها  ضمن  إراثة  نسخة   -  3

بتاريخ: 31 ديسمبر 2013 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت مارس 2022 على الساعة : 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 8380 - 77

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2021

طالبو التحفيظ : 

1 - بلعيدي خيرة بنت عبد القادر بنسبة 10 - 80 ؛

2 - بن الدين مليكة بنت مصطفى بنسبة 07 - 80 ؛

3 - بن الدين جناة بنت مصطفى بنسبة 07 - 80 ؛

4 - بن الدين هشام بن مصطفى بنسبة 14 - 80 ؛

5 - بن الدين فاطمة بنت مصطفى بنسبة 07 - 80 ؛

6 - بن الدين جواد بن مصطفى بنسبة 14 - 80 ؛

7 - بن الدين عبد الغني بن مصطفى بنسبة 14 - 80 ؛

8 - بن الدين بشرى بنت مصطفى بنسبة 07 - 80 ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :» بالد بن الدين «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » العوجة «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد ، جماعة أهل أنكاد ، دوار مكرة ؛

مساحته : 04 هـ 98 آرا 75 س تقريبا ؛ 

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد: 35680 - 77 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد: 30770 - 77 ؛ 

جنوبا : خلضر اجلباري ومن معه ؛

غربا : طريق معبدة بعرض عشرة أمتار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدد 253 صحيفة 358 كناش 5 أ مؤرخ في 20 أبريل 1995 ؛

2 - عقد بيع عرفي بتاريخ: 30 يناير 2001 ؛

 90 كناش   330 صحيفة   244 بعدد  أصلها  ضمن  إراثة  نسخة   -  3

بتاريخ : 31 ديسمبر 2013 ؛

4 - وكالة عامة عرفية بتاريخ : 19 أبريل 1996 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : فاحت مارس 2022 على الساعة : 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 8381 - 77

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2022

طالب التحفيظ : حمداوي عبد املالك بن الطاهر ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :» الكريعة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الكريعة «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد ، جماعة سيدي موسى ملهاية ، قيادة واد 

إسلي ، دوار أوالد بوفرة ؛

مساحته : 02 هـ 82 آرا 60 س تقريبا ؛ 

حدوده :

شماال : الطريق الوطني رقم 06 ؛ 

شرقا : ورثة إبراهيم محمد بن أحمد ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 90822 - 02 ؛

غربا : ورثة فراجي محمد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

 22 في  مؤرخ   170 كناش   152 صحيفة   139 عدد  ملكية  –رسم   1

نوفمبر 2019 ؛

2 – شهادة إدارية عدد 1083 بتاريخ: 21 نونبر 2019 ؛

3 - عقد بيع عدد 234 صحيفة 240 كناش 184 بتاريخ: 13 سبتمبر 2021 ؛

4 - رسم وكالة عدد 268 كناش 472 بتاريخ 07 يناير 2021 ؛

5 - رسم وكالة عدد 395 كناش 484 بتاريخ 06 اغسطس 2021 ؛

6 -رسم وكالة عدد 201 كناش 329 بتاريخ 29 يونيو 2020 ؛

بتاريخ  02 كناش   737 صحيفة   737 عدد  خاصة  وكالة  رسم   -  7

17 ماي 2021 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 مارس 2022 على الساعة : 

التاسعة والنصف صباحا.
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مطلب رقم 8382 - 77

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2022

طالب التحفيظ : عبد احلق ولد رقية بن زايد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :» الدشيرة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الدشيرة «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد ، جماعة أهل أنكاد ، دوار لبرارشة ؛

مساحته : 01 هـ 60 آرا 28 س تقريبا ؛ 

حدوده :

عدد:  العقاري  والرسم   o  -  17321 عدد  التحفيظ  مطلب   : شماال 

75037 - 02 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد : 68207 - 02 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 14727 - 77 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد : 75037 - 02 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

في مؤرخ   174 كناش   490 صحيفة   468 عدد  ملكية  رسم   -  1

17 اغسطس 2020 ؛

2 - شهادة إدارية عدد 546 بتاريخ: 09 يوليوز 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: 03 مارس 2022 على الساعة : 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 8383 - 77

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2022

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بوجدة ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » القدس «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » القدس «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد ، جماعة وجدة ، حي القدس ؛

مساحته : 70 س تقريبا ؛ 

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد: 57922 - 02 ؛ 

شرقا : الرسمان العقاريان عدد: 46599 - 02 و 85005 - 02؛ 

جنوبا :امللك اخلاص للدولة ؛

غربا : الرسم العقاري عدد: 53901 - 02 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

- نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة بوجدة بتاريخ: 02 ديسمبر 2021 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 مارس 2022 على الساعة : 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 8384 - 77

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2022

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بوجدة ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :» جود 2 «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » جود 2 «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد ، جماعة أهل أنكاد ؛

مساحته : 23 آرا 66 س تقريبا ؛ 

حدوده :

شماال : طريق بعرض 12 متر ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد: 29451 - 02 ؛

جنوبا : طريق بعرض 12 متر ؛

غربا : الطريق الدائري بعرض 30 متر ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

- نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة بوجدة بتاريخ: 15 نوفمبر 2021 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: 04 مارس 2022 على الساعة : 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 8385 - 77

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2022

طالب التحفيظ : ياسني العرابي بن عبد اهلل ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » ملسيد «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملسيد «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد ، جماعة بني خالد ، دوار لعراعرة ؛

مساحته : 01 هـ 02 آرا 70 س تقريبا ؛ 

حدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد : 13629 - 77 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 4305 - 77 ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 4305 - 77 ؛

غربا : طريق عمومية ؛

احلقوق العينية : الشئ.

 أصل امللك :

في مؤرخ   187 كناش   466 صحيفة   418 عدد  ملكية  رسم   -  1

10 ديسمبر 2021 ؛

2 – شهادة إدارية عدد 101 بتاريخ : 09 ديسمبر 2021 ؛
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3 - عقد بيع عدد 428 صحيفة 478 كناش 187 بتاريخ : 13 ديسمبر 2021 ؛

4 - وكالة عامة عدد 474 كناش 174 صحيفة 369 بتاريخ : 14 - 10 - 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 مارس 2022 على الساعة : 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 8386 - 77

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2022

طالب التحفيظ : جعواني محمد بن عمرو ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :» الفيضة 1 «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الفيضة 1 «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد ، جماعة بني خالد ، دوار كزناية ؛

مساحته : 43 آرا 16 س تقريبا ؛ 

حدوده :

شماال : جعواني ميمون ؛ 

شرقا : مباركي عبد العزيز ؛ 

جنوبا : جعواني عبد الغني ؛

غربا : طريق معبدة بعرض عشرة أمتار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدد 203 صحيفة 225 كناش 64 مؤرخ في 27 مارس 2009 ؛

2 - شهادة إدارية عدد 92 بتاريخ: 23 فبراير 2009 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 08 مارس 2022 على الساعة : 

التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد

كمال عونة    

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 29969 - 80

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2021. 

طالب التحفيظ : لالغزالن فوادي بنت موالي احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك لالغزالن"

نوعه : ارض عارية،

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

مساحته : 73 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم العصار؛

شرقا : بوعالكا؛ 

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : حسن بن الطيب.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مضمن بعدد 170 كناش االمالك 72 بتاريخ 05 

فبراير 2021.

- صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مضمن بعدد 164 ص 222 

كناش االمالك عدد : 03 بتاريخ 15 - 05 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت 02 مارس 2022 على الساعة 12 : 00

مطلب رقم 29970 - 80

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2021. 

طالب التحفيظ : إلياس فؤادي بن موالي احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك إلياس"

نوعه : ارض عارية،

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

مساحته : 95 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد بن الطيب؛

شرقا : ورثة أكال؛ 

جنوبا : ابراهيم بن الطيب؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

بتاريخ  72 االمالك  كناش   166 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

05 فبراير 2021.

- صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مضمن بعدد 164 ص 222 

كناش االمالك عدد : 03 بتاريخ 15 - 05 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت 02 مارس 2022 على الساعة 13 : 00

مطلب رقم 29971 - 80

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2021. 

طالب التحفيظ : سعيد احليان بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك الصفاء 01 "

نوعه : ارض عارية،

وادي  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اوسعود  ادوز  دوار   : موقعه 

الصفاء، عمالة اشتوكة أيت باها.

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة احمد أوعلي؛ 
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جنوبا : ورثة الرفيعي يامنة؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 14 أكتوبر 2021.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 03 مارس 2016.

- شهادة إدارية عدد 18 - 2018 مؤرخة في 15 أكتوبر 2018.

- صورة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مضمن بعدد 185 صحيفة 

172 سجل االمالك 52 بتاريخ 24 - 07 - 2014.

تاريخ التحديد املؤقت 02 مارس 2022 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 29972 - 80

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2021. 

طالب التحفيظ : سعيد احليان بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك الصفاء 02 "

نوعه : ارض عارية،

وادي  الترابية  اجلماعة  اومالل،  باها  ايت  اوسعود  ادوز  دوار   : موقعه 

الصفاء، عمالة اشتوكة أيت باها.

مساحته : 74 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة الرفيعي يامنة؛ 

غربا : ورثة الشجيع احلسني.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 14 أكتوبر 2021.

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 03 مارس 2016.

- شهادة إدارية عدد 17 - 2018 مؤرخة في 15 أكتوبر 2018.

- صورة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مضمن بعدد 185 صحيفة 

172 سجل االمالك 52 بتاريخ 24 - 07 - 2014.

تاريخ التحديد املؤقت 02 مارس 2022 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 29973 - 80

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2021. 

طالب التحفيظ : علي ابو العالء بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك ابو العالء "

نوعه : ارض عارية،

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

أيت باها.

مساحته : 88 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت عدي؛

شرقا : جوهري محمد؛ 

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 6225 - 80.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 09 فبراير 2007.

االمضاء  مصحح  عرفي  رضائية  قسمة  لعقد  االصل  طبق  صورة   -

بتاريخ 09 - 02 - 2007.

تاريخ التحديد املؤقت 02 مارس 2022 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 29974 - 80

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2021. 

طالبة التحفيظ : اقبال فؤادي بنت موالي احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك اقبال"

نوعه : ارض عارية،

موقعه : حي بوعالكة، اجلماعة الترابية بيوكرى، عمالة اشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 آر 96 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3020 - 80؛

شرقا : ورثة ايت عدي؛ 

جنوبا : ورثة ايت الدودي؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

بتاريخ   72 االمالك  كناش   169 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

05 فبراير 2021.

- صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدلي مضمن بعدد 164 ص 222 

كناش االمالك عدد : 03 بتاريخ 15 - 05 - 2015.

تاريخ التحديد املؤقت 02 مارس 2022 على الساعة 15 : 00

مطلب رقم 29975 - 80

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2021. 

طالب التحفيظ : احلسني بالقاري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بالقاري"

نوعه : ارض عارية،
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موقعه : دوار الدويرة، اجلماعة الترابية انشادن، عمالة اشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 آر 27 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : توبال الناجم؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : توبال عمر؛ 

غربا : توبال احلسني.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

بتاريخ  37 االمالك  كناش   432 بعدد  مضمن  عدلي  هبة  رسم   -

.2016 - 09 - 19

- صورة طبق االصل لعقد مخارجة عرفي مؤرخ في 02 - 06 - 2028.

تاريخ التحديد املؤقت 02 مارس 2022 على الساعة09 : 15

مطلب رقم 29976 - 80

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2022. 

طالب التحفيظ : رمضان الرايس بن مبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " دار الرايس"

نوعه : ارض عارية محاطة بسور،

موقعه : قرب مدرسة ابن تومرت بحي تني بيوكرى، اجلماعة الترابية 

بيوكرى، اقليم اشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 آر 04 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلسني ازركي؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ابراهيم زكار؛ 

غربا : احلسن هموزال.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 331 صحيفة 286 كناش االمالك 27 

بتاريخ 02 - 10 - 2013.

- صورة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مضمن بعدد 682 صحيفة 

442 كناش اخملتلفة عدد 09 بتاريخ 23 ديسمبر 2009.

سجل   426 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

االمالك 17 بتاريخ 08 - 03 - 2011.

- شهادة ادارية عدد 13 - 84 مؤرخة في 27 سبتمبر 2013.

- صورة طبق االصل لنسخة رسم تسليم عدلي مضمن بعدد أصلها 

حتت عدد 107 صحيفة 92 كناش أمالك عدد 09 بتاريخ 04 - 11 - 2003. 

تاريخ التحديد املؤقت 07 مارس 2022 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 29977 - 80

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2022. 

طالب التحفيظ : مصطفى بيكضاد بن املدني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بيكضاض "

نوعه : ارض عارية محاطة بسور،

موقعه : دوار تكمي وافا، اجلماعة الترابية اداوكنضيف، اقليم اشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 07 آر 81 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بيكضاض؛

شرقا : ورثة بيكضاض؛ 

جنوبا : ورثة بيكضاض؛ 

غربا : ورثة بيكضاض.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم هبة عدلي مضمن بعدد 310 صحيفة 244 كناش االمالك 05 

بتاريخ 31 - 12 - 2021.

- صورة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مضمن بعدد 682 صحيفة 

442 كناش اخملتلفة عدد 09 بتاريخ 23 ديسمبر 2009.

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 306 صحيفة 241 سجل االمالك 

05 بتاريخ 30 - 02 - 2021.

تاريخ التحديد املؤقت 08 مارس 2022 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 29978 - 80

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022. 

طالب التحفيظ : أحمد عرو بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " البحيرة اجلنوبية "

نوعه : ارض فالحية،

موقعه : مزارع دوار اكنضيفن، اجلماعة الترابية بلفاع، اقليم اشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 27 آر 40 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة عرو؛

شرقا : ورثة اسحنون العربي؛ 

جنوبا : ورثة اسحنون العربي؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 398 صحيفة 178 سجل االمالك 

44 بتاريخ 17 - 10 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 10 مارس 2022 على الساعة 09 : 30
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مطلب رقم 29979 - 80

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022. 

طالب التحفيظ : أحمد عرو بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " بوحنيك "

نوعه : ارض محاطة بسور،

موقعه : دوار تيحيى، اجلماعة الترابية انشادن، اقليم اشتوكة أيت باها.

مساحته : 02 آر 55 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5959 - 60 وبعضا الرسم العقاري عدد 

2841 - 80؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 19186 - 60؛ 

غربا : محمد عرو.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 398 صحيفة 178 سجل االمالك 

44 بتاريخ 17 - 10 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 10 مارس 2022 على الساعة 11 : 00

مطلب رقم 29980 - 80

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022. 

طالب التحفيظ : احلسني بوداود بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بوداود "

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني،

موقعه : حي الشالي، اجلماعة الترابية بيوكرى، اقليم اشتوكة أيت باها.

مساحته : 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بكيش محمد؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 89509 - 09؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : فوزي سعيد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 10 - 07 - 1991.

تاريخ التحديد املؤقت 10 مارس 2022 على الساعة 14 : 00

مطلب رقم 29981 - 80

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022. 

طالبة التحفيظ : عائشة الفاحتي بنت مبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك عائشة "

نوعه : ارض فالحية،

موقعه : دوار أضوار، اجلماعة الترابية سيدي بوسحاب، اقليم اشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 13 آر 82 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : حلسن الفاحتي؛ 

جنوبا : ايت عبدالقادر ؛ 

غربا : فاضمة الفاحتي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد قسمة عدلي مضمن بعدد 581 سجل االمالك رقم 75 بتاريخ 

27 سبتمبر 2021.

- صورة مطابقة ألصل عقد تسليم عرفي مؤرخ في 17 - 08 - 1994.

- صورة مطابقة ألصل نسخة إراثة وفريضة عدلي مضمن بعدد 110 

ص 111 سجل التركات 63 بتاريخ 02 - 10 - 2020.

تاريخ التحديد املؤقت 11 مارس 2022 على الساعة 12 : 00

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ثالت إماكرن " 

مطلب التحفيظ عدد 17082 - 60 

والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 636 

بتاريخ 09 مارس 2011.

فإن مسطرة   2021 ديسمبر   24 في  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ 

عدد  التحفيظ  مطلب  ذي   " إماكرن  ثالت   "  : املسمى  امللك  حتفيظ 

17082 - 60 الواقع بدوار تالت انكرف اجلماعة الترابية سيدي وساي، 

اقليم اشتوكة ايت باها، ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم : 

- فضمة بنت عبداهلل بيزنكاض بنسبة : 22 - 176.

- عبدالقادر اخمللص بن جامع بنسبة 35 - 176.

- ابراهيم اخمللص بن جامع بنسبة 35 - 176.

- فاطمة اخمللص بنت جامع بنسبة 7 - 176.

- احلسن اخمللص بن جامع بنسبة 14 - 176.

- املدني اخمللص بن جامع بنسبة 14 - 176.

- عبدالعزيز اخمللص بن جامع بنسبة 14 - 176.

- عبدالسالم اخمللص بن جامع بنسبة 14 - 176.

- عبدالرحيم اخمللص بن جامع بنسبة 14 - 176.

- زوبيدة اخمللص بنت جامع بنسبة 7 - 176.

وذلك استنادا إلى الوثائق السابق ايداعها باملطلب وكذا بناء على : 

بتاريخ بإنزكان  االبتدائية  احملكمة  عن  22 صادر  عدد  ابتدائي  - حكم 

28 - 02 - 2018 ملف التحفيظ رقم 141 - 2016.

- اشهاد بعدم الطعن باالستئناف مؤرخ في 11 - 10 - 2021.

- اشهاد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 21 ديسمبر 2021.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

محمد بلقايد.    
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محافظة تيفلت

مطلب رقم 5493 - 81

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022.

طالبة التحفيظ : مرمي املوساوي بنت عبد القادر .

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان بلكوش ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار آيت موسى.

مساحته : 01 هـ 80 ار 02 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فروق محمد و اخللوقي عبد الرحمان ؛

شرقا : اخللوقي عبد الرحمان ؛

جنوبا : طريق غير معبدة ؛ 

غربا : فروق محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 54 صحيفة 68 كناش العقار رقم 

67 بتاريخ 25 - 11 - 2021 توثيق تيفلت.

4. وكالة عرفية مصححة االمضاء بقنصلية أورلي بتاريخ 22 - 10 - 2021.

5. شهادة ادارية عدد 222 مؤرخة في 05 - 10 - 2021..

على   2022 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان بيكير 2" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 2604 - 16 

الذي نشر االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 4344 

املؤرخة في 31 - 01 - 1996 .

مسطرة  فان   2022  -  01  -  10 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " فدان بيكير 2" موضوع مطلب التحفيظ رقم 

2604 - 16 الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت 

بن  البودة  ساسي ستتابع من االن فصاعدا في اسم السيد محمد 

حسن بصفته طالب التحفيظ الوحيد .

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

32 سجل العقار رقم  40 صحيفة  1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

215 بتاريخ 06 - 10 - 2006 توثيق تيفلت.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري الوزاني    

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2239 - 82

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022 . 

طالب التحفيظ : امللك اخلاص للدولة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أوالد مراح 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أوالد مراح 2"

نوعه : أرض فالحية بها بناية تتكون من سفلي.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد امراح ".

مساحته : 42 آر 90 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 41788 - 10؛ طريق جهوية رقم 309؛

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 309 ؛

جنوبا : ممر عمومي ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 41788 - 10.

احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : 

- نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة اخلاصة مؤرخة في 

فاحت ديسمبر 2021 ؛

على   2022 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 2240 - 82

تاريخ اإليداع : 12 يناير 2022 . 

طالبة التحفيظ : نادية نصري بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " نادية نصري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نادية نصري"

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل 

املدعو "حي النخلة".

مساحته : 74 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : بركاش فا ظمة ؛
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جنوبا : حبيدة عبد احلق ؛ 

غربا : زنقة.

احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ فاحت أكتوبر 1999؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 أكتوبر 2012؛

- عقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء في 19 أغسطس 2010؛

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 28 يناير 2010؛

على   2022 مارس   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 2241 - 82

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2022 . 

طالبتا التحفيظ : 

- زهرة اإلدريسي بنت محمد بنسبة ½؛

- حفيظة تابع بنت عبد الكرمي بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فردوس "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فردوس"

نوعه : أرض بها دار للسكنى ذات سفلي.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو " أوالد عبد الكرمي".

مساحته : 02 آر 25 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : ورثة الغزواني ؛ 

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 يناير 1997 ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2015؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 10 يناير 2022

على   2022 مارس   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 45 صباحا.

مطلب رقم 2242 - 82

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2022 . 

طالب التحفيظ : عبد الكرمي تابع بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سناء "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سناء "

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد عبد الكرمي ".

مساحته : 76 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون : 

شماال : بوزكري بن الراضي؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛ 

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء 

 أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 1996 ؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 10 يناير 2022.

على   2022 مارس   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 15 صباحا.

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة 

عمر الناجي   

محافظة ازمور

مطلب رقم 528 - 84

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2022 

طالبة التحفيظ : مليكة الهنيوي بنت العربي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الدار

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة أوالد رحمون، دوار الطلبة.

مساحته : 05 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : العربي الهنيوي.

شرقا : العربي الهنيوي بن الوعدودي. 

جنوبا : ورثة بوشعيب ولد رحال.

غربا : ممر.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 صفر 1439 موافق)17 - 11 - 2017(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ذي احلجة 1442 موافق)19 - 07 - 2021(.
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3 - شهادة إدارية عدد 159 - 2021 مؤرخة في 21 - 12 - 2021.

4 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 218 - 2017 مؤرخة في 14 - 11 - 2017.

على   2022 مارس   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 529 - 84

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2022 

طالب التحفيظ : محمد بوغرام بن عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الكور

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الكور

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار الكوارة السليمنات.

مساحته : 67 آ 17 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 87085 - 08.

شرقا : طريق رقم 3427. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 202327 - 08.

غربا : رسم عقاري عدد 113447 - 08 و رسم عقاري عدد 99656 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

 1425 شعبان   06 في  مؤرخ  عدلي  مقاسمة  رسم  من  نسخة   -  1

موافق)21 - 09 - 2004(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ذو القعدة 1425 موافق)27 - 12 - 2004(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ذو احلجة 1441 موافق)02 - 08 - 2021(.

على   2022 مارس   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 530 - 84

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 

طالب التحفيظ : سعيد احلنوني بن عبد اهلل

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : العيايطة 2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : العيايطة 2 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار العيايطة.

مساحته : 52 آ 33 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سليم عبد اجمليد.

شرقا : سليم عبد اجمليد. 

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : سليم السعدية.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 ربيع االول 1443 موافق)18 - 10 - 2021(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ربيع االول 1443 موافق)23 - 10 - 2021(.

3 -صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 52 - 2021 مؤرخة في 13 - 09 - 2021.

على   2022 مارس   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 531 - 84

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 

طالب التحفيظ : املصطفى العدلوني بن عبد الهادي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حائط عالل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حائط عالل

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة أوالد رحمون، دوار الهبابلة.

مساحته : 91 آ 24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 62586 - 08.

شرقا : محمد بوحسوة. 

جنوبا : ورثة أوالد عبو و مطلب حتفيظ عدد 62555 - 08.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 62555 - 08 و مطلب حتفيظ عدد 62580 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 ربيع االول 1443 موافق)13 - 10 - 2021(.

2 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 306 - 2021 مؤرخة في 08 - 10 - 2021.

على   2022 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 532 - 84

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022 

طالب التحفيظ : املصطفى العدلوني بن عبد الهادي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد ابطيطيش

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد ابطيطيش 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة ازمور، جماعة أوالد رحمون، دوار الهبابلة.

مساحته : 34 آ 59 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 62550 - 08.

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 62504 - 08 و القطعة رقم 549. 

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 62468 - 08 و القطعة رقم 552.

غربا : طريق عمومي عرضه 10 امتار.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 ربيع االول 1443 موافق)13 - 10 - 2021(.

2 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 308 - 2021 مؤرخة في 08 - 10 - 2021.

على   2022 مارس   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 533 - 84

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022 

طالب التحفيظ : املصطفى العدلوني بن عبد الهادي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد العربي و حائط الطاهر

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد العربي و حائط الطاهر

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكن و اسطبل و بئر.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة ازمور، جماعة أوالد رحمون، دوار الهبابلة.

مساحته : 02 هـ 44 آ 03 س تقريبا.

حدوده : 

ورثة  و   639 رقم  القطعة   ،08 -  62437 : مطلب حتفيظ عدد  شماال 

محمد بوخليفي.

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 امتار. 

و مطلب  امتار   10 املصطفى، طريق عمومي عرضه  : خلليفي  جنوبا 

حتفيظ عدد 62339 - 08.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 62339 - 08 و ورثة محمد بوخليفي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

موافق  1443 االول  ربيع   06 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم   1

.)2021 - 10 - 13(

في مؤرخة   2021  -  307 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -  2

.2021 - 10 - 08

على   2022 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 534 - 84

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022 

طالبا التحفيظ : 

1 - حميد قشار بن أحمد.

2 - سناء حيبي بنت محمد، على الشياع و التساوي بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : الكدية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكدية 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 32 آ 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 195068 - 08 و ورثة حسن.

شرقا : القيسي حسن و الزوهرة. 

جنوبا : مصطفى سامر.

غربا : ورثة بوشعيب خروب و رسم عقاري عدد 199237 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - موجب ملكية عدلي مؤرخ في 28 ربيع االول 1443 موافق)04 - 11 - 2021(.

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 06 ربيع الثاني 1443 موافق)12 - 11 - 2021(.

3 - شهادة املوافقة على البيع عدد 121 - 2021 مؤرخة في 07 - 12 - 2021.

على   2022 مارس   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 

املعطي زديد      

 

محافظة حد السوالم

مطلب رقم 175 - 86

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2022

طالبة التحفيظ السيد)ة( : مجدولني اللبار بنت عبد احلق

P1 االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرمل

االسم الذي سيسمى به امللك : مشكات

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد بن عبو

مساحته 01 هـ 03 ار 57س تقريبا

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : ورثة القاسمي بوشعيب 

شرقا : ممر من 10 امتار

جنوبا : ورثة العايدي بن التهامي ورسم عقاري 2887 - 15

غربا : ممر من 03 أمتار

أصل امللك

- رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 367 صحيفة 361 كناش األمالك 

108 في 11 - 07 - 2012 توثيقية برشيد؛

األمالك  206 كناش  268 صحيفة  بعدد  - رسم شراء عدلي مضمن 

164 في 08 - 06 - 2021 توثيقية برشيد؛

- تصميم هندسي

تاريخ التحديد : 04 مارس 2022 على الساعة 09 و00 دقيقة صباحا

مطلب رقم 176 - 86

تاريخ اإليداع : 05 يناير 2022

طالب التحفيظ السيد)ة( : عبد احلق اللكتاوي امني بن موالي هاللي

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الشانطي
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االسم الذي سيسمى به امللك : ارض الشانطي

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار العسيالت

مساحته 00 هـ 26 ار 45س تقريبا

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 9279 - 53 

شرقا : مطلب رقم 10648 - 53

جنوبا : طريق إقليمية 3011 من 30 متر ومطلب رقم 10648 - 53

غربا : مطلب رقم 11529 - 53

أصل امللك

- رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 01 صحيفة 01 كناش األمالك 159 

في 11 - 06 - 2020 توثيقية برشيد؛

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 05 صحيفة 04 كناش األمالك 159 

في 15 - 06 - 2020 توثيقية برشيد؛

- تصميم هندسي

تاريخ التحديد : 07 مارس 2022 على الساعة 09 و00 دقيقة صباحا

مطلب رقم 177 - 86

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022

طالبة التحفيظ السيد)ة( : بهيجة فتاح بنت محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض جناش

االسم الذي سيسمى به امللك : ارض جناش

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار البراهمة

مساحته 00 هـ 50 ار 93 س تقريبا

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : جالل فتاح 

شرقا : مراد فتاح ومصطفى فتاح وممر من 03 أمتار

جنوبا : محمد فتاح وحروم البير 

غربا : صباح احمد

أصل امللك

في  161 األمالك  كناش   524 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

28 - 12 - 2021 توثيقية برشيد؛

- تصميم هندسي

تاريخ التحديد : 07 مارس 2022 على الساعة 10 و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 178 - 86

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022

طالبة التحفيظ السيد)ة( : عنباري فاطمة بنت محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اخلريبة

االسم الذي سيسمى به امللك : ارض اخلريبة

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار الغنادرة

مساحته 00 هـ 06 ار 66 س تقريبا

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : ورثة العالية 

شرقا : عفيفي محمد بن عبد السالم 

جنوبا : عفيفي محمد بن عبد السالم

غربا : طريق مارة من 05 أمتار

أصل امللك

- رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 39 صحيفة 53 كناش األمالك 151 

في 03 - 07 - 2019 توثيقية برشيد؛

األمالك  322 كناش  215 صحيفة  بعدد  - رسم شراء عدلي مضمن 

151 في 12 - 09 - 2019 توثيقية برشيد؛

- عقد موثق مؤرخ في 27 - 09 - 2021

- تصميم هندسي

تاريخ التحديد : 07 مارس 2022 على الساعة 12 و30 دقيقة زواال

مطلب رقم 179 - 86

تاريخ اإليداع : 06 يناير 2022

طالب التحفيظ السيد)ة( : رشيد متوكل بن احمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : كدية لبحاير

االسم الذي سيسمى به امللك : كدية لبحاير

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار الغنادرة

مساحته 00 هـ 51 ار 40 س تقريبا

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : طريق من 10 امتار 

شرقا : جناة مطراس 

جنوبا : مطلب رقم 5932 - 53

غربا : احلطاب مطراس 

أصل امللك

93 كناش األمالك  117 صحيفة  - رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 

164 في 22 مارس 2021 توثيقية برشيد؛

- تصميم هندسي

تاريخ التحديد : 07 مارس 2022 على الساعة 14 و00 دقيقة زواال

مطلب رقم 180 - 86

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022

طالب التحفيظ السيد)ة( : جواد حماش ين محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض هيبة 1

االسم الذي سيسمى به امللك : ارض هيبة 1

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل دوار جوالة

مساحته 01 هـ 04 ار 66 س تقريبا

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : رسم عقاري 33286 - س 

شرقا : مطلب رقم 4459 - س مرفوض و 879 - 53 مرفوض
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جنوبا : طريق من 06 امتار

غربا : مطلب رقم 4459 - س مرفوض

أصل امللك :

- رسم ملكية ألجل التحفيظ عدلي مضمن بعدد 298 صحيفة 223 

كناش األمالك 84 في 09 - 11 - 2007 توثيقية برشيد؛

تاريخ التحديد : 10 مارس 2022 على الساعة 09 و00 دقيقة صباحا

مطلب رقم 181 - 86

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2022

طالب التحفيظ السيد)ة( : جواد حماش ين محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض النخل

االسم الذي سيسمى به امللك : ارض النخل

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل دوار جوالة

مساحته 00 هـ 55 ار 66 س تقريبا

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : رسم عقاري 106496 - 53 

شرقا : رسم عقاري 106496 وكمال محمد وكمال عبد اهلل

جنوبا : طريق من 05 امتار

ورسم   53  -  11836 ومطلب  مرفوض  - س   4459 رقم  : مطلب  غربا 

عقاري 33286 - س

أصل امللك :

 90 88 صحيفة  - رسم ملكية ألجل التحفيظ عدلي مضمن بعدد 

كناش 13 األمالك 955 في 15 - 08 - 1995 توثيقية برشيد؛

- تاريخ التحديد : 10 مارس 2022 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 182 - 86

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2022

طالبو التحفيظ السيد)ة( : 

- العمراني بالعودة بن احلطاب بنسبة 20 - 22

- الكنبوشية بالعودة بنت احلطاب بنسبة 01 - 22

- عائشة بالعودة بنت احلطاب بنسبة 01 - 22

االسم الذي كان يعرف به امللك : الترس

االسم الذي سيسمى به امللك : الترس

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد عالل

مساحته 03 هـ 05 ار 14 س تقريبا

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : رسم عقاري 26260 - 53

شرقا : ورثة احمد سويفي

جنوبا : مطلب رقم 5471 - 15 ورسم عقاري 11896 - 53

غربا : مطلب طريق من 10 أمتار

أصل امللك :

 448 2178 صحيفة  بعدد  - نسخة من رسم ملكية عدلي مضمن 

كناش 30 األمالك اخملتلفة في 08 - 05 - 2007 توثيقية برشيد؛

- نسخة من رسم شراء عدلي مضمن بعدد 136 صحيفة 33 كناش 

النسخ 01 في 01 - 09 - 2009 توثيقية برشيد؛

- حكم ابتدائي رقم 566 في 17 - 12 - 2012 برشيد

- قرار استئنافي رقم 353 في 26 - 12 - 2013 سطات

- قرار محكمة النقض 4 - 108 في 17 - 02 - 2015

في  91 كناش   405 575 صحيفة  بعدد  عدلي مضمن  رسم شراء   -

16 يناير 2009 توثيقة برشيد

91 في كناش   140 204 صحيفة  بعدد  عدلي مضمن  رسم شراء   -

31 - 10 - 2008 توثيقة برشيد

91 في كناش   405 574 صحيفة  بعدد  عدلي مضمن  رسم شراء   -

16 يناير 2009 توثيقة برشيد

118 في  479 كناش  359 صحيفة  - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 

27 - 06 - 2014 توثيقة برشيد

- وكالة عرفية مؤرخة في 28 - 10 - 2015

تاريخ التحديد : 10 مارس 2022 على الساعة 12 و00 دقيقة زواال

مطلب رقم 183 - 86

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2022

طالب التحفيظ السيد)ة( : املصطفى الغوري

االسم الذي كان يعرف به امللك : بحيرة صفية 1

االسم الذي سيسمى به امللك : بحيرة صفية 1

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار أوالد سليمان

مساحته 00 هـ 58 ار 49 س تقريبا

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : مسلك من 10 امتار 

شرقا : الغوري سعيد

جنوبا : احمد الغوري

غربا : عبد القادر الديوان وورثة عبد اهلل الديوان

أصل امللك : 

 160 كناش   307 صحيفة   346 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

األمالك في 29 - 09 - 2021 توثيقية برشيد؛

تاريخ التحديد : 10 مارس 2022 على الساعة 11 و00 دقيقة صباحا

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بحد السوالم 

مراد لكميري    



األمالك العقارية

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

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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مساحته : 40 آر 02 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايات بالسفلي عبارة عن مدرسة.

اجملاورون : 

شماال : التحديد اإلداري رقم 155؛

شرقا : التحديد اإلداري رقم 155؛ 

جنوبا : التحديد اإلداري رقم 155؛

غربا : التحديد اإلداري رقم 155.

السيد  عنها  النائب  اخلاص  املغربية-امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

املدير اجلهوي لألمالك اخملزنية بوجدة. 

 975 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي نشر  إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن 

بتاريخ 06 شتنبر 2017.

 احملافظ على األمالك العقارية بوجدة

عمر أزرقان      

محافظة مراكش - املنارة 

مطلب رقم 43468 - 04

اسم امللك : حدائق االطلس.

موقعه : مراكش جماعة تسلطانت دوار تانشاشت. 

وقع حتديده في : 14 /06 /2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 92هك 29 آر 78 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية تشتمل علي دوارين ومدرسة.

حدوده :

 -101494/04-  157601/04  -265726/04- العقارية  الرسوم  شماال: 

 . 51120/04... 101494/04

شرقا : الرسوم العقارية 84177/04 74141/04- 51125/04 43542/04 

جنوبا : دوار دار اجلديدة - ورثة بولرباح - املطلب عدد 39864/04 الرسم 

العقاري 84120/04 

غربا:الرسم العقاري 76609/04 - رع 163261/04 3873-/م - 183896/04 

احلقوق العينية والتحمالت :أربعة خطارات - ثالتة خطوط كهربائية 

من الظغط املتوسط - طريق معبدة عرضها 10 امتار - أربعة ممرات 

عمومية.

طالبة التحفيظ : شركة جتهيز امني.

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش املنارة 

عبد الباسط عزاوي      

محافظة الدارالبيضاء - آنفا

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

 

تسليم نظائر جديدة  للرسوم العقارية 

املمضي  أنفا  بالدارالبيضاء  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
أسفله باإلعالم للعموم أن  ورثة السيد جناح بوشعيب اجلاعلني محل 
اخملابرة معهم بالدارالبيضاء، 95، شارع العقيد العالم طابق 3 بورنزيل 
رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  لهم  يسلم  أن  طلبوا  البيضاء، 
44700 - 01 املؤسس للملك املدعو  "أطالل 1" الكائن بالدارالبيضاء 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم ملورثهم سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

املمضي  أنفا  بالدارالبيضاء  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
الساكنة  القادري  زبيدة  السيدة  أن  للعموم  باإلعالم  أسفله 
134، شارع اجليش امللكي، طلبت أن يسلم لها نظير  بالدارالبيضاء، 
جديد للرسمني العقاريني رقم 36277 - س و 24081 - س اململوكني 
للسيد أندري أزريا املؤسس للملك املدعو "ANGLE D’AMADE " و امللك 
املدعو   "Immeuble de la société de jour "  الكائنني بالدارالبيضاء 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم لها سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.
       احملافظ على األمالك العقارية بالدار البيضاء آنفا

عبد الفتاح أيت بوحسني    

محافظة وجدة

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 23782 - 02
اسم امللك : مدرسة أورصفان.

موقعه : عمالة وجدة-أجناد، جماعة سيدي موسى املهاية.
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محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29483 - 05 

اسم امللك : " املسجد الصغير ومرافقه مبوساوة "

موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون ،جماعة املغاصيني

وقع حتديده : 13 فبراير2019 ؛ 

مساحته االجمالية : 02 آ 23س؛

يتكون من قطعتني:

القطعة االولى :

مساحتها: 01 آ 91س؛

نوعه : مسجد 

اجملاورون :

شماال : السيد الصافي امحمد؛ 

شرقا : السيدة يامنة العسري ؛ 

 جنوبا : زنقة؛

 غربا : زنقة؛

*القطعة الثانية:

مساحتها:32س؛

نوعها: ملحقة من سفلي وطابق اول؛

اجملاورون :

شماال : السيد امجيدو الزعيمي؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : السيد محمد الزعيمي والزنقة؛

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن االوقاف العامة

مطلب رقم 29541 - 05 

اسم امللك :" جنان سيدي المني"

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

املدعو : " خلف سيدي موسى"؛ 

وقع حتديده : 30 أغسطس 2019؛ 

مساحته : 22 آ 39 س؛

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وخروبة واحدة؛

 اجملاورون :

شماال : الطريق ؛

شرقا : السيد مصطفى مصمودي ؛

جنوبا : اقدم؛

غربا : السيد أحمد زيدان ؛

طالب التحفيظ: السيد ناظرأوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 29548 - 05 

اسم امللك :" جنان شعبة القايد"

وقعه: عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة وليلي احملل املدعو: 

" جنان شعبة القايد "؛ 

وقع حتديده : 27 أغسطس2019؛ 

مساحته :87 آ 50 س؛

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار اخلروب والزيتون؛

 اجملاورون :

شماال : السيد محمد حيمدي ؛

شرقا : السيد محمد حيمدي والشعبة ؛

جنوبا : السيد حميد دنوسي؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم29549 - 05 ؛

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

مطلب رقم 29549 - 05 

اسم امللك : " عش ببوزويغ "

"عش  املدعو:  احملل  وليلي،  وجماعة  قيادة  مكناس،  عمالة   : موقعه 

ببوزويغ "؛

وقع حتديده : 27 أغسطس 2019؛ 

مساحته : 34 آ 03 س؛

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واخلروب؛

اجملاورون : 

شماال : السيد محمد حيمدي ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم29548 - 05 ؛

جنوبا : السيد حميد دنوسي؛

غربا : السيد محمد ولد احلاج؛ 

طالب التحفيظ : السيد ناظرأوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 29565 - 05 

اسم امللك :" بن غنيم"

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

املدعو:" بن غنيم"

وقع حتديده : 04 سبتمبر 2019؛ 

مساحته : 93 آ 93 س؛

نوعـه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم28184 - 05 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم28184 - 05 ؛ 

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : ابراهيم الفناشي ؛

طالب التحفيظ: السيد ناظرأوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 29596 - 05 

اسم امللك :" بياض الدرو "

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

"بياض الدرو"

وقع حتديده : 30 ديسمبر2019 ؛ 
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مساحته : 1 هكتار02 آ 04س؛

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون :

شماال : السيد مصمودي مصطفى ومطلب التحفيظ رقم29336 - 05 ؛ 

شرقا : السيد جمال احلمدوشي ومطلب التحفيظ رقم29336 - 05 ؛ 

جنوبا : طالب التحفيظ؛

وطالب   05  - و29597   05  -  29335 رقم  التحفيظ  مطلبي   : غربا 

التحفيظ ؛

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

مطلب رقم 29651 - 05 

اسم امللك :" مسجد بن حيشو "

موقعه : عمالة مكناس، جماعة موالي ادريس،درب بن حيشو .

وقع حتديده : 04 مايو2021 ؛ 

مساحته : 74 س؛

نوعـه : مسجد.

 اجملاورون :

شماال : درب بن حيشو؛ 

شرقا : السيدان أحمد بن يحي وعبد السالم بنلفقي ؛ 

جنوبا : درب بن حيشو؛

غربا : درب بن حيشو ؛

طالب التحفيظ : السيد ناظرأوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 29674 - 05 

اسم امللك : " االندلس "

موقعه : عمالة مكناس، جماعة مكناس،عني معزة .

وقع حتديده : 19 يوليو2021 ؛ 

مساحته : 23 آ 66س؛

نوعـه : أرض عارية.

 اجملاورون :

شماال : رسمان عقاريان عدد 17762/ك و160220 - 05 ؛ 

شرقا : رسم عقاري عدد 17762/ك ؛ 

جنوبا : واد بوفكران؛

غربا : واد بوفكران ؛

طالب التحفيظ : السيد ادريس البوزيدي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 29676 - 05 

اسم امللك : " جنان زكاغة مبكوجة "

موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون ، قيادة وجماعة وليلي .

وقع حتديده : 26 يوليو2021 ؛ 

مساحته : 07 آ 42 س؛

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون :

شماال : السيد دحو محمد ؛ 

شرقا : السيد عالل بوكفال ؛ 

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : السادة ورثة العربي بن موسى ؛

طالب التحفيظ: السيد ناظرأوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه

بوشعيب دومار    

محافظة فاس

مطلب  رقم  25022 - 07

اسم امللك : " دار املقري "

البوعنانية ،عقيبة  اإلدارية  امللحقة   ، املدينة  الكائن  بفاس   : موقعه 

السبع ،احملل املدعو: دار املقري، رقم 15

وقع حتديده في : 04/10/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آ 24 س.

نوعــه : أرض بها بناء يتكون من قبو طابق ارضي واخر علوي وسطح .

اجملاورون :

شمـاال : محمد اعبابو

شرقـا : زنقة

جنوبـا : رسم عقاري عدد: 185379/07

غربـا : ممر ثم رسمني عقاريني عدد:185381/07 185380/07-

طالبوا التحفيظ : لينة بنت محمد العبدالوي ومن معها.

 احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بفاس 

           طارق امسكد االيام

محافظة أكادير
 

مطلب رقم 09-43811

اسم امللـك : " تغزوت نايت مكر".

موقعه : دوار ادار، جماعة وقيادة تغازوت ، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 06/08/2018 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 16 ار 92 س .

نوعه : ارض فالحية. 

 اجملاورون : 

شماال : محمد مكر؛ 

شرقا : واد ادرار؛ 

جنوبا : محمد مكر؛ 

غربا : ايدركن. 

طالب التحفيظ : عبد اهلل اسمم و من معه ، 
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مطلب رقم 09-43812

اسم امللـك : " امالل 1 ".

موقعه : دوار الساحل جماعة وقيادة التامري ،عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 10/05/2021 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 1 هـ 13 ارا 70 س .

نوعه :ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : امصلوح احمد ؛ 

شرقا : طريق عرضها 10 امتار ؛ 

جنوبا : االدريسي موالي حسن و امسروي محمد 

غربا : شعبة ،

طالب التحفيظ : محمد امسروي بن احلسني و من معه ، 

مطلب رقم 09-43816

اسم امللـك : " اكي نتكمي نتزاكاغت ".

موقعه : دوار الساحل ايت عامر جماعة وقيادة التامري ، عمالة أكادير 

إداوتنان.

تاريخ حتديده : 31/05/2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 11 ار 89 س.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : عامر فاطمة ،

شرقا : اكرامر،

جنوبا : عامر عائشة .

غربا : ممر عمومي عرضه 6 امتار، . 

طالب التحفيظ : ابراهيم ضعيف بن محمد .

مطلب رقم 09-43826

اسم امللـك : " تسليت نونزار ".

موقعه : تيسكا ادرار ، دوار تكمي نايت رامي جماعة تغازوت ، عمالة 

أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 26/07/2021 .

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03ارا 70 س .

نوعه : ارض بها سكنى من سفلي وطابق اول . 

 اجملاورون : 

شماال : الرامي رقية ؛ 

شرقا : تراميت ،

جنوبا : ممر عرضه 5 امتار ، 

غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : غيثة داسو بنت الغازي ، 

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بأكادير

           رشيد الكمراني 

محافظة بني مالل

مطلب رقم 51599 - 10 
اسم امللك : صفار 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد حمدان الدار جديدة ".
نوعه : ارض عارية.

مساحتـه : 06 آ 65 س.
اجملاورون :

شمـاال : رسوم عقارية عدد 60081 - 10 ، 60082 - 10 و51767 - 10 
جنوبا : رسمني عقاريني عدد 60066 - 10 و1051767

شرقــا : ارتفاق الواد والزنقة؛
غربا : الزنقة . 

طالب التحفيظ : السيد نور الدين سفار ومن معه .

مطلب رقم 51579 - 10 
اسم امللك : فدان السدرة.

الربع جماعة  ايت  قيادة  تادلة  دائرة قصبة  بني مالل  اقليم   : موقعه 
كطاية احملل املدعو " فدان السدرة"

نوعه : ارض فالحية .
مساحتـه : 01 هـ 14 آ 48 س.

اجملاورون :
شمــاال : ورثة سنانة وورثة هرميو ؛

جنوبا : نوري احلسني؛
شرقــا : ممر؛

غربا : ممر.
طالب التحفيظ :السيد عبد الرحيم نحية بن محمد .

مطلب رقم 55967 - 10 
اسم امللك : عائشة.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو "جتزئة الفرج القطعة 106 .
نوعه : ارض عارية .

مساحتـه : 01 آ 12س.
اجملاورون :

شمــاال : الزنقة ؛
جنوبا : عائشة املغراوي ومطلب عدد 55968 - 10 ؛

شرقــا : الزنقة؛
غربا : عائشة املغراوي

طالب التحفيظ :السيد حسن الوسكاري بن محمد

مطلب رقم 55968 - 10 
اسم امللك : سناء.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو "جتزئة الفرج القطعة 45 
نوعه : ارض عارية .

مساحتـه : 01 13س.
اجملاورون :

شمــاال : رسم عقاري عدد 55967 - 10 ؛
جنوبا : الزنقة؛
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شرقــا : الوسكاري حسن ومطلب عدد 55943 - 10 ؛
غربا : عائشة املغراوي

طالب التحفيظ :السيد محمد الوسكاري بن محمد

مطلب رقم 55891 - 10 
اسم امللك : تالوازين .

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 
املدعو " تالوازين".

نوعه : ارض عارية بها شجرة واحدة من الزيتون والليمون وجزء منها 
بها بناية سفلية .

مساحتـه : 02 آ 24 س.
اجملاورون :

شمــاال : ياسيني احلسني؛
جنوبا : الزنقة ؛

شرقــا : ممر؛
غربا : ياسيني سعيد. 

طالبة التحفيظ : السيدة حليمة شريفي بنت صالح

مطلب رقم 63853 - 10 
اسم امللك : احلمرية.

موقعه : مدينة بني مالل أوالد عياد أوالد سليمان ا حملل املدعو" احلمرية ".
نوعه : ارض فالحية .

مساحتـه : 02 هـ 51 آ 46 س.
اجملاورون :

شمــاال : ممر ؛
جنوبا : ورثة ايت احلاج املعطي؛

شرقــا : ورثة احلاج حمادي ومطلب عدد 38879 - 10 ؛
غربا : ورثة ايت حمادي او احلاج املعطي 

طالب التحفيظ :السيدة نعيمة احلسناوي بنت اجلياللي ومن معها .

مطلب رقم 63875 - 10 
اسم امللك : عزيز 1 .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " عني الغازي".
نوعه : ارض عارية بها شجرة واحدة من الزيتون.

مساحتـه : 01آ 19س.
اجملاورون :

شمــاال : رشيد احلو؛
جنوبا : الزنقة؛

شرقــا : الزنقة؛
غربا : مطلب عدد 63876 - 10 

طالبة التحفيظ : السيد ة عائشة احلسني بنت اسعيد ومن معها 

مطلب رقم 63876 - 10 
اسم امللك : عزيز 2 .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " عني الغازي".
نوعه : ارض عارية بها شجرة واحدة من الزيتون.

مساحتـه : 01 آ 18س.
اجملاورون :

شمــاال : ورثة ايت حلسن ؛

جنوبا : الزنقة ؛
شرقــا : مطلب عدد 63875 - 10 ؛

غربا : مطلب عدد 63877 - 10 .
طالبة التحفيظ : السيد ة عائشة احلسني بنت اسعيد ومن معها 

مطلب رقم 63877 - 10 
اسم امللك : عزيز 3 .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " عني الغازي".
نوعه : ارض عارية بها شجرتني من الزيتون .

مساحتـه : 01 آ 19 س.
اجملاورون :

شمــاال : ورثة ايت حلسن؛
جنوبا : الزنقة؛

شرقــا : مطلب عدد 63876 - 10 ؛
غربا : الزنقة 

طالبة التحفيظ :السيد ة عائشة احلسني ومن معها

مطلب رقم 63887 - 10 
اسم امللك : بوسنينة .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " ايت تسليت حي اوربيع".
نوعه : بناية دات سفلي وطابق اول ومرافق .

مساحتـه : 01 آ .
اجملاورون :

شمــاال : احلنصالي جميلة ؛
جنوبا : رسمني عقاريني عدد 64969 - 10 و59332 - 10 ؛

شرقــا : الزنقة؛
غربا : الساسي حسن وبن ادرويش عبد الرحيم

طالب التحفيظ :السيد عبد العزيز بوسنينة بن محمد 

مطلب رقم 63907 - 10 
اسم امللك : امليموني .

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو 
الطليح دوار ايت ابراهيم".

نوعه : ارض عارية .
مساحتـه : 01 آ 63 س.

اجملاورون :
شمــاال : الطريق؛

جنوبا : اعكيو حادة؛
شرقــا : اعكيو حادة ؛

غربا : رسمني عقاريني عدد 96480 - 10 و93983 - 10 
طالب التحفيظ :السيد امليموني احلسني بن موح . 

اصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 64116 - 10 
الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1201

 بتاريخ 05 يناير 2022
عوضا عن :

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد سعيد الواد احملل 
املدعو دوار ايت العربي 
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اقرأ :
موقعه : إقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة أوالد سعيد 

الواد احملل املدعو دوار ايت العربي 
والباقي بدون تغيير

 احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 
        مصطفى العمري 

محافظة الناظور

إصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 
عدد 62096 - 11 الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية

 عدد 1200 بتاريخ 29/12/2021. 
بدال من : 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة البركانيني ، احملل املدعو تيخوباي .
اقـرأ :

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب ، احملل املدعو تيخوباي .
والباقي بدون تغيير

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

بإعالم  اسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 
وكيله  بواسطة  طلب  محمد  بن  مقراني  عالل  السيد  أن  العموم 
جديد  نظير  له  يسلم  أن  محمد  بن  القالشي  فيصل  السيد 
"إثري  املدعو:  للملك  املؤسس   11  -  23074 عدد  العقاري  للرسم 
احلي  املدعو  احملل  الدريوش،  جماعة  الدريوش،  بإقليم  الكائن   "295
سابقا. له  سلم  قد  كان  الذي  النظير  ضياع  بسبب  وذلك  اجلديد، 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  امكان كل شخص يهمه هذا  في 
داخل أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

 احملافظ على األمالك العقارية بالناظور
     عبد الرحيم بنعمارة

محافظة القنيطرة

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى)مكلوخة( 
ذي مطلب رقم 6183 - 13 الذي ادرجت خالصته اإلصالحية 

باجلريدة الرسمية عدد 1152 املؤرخة في 27 يناير 2021 
بدال من :

 طالب التحفيظ : بنيس فريد بن عبد الكرمي

إقرا :
طالب التحفيظ: بنيس فريد بن عبد الرحيم

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  جديد  باإلعالن  خطأ  إصالح  وأيضا 
باجلريدة الرسمية عدد  بتاريخ29/09/2021

بدال من :
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

17 دجنبر2008حتت عدد520
إقرا :

املؤرخة  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 
في27/05/2009حتت عدد543.

والباقي بدون تغيير
احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة

البوراحي عبد الواحد    

محافظة سطات

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 9016 - 15
امللك املسمى: الطالع.

الكائن : باقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار بني ريو.
وقع حتديده في : 15 يناير2003.

مساحته :07 هـ 44 آ 10س.
طالب التحفيظ : السيد طيسي محمد بن احلاج الهاشمي ومن معه.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 
03 نوفمبر 2004 عدد 305.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات
محمد الزرهوني    

محافظة خريبكة

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 50661 - 18
امللك امللك املسمى : " ركادة"

الكائن : بدائرة وادي زم، جماعة املعادنة، دوار اوالد عياد.
طالب التحفيظ : حبيب منيولي بن عبد العزيز.

 1138 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  إن 
املؤرخة في 20 اكتوبر 2020.

احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة 
      عبد احلليم فتح اهلل
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محافظة تطوان

مطلب رقم 13937 -  ط

إسم امللك: " طكسنور 1 ".

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: طريق طريطة 

تاريخ التحديد: 11 نوفمبر 1996

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 هـ 18 ار 97 س.

اخر  وبناء  سفل  من  تتكون  بنايات  منها  وبجزء  فالحية  أرض  نوعه: 

يتكون من سفل وطابق علوي .

اجملاورون:

شماال: طريق

شرقا: ورثة احمد حمامو، عبد السالم مطالسي 

جنوبا : ممر عمومي، 

غربا: طريق

CGI MED في شخص ممثلها القانوني  طالب )ة( : الشركة املسماة 

السيد نور الدين اخللوفي.

مطلب رقم 71633 - 19

إسم امللك: " موضع احناين احلي اإلداري ".

موقعه : شفشاون، اجلماعة احلضرية لشفشاون، احملل املدعو: موضع 

احناين احلي اإلداري

تاريخ التحديد: 29 مارس 2021 

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 78 س.

نوعه: أرض عارية بها خروبة .

اجملاورون:

شماال: ورثة بودياب

شرقا: مصطفى بودياب، 

جنوبا : رسم عقاري عدد: 49096 - 19، 

غربا: طريق

طالب )ة( : بالل بن أحمد علو ومن معه

مطلب رقم 71787 - 19

إسم امللك: " الرميمنات ".

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: طريق مرتيل 

حي اإلنارة الرميمنات

تاريخ التحديد: 04 يونيو 2021 

املساحة التي أظهرها التصميم: 03 ار 09 س.

نوعه: أرض بها بناء يتكونان من سفل مهدم  واالخر من سفل وبجزء 

منها أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 98359 - 19

شرقا: زنقة، 

جنوبا : رسم عقاري عدد: 74821 - 19، 

غربا: رسم عقاري عدد: 85687 - 19

طالب )ة( : عبد الرزاق بن أحمد السباعي.

مطلب رقم 71852 - 19

إسم امللك: " فدان هوتة حدو 03-13-50138 ".

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

املدعو: ترنيس

تاريخ التحديد: 05 يوليوز 2021 

املساحة التي أظهرها التصميم: 04 ار 67 س.

نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال: أحمد داوود

شرقا: أحمد الشرادي، 

جنوبا : أحمد الشرادي 

غربا: أنوار بن يوسف

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 77974 - 19

إسم امللك: " ملك العلوي ".

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو: ظهر يخلف

تاريخ التحديد: 15 سبتمبر 2021 

املساحة التي أظهرها التصميم: 08 ار 71 س.

نوعه: أرض عارية ..

اجملاورون:

شماال: ممر

شرقا: العربي بوشضق، 

جنوبا : محمد العربي الكعكوع ومن معه، 

غربا: محمد العربي الكعكوع ومن معه

طالب )ة( : هشام بن أحمد العلوي ومن معه

مطلب رقم 77981 - 19

إسم امللك: " اجلزيرة ".

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

محفر دوار املعاصم

تاريخ التحديد: 20 سبتمبر 2021 

املساحة التي أظهرها التصميم: 12 ار 10 س.

نوعه: أرض عارية .

اجملاورون:

شماال: ورثة الروان محمد 

شرقا: طالب التحفيظ، 

جنوبا : رسم عقاري عدد: 107230 - 19، 

غربا: ممر

طالب )ة( : عمر بن عبد السالم بنحمان

مطلب رقم 77984 - 19

إسم امللك: " العافية ".

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

تغمست ناضور
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تاريخ التحديد: 20 سبتمبر 2021 

املساحة التي أظهرها التصميم: 16 ار 36 س.

نوعه: أرض بها بناء يتكون من طابق حتت  األرضي وسفل وطابق علوي

اجملاورون:

شماال: ورثة محمد الرايس 

شرقا: ممر عمومي، ورثة محمد الرايس 

جنوبا : ورثة محمد الرايس، 

غربا: رسم عقاري عدد: 69953 - 19

طالب )ة( : محمد بن عبد النبي العافية.

مطلب رقم 55781 - 19

إسم امللك: " البغوري ".

موقعه : إقليم تطوان، قيادة و جماعة املالليني، احملل املدعو: فم العليق

تاريخ التحديد: 05 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 66 ار 14 س.

نوعه: أرض فالحية وبها بناء يتكون من سفل ..

اجملاورون:

شماال: ورثة محمد البغوري

شرقا: مطلب عدد: 23170 - 19، 

جنوبا : مطلب عدد: 12739 - 19 

غربا: مطلب عدد: 12739 - 19

طالب )ة( : عبد السالم بن عبد السالم البغوري.

مطلب رقم 77834 - 19

إسم امللك: " حافة البركة 2 ".

املدعو:  احملل  الواد،  بني حسان، جماعة  قيادة  إقليم تطوان،   : موقعه 

تغزوت

تاريخ التحديد: 11 نفمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 هـ 13 ار 75 س.

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال: طريق

شرقا: محمد اشرنان ومن معه

جنوبا : الطريق 

غربا: عبد السالم الراضي ومن معه

طالب )ة( : برادة محمد بن عبد العزيز ومن معه

مطلب رقم 77970 - 19

إسم امللك: " اعوينة دوليف ".

موقعه : إقليم شفشاون، قيادة و جماعة الدردارة احملل املدعو: مزارع 

دوار امهارشني 

تاريخ التحديد: 15 سبتمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم: 57 ار 38 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار مثمرة ..

اجملاورون:

شماال: عبد اهلل الريان 

شرقا: أحمد الريان، محمد العمراني، مطلب عدد: 13413 - 19، 
جنوبا : عائشة عياشي، أحمد العروسي لقهيري 

غربا: ممر
طالب )ة( : عبد السالم بن محمد احلضري ومن معه.

مطلب رقم 78156 - 19
إسم امللك: " أرض دقيوة ".

موقعه : إقليم شفشاون، قيادة و جماعة الدردارة، احملل املدعو: اجنرة
تاريخ التحديد: 10 نوفمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم: 52 ار 38 س.
نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون:
شماال: ورثة بغالل

شرقا: مطلب عدد: 78157 - 19، خندق،  مطلب عدد: 78154 - 19، عبد 
السالم شهبون

جنوبا : طريق
غربا: أحمد بغالل، 

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 56180 - 19
إسم امللك: " الدرورو ".

: إقليم تطوان، قيادة و جماعة املالليني، احملل املدعو: محارث  موقعه 
بني سالم

تاريخ التحديد التكميلي : 27 أكتوبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم: 17 ار 96 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار مثمرة ..
اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 63417 - 19
شرقا: مطلب عدد: 12739/ط، خندق 

جنوبا : خندق 
غربا: خندق، رسم عقاري عدد: 75818 - 19

طالب )ة( : عبد العزيز بن عبد السالم كركيش.

مطلب رقم 71623 - 19
إسم امللك: " ملك العسالني ".

املدعو:  احملل  احلصن،  عني  جماعة  و  قيادة  تطوان،  إقليم   : موقعه 
الدهسة

تاريخ التحديد التكميلي : 23 مارس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم: 25 ار 64 س.

نوعه: أرض فالحية .
اجملاورون:

شماال: ممر عمومي
شرقا: رسم عقاري عدد: 39220 - 19 

جنوبا : خدوج عبد السالم مقدم 
غربا: خندق، ثم رسم عقاري عدد: 39076 - 19

طالب )ة( : أحمد بن محمد العسالني.
احملافظ على األمالك العقارية بتطوان

محمد بنموسى    
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محافظة تازة

مطلب رقم 19058 - 21

اسم امللك : ملك العربي محمد و العربي عامر.

موقعه : مدينة تازة، حي النهضة، دوار عياد.

وقع حتديده بتاريخ : 12 يوليو 2017.

مساحته : 01 ار 05 س.

نوعه : ارض عارية جزء منها به بنائني من سفلي و طابق اول.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 22573 - 21.

شرقا : الغنة عبد الغني.

جنوبا : زنقة

غربا : الصغير محمد جبوري.

طالبو التحفيظ : محمد العرابي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20658 - 21

اسم امللك : الكعدة.

موقعه : إقليم تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو دوار املصارة.

وقع حتديده بتاريخ : 12 مارس 2021.

مساحته : 01 هـ 16 ار 87 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

حدوده : 

شماال : القرطيط

شرقا : الرامي

جنوبا : الربيزة فاطمة، الرسم العقاري عدد : 50424 - 21.

غربا : الغليل الطاهر.

طالبة التحفيظ : الغالية القرطيط بنت عالل.

مطلب رقم 20707 - 21

اسم امللك : ملك يوسف

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

دوار املصارة.

وقع حتديده بتاريخ : 12 يوليو 2019.

مساحته : 07 آر 99 س.

نوعه : ارض فالحية. 

حدوده : 

شماال : جندار محمد، طالب التحفيظ.

شرقا : جندار محمد، غليل محمد.

جنوبا : زيكري أحمد.

غربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيـظ : يوسف بوخير بن محمد.

مطلب رقم 20816 - 21

اسم امللك : مدرسة أكنول ملك عدد 48/حضري.

موقعه : إقليم تازة، بلدية و بلدية أكنول احملل املدعو مدرسة أكنول.

وقع حتديده بتاريخ : 24 سبتمبر 2019.

مساحته : 99 آر 72 س.

نوعه : أرض بها بنايات مدرسية. 

حدوده : 

شماال : ممر

شرقا : ملك الغناوي.

جنوبا : الهمس عبد السالم، الدولة امللك اخلاص.

غربا : طريق

طالبة التحفيـظ : الدولة امللك اخلاص

مطلب رقم 21339 - 21

اسم امللك : سوطة املريبحني.

تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملب املدعو  : إقليم و دائرة  موقعه 

دوار احلامات.

وقع حتديده بتاريخ : 23 مارس 2021.

مساحته : 12 ار 41 س.

نوعه : ارض فالحية .

حدوده : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : ورثة جدي عبد اجلليل.

جنوبا : ورثة امريبح عامر صديق.

غربا : عامر امريبح.

طالب التحفيظ : بوعمامة نوار ابن امحند

مطلب رقم 21328 - 21

اسم امللك : دمالت السوق

موقعه : إقليم تازة، دائرة و قيادة و جماعة أكنول، حي ثالث الريح.

وقع حتديده بتاريخ : 10 مارس 2021.

مساحته : 99 أر 91 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مختلفة و تالث بنايات من سفلي و 

احد منهما به طابق علوي و اصطبل و صهريج. 
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حدوده : 

شماال : شعبة، 

شرقا : الرسم العقاري عدد : 50541 - 21.

جنوبا : ورثة ادجوز محمد بن عالل

غربا : ورثة ادجوز حسن، 

طالبو التحفيـظ : محمادي ادجوز بن محمد و من معه.

مطلب رقم 21329 - 21

اسم امللك : العريشة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الشرقية، 

احملل املدعو العريشة.

وقع حتديده بتاريخ : 06 ابريل  2021.

مساحته : 01 هـ 24 آر 03 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و بئر.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : جماعة مكناسة الشرقية.

جنوبا : ورثة خرباشي محمد

غربا : كنبيب يامنة

طالب التحفيـظ : الهاشمي مفيد بن محمد

مطلب رقم 51019 - 21

اسم امللك : الرميلة خندق عشاش

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس.

وقع حتديده بتاريخ : 04 ماي 2021

مساحته : 96 س.

نوعه : أرض عارية 

حدوده : 

شماال : أفالت عبد اهلل 

شرقا : زنقة

جنوبا : زنقة

غربا : الرسم العقاري عدد : 66048 - 21.

طالب التحفيـظ : محمد جدوعة بن علي.

مطلب رقم 21384 - 21

اسم امللك : الدنى

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنث، احملل املدعو كعدة املهماز.

وقع حتديده بتاريخ : 03 ديسمبر 2020.

مساحته : 01 آر 20 س.

نوعه : أرض عارية بها شجرتني من الزيتون. 

حدوده : 

شماال : جماعة بني لنت

شرقا : بوشلخة أحمد

جنوبا : محمد دغال

غربا : الرسم العقاري عدد : 19475 - 21

طالب التحفيظ : علي الدنى بن محمد بن علي.

مطلب رقم 21407 - 21

اسم امللك : الدكان احلبسي عدد : 1309

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا ، زنقة االندلس.

وقع حتديده بتاريخ : 18 يناير 2021.

مساحته : 10 س

نوعه : ارض بها دكان من سفلي.

حدوده : 

شماال : أحباس تازة

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 20526 - 21.

جنوبا : زنقة االندلس

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20527 - 21.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21414 - 21

اسم امللك : احباس تازة عدد : 1307

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا ،

وقع حتديده بتاريخ : 22 يناير 2021.

مساحته : 08 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي.

حدوده : 

شماال : زنقة القاع

شرقا : الرسم العقاري عدد : 53755 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 5882 - 21

غربا : ورثة اليعقوبي.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21592 - 21

اسم امللك : ملك غالم

موقعه : مدينة تازة، حجرة كناوة

وقع حتديده بتاريخ : 17 يونيو 2021.

مساحته : 94 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابقني علويني

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 36864 - 21
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شرقا : زنقة

جنوبا : علول ادريس

غربا : الرسم العقاري عدد : 65032 - 21

طالب التحفيـظ : الغالم عبد السالم بن علي.

مطلب رقم 50962 - 21

اسم امللك : تاغروت

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده بتاريخ : 12 ابريل  2021

مساحته : 04 آر 86 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون و بناء من سفلي. 

حدوده : 

شماال : محمد راشدي.

شرقا : البورقادي محمد، الورداني عبد القادر.

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد : 58417 - 21، 56877 - 21.

غربا : زنقة

طالبة التحفيـظ : كوثر ملسيح بنت علي.

مطلب رقم 51081 - 21

اسم امللك : املسدورة

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة، 

وقع حتديده بتاريخ : 21 ماي 2021.

مساحته : 06 آر 50 س.

نوعه : ارض عارية بها أشجار مختلفة

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : لغرش محمد، زرهوني عامر

جنوبا : حسن بناني، حلواط عبد السالم، بن عزوز أحمد.

غربا : الرسم العقاري عدد : 21424 - 21

طالبو التحفيظ : بوشناف امحمد بن محمد و من معه.

مطلب رقم 51082 - 21

اسم امللك : فوق الطريق.

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة و جماعة امسيلة،

وقع حتديده بتاريخ : 21 ماي 2021.

مساحته : 15 آر 04 س.

نوعه : ارض عارية.

حدوده : 

القطعة األولى : 

شماال : طريق

شرقا : طريق

جنوبا : طريق

غربا : طريق

القطعة الثانية : 

شماال : صديق محمد

شرقا : الشايبي عبد الواحد، مرزوقي محمد، عزيز، طريق عزيز.

جنوبا : طريق

غربا : طريق

طالبو التحفيظ : بوشناف محمد بن محمد و من معه.

مطلب رقم 51101 - 21

اسم امللك : ملك اهلل.

موقعه : مدينة تازة، حي امللحة.

وقع حتديده بتاريخ : 31 ماي 2021.

مساحته : 59 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي و طابق أول

حدوده : 

شماال : زنقة

شرقا : الرسم العقاري عدد : 8118 - 21

جنوبا : لغليض حسن

غربا : زنقة

طالب التحفيـظ : علي طهوان بن بوجمعة

مطلب رقم 51116 - 21

اسم امللك : مرجع الدخيسي

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست قيادة باب املروج ، جماعة الطايفة، 

احملل املدعو الراشدي.

وقع حتديده بتاريخ : 09 يونيو 2021.

مساحته : 12 آر 89 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

حدوده : 

شماال : شعبة

شرقا : الرسم العقاري عدد : 58915 - 21

جنوبا : بوجمعة العزوزي، الرسم العقاري عدد : 58915 - 21.

غربا : بوجمعة العزوزي

طالب التحفيـظ : عبد اللطيف العزوزي بن عالل

مطلب رقم 51118 - 21

اسم امللك : مرجع اخلوشني

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاينست ، قيادة باب املروج، جماعة الطايفة، 

احملل املدعو الراشدي.

وقع حتديده بتاريخ : 06 سبتمبر 2021
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مساحته : 23 آر 96 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون 

حدوده : 

شماال : بوجمعة الوزاني

شرقا : موسى العزوزي

جنوبا : موسى العزوزي

غربا : الرسم العقاري عدد : 11794/ف

طالب التحفيـظ : عبد اللطيف العزوزي بن عالل

مطلب رقم 51126 - 21

اسم امللك : دار القشتيلي

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنث، احملل املدعو دار القشتيلي.

وقع حتديده بتاريخ : 16 يونيو 2021.

مساحته : 01 هـ 54 آر 43 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون و اللوز و أشجار الكرم.

حدوده : 

شماال : ورثة اللبي

شرقا : يوسف عامر، ورثة دكينة

جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 508

غربا : ورثة اليماني عبد السالم، ورثة دكينة، ورثة اللبي محمد، اللبي 

أحمد ، اللبي محمد.

طالبو التحفيظ : حورية اللبي بنت بعرفى و من معها.

مطلب رقم 51128 - 21

اسم امللك : الباطن

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنث،

وقع حتديده بتاريخ : 16 يونيو 2021.

مساحته : 46 ار21 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

حدوده : 

شماال : ورثة بنعبو عبد احلق.

شرقا : شعبة، عبد العزيز الدنى، ورثة موحا.

جنوبا : ورثة الدنى

غربا : شعبة، الرجلي محمد، البندادي بوجمعة

طالبو التحفيظ : حورية اللبي بنت بعرفى و من معها.

مطلب رقم 51132 - 21

اسم امللك : شيماء

دوار  املدعو  تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

سهب الهواري.

وقع حتديده بتاريخ : 16 يونيو 2021.

مساحته : 67 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول. 

حدوده : 

شماال : كرطيط محمد

شرقا : ممر خاص.

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : كرطيط محمد.

طالب التحفيـظ : عبد العزيز الكرطيط بن عبد السالم

مطلب رقم 51136 - 21

اسم امللك : ملك نعيمة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، دوار جعونة.

وقع حتديده بتاريخ : 17 يونيو 2021.

مساحته : 40 آر 56 س.

نوعه : أرض فالحية 

حدوده : 

شماال : بوخرصة ادريس

شرقا : الرسم العقاري عدد : 51082 - 21

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 50952 - 21

غربا : ممر عمومي.

طالبة التحفيـظ : نعيمة بوخرصة بنت محمد.

مطلب رقم 51137 - 21

اسم امللك : البركة

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس.

وقع حتديده بتاريخ : 17 يونيو 2021

مساحته : 01 آر 21 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 37664 - 21.

شرقا : البوعيسي أحمد.

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة

طالب التحفيـظ : نور الدين ورداني بن عبد القادر.

مطلب رقم 51159 - 21

اسم امللك : مرجع الطويل

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، قيادة باب املروج، جماعة بني افتح، 

احملل املدعو دوار ازكيكة.

وقع حتديده بتاريخ : 06 يوليو 2021.
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مساحته : 01 هـ 27 آر 47 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مختلفة، و منبعي ماء و بناء من سفلي .

حدوده : 

شماال : واد

شرقا : ورثة الهزاط عزوز

جنوبا : ورثة الهزاط عزوز

غربا : ورثة الهزاط عزوز، عالل بن خيري.

طالب التحفيظ : بوجمعة الهيسوفي بن محمد.

مطلب رقم 51167 - 21

اسم امللك : ملك حلميدي.

موقعه : إقليم تازة بلدية واد أمليل، حي أكال.

وقع حتديده بتاريخ : 14 يوليو 2021.

مساحته : 01 آر 01 س.

نوعه : ارض عارية . 

حدوده : 

شماال : ورثة حلرش عبد السالم. 

شرقا : ورثة حلرش عبد السالم

جنوبا : ممر عمومي. 

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : حلميدي اليزيد بن محمد.

مطلب رقم 51169 - 21

اسم امللك : احباس تازة رقم 1486/3102

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، زنقة فلسطني.

وقع حتديده بتاريخ : 12 يوليو 2021.

مساحته : 51 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي و طابق أول و بناء من قصدير. 

حدوده : 

شماال : زنقة فلسطني.

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد : 20574 - 21، 20317 - 21.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 58020 - 21

غربا : أحباس تازة.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف

مطلب رقم 51170 - 21

اسم امللك : احباس تازة رقم 1295

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، مسجد سيدي عزوز.

وقع حتديده بتاريخ : 12 يوليو 2021.

مساحته : 05 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول.

حدوده : 

شماال : مسجد سيدي عزوز.

شرقا : الرسم العقاري عدد 62128 - 21.

جنوبا : زنقة صب املاء

غربا : الزهري عبد السالم

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف

مطلب رقم 51171 - 21

اسم امللك : احباس تازة رقم 1603

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، زنقة صب املاء

وقع حتديده بتاريخ : 12 يوليو 2021

مساحته : 33 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي

حدوده : 

شماال : زنقة حجامة. 

شرقا : الرسم العقاري عدد : 63853 - 21.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 35171 - 21

غربا : زنقة صب املاء.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف

مطلب رقم 51173 - 21

اسم امللك : حوز الدار 

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو سهب الهواري.

وقع حتديده بتاريخ : 16 يوليو 2021.

مساحته : 03ار64 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون و بناء من سفلي و آخر من تراب.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 41848 - 21

شرقا : ورثة كميمط عبد القادر.

جنوبا : ورثة كميمط عبد القادر.

غربا : ممر عمومي، الرسم العقاري عدد : 41848 - 21.

طالب التحفيظ : محمد املرابط بن قدور.

مطلب رقم 51174 - 21

اسم امللك : احباس تازة 1505

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، العطارين.

وقع حتديده بتاريخ : 14 يوليو 2021.

مساحته : 22 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 3182/ف
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شرقا : زنقة القطانني

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 51176 - 21.

غربا : الرسم العقاري عدد : 3182/ف.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51176 - 21

اسم امللك : أحباس تازة 3103

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، العطارين.

وقع حتديده بتاريخ : 14 يوليو 2021

مساحته : 48 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول . 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 51174 - 21 

شرقا : زنقة القطانني

جنوبا : العسري امحمد

غربا : العسري امحمد، الرسم العقاري عدد : 3182/ف.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51179 - 21

اسم امللك : الدكان احلبسي عدد 1321

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، باب أحراش.

وقع حتديده بتاريخ : 16 يوليو 2021.

مساحته : 10 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي

حدوده : 

شماال : أحباس تازة، مطلب التحفيظ عدد : 51152 - 21.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 71878 - 21.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 71878 - 21.

غربا : أحباس تازة

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51184 - 21

اسم امللك : مدرسة تافراوت ملك عدد 738/قروي

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن، 

وقع حتديده بتاريخ : 15 يوليو 2021.

مساحته : 05 أر 93 س.

نوعه : ارض عارية بها أشجار من الزيتون و أقسام مدرسية.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : احباس تازة

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : أسرويل العربي

طالبة التحفيـظ : الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 51186 - 21

اسم امللك : عبد الرحيم

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس.

وقع حتديده بتاريخ : 26 يوليو 2021

مساحته : 24 س.

نوعه : أرض عارية. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 72070 - 21

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 20508 - 21.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 20785 - 21

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 20785 - 21

طالب التحفيـظ : عبد اهلل لعلو بن محمد.

مطلب رقم 51190 - 21

اسم امللك : بالد الشرفاوي

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

الصميعة.

وقع حتديده بتاريخ : 29 يوليو 2021.

مساحته : 04 هـ 91 آر 37 س.

نوعه : ارض عارية .

حدوده : 

شماال : شعبة، الرسم العقاري 70141 - 21، أمقران عياد، ورثة بوعيدان.

شرقا : سعيد محمد، اصطينة يحيى، احساين عامر، احساين أحمد.

جنوبا : طالب التحفيظ

غربا : بنصالح محمد، بوعمالت محمد، الرسم العقاري عدد : 65153 - 21.

طالبو التحفيظ : عبد السالم الشرفاوي بن عمر و من معه.

مطلب رقم 51191 - 21

اسم امللك : ملك صبار

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده بتاريخ : 27 يوليو 2021.

مساحته : 01 ار 06 س.

نوعه : ارض بها بناء من قبو و سفلي 

حدوده : 

شماال : بوشعيب رحو، 

شرقا : أكداد محمد، أكداد سعيد، رثج.
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جنوبا : ممر عمومي.

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : محمد صبار بن بلقاسم.

مطلب رقم 51194 - 21

اسم امللك : قطعة مسجد بوعروس

موقعه : إقليم تازة دائرة تاهلة، قيادة و جماعة الزراردة.

وقع حتديده بتاريخ : 20 يوليو 2021.

مساحته : 07 أر 75 س.

نوعه : ارض فالحية . 

حدوده : 

شماال : خلضر يوسف

شرقا : خلضر يوسف

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 5407

غربا : ورثة محمد خلضر.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51200 - 21

اسم امللك : احمد

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

الصميعة احملل املدعو الوطاعات.

وقع حتديده بتاريخ : 02 اغسطس 2021.

مساحته : 02 آر 29 س.

نوعه : ارض عارية

حدوده : 

شماال : ممر

شرقا : مقران عبد اهلل

جنوبا : مقران نور الدين، مقران سعيد

غربا : ممر

طالبو التحفيظ : ليلى القلوش بن احلسني و من معه.

مطلب رقم 51208 - 21

اسم امللك : نور

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس.

وقع حتديده بتاريخ : 03 اغسطس 2021.

مساحته : 01 آر 43 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

حدوده : 

شماال : رثج

شرقا : الوردي رقية

جنوبا : زنقة

غربا : فرحان عياد

طالبو التحفيـظ : محمد الهجامي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 51213 - 21

اسم امللك : تاغروت

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي النهضة.

وقع حتديده بتاريخ : 06 اغسطس 2021

مساحته : 73 س.

نوعه : أرض بها بناء من قبو و سفلي.

حدوده : 

شماال : الصادقي محمد، بوزملاط عبد العزيز. 

شرقا : حرشي محمد

جنوبا : زنقة

غربا : الدالي ادريس.

طالبة التحفيـظ : حبيبة بوشفرة 

مطلب رقم 51217 - 21

اسم امللك : ملك أسماء و حمزة

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس.

وقع حتديده بتاريخ : 06 اغسطس 2021.

مساحته : 99 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي

حدوده : 

شماال : كاوكاو محمد، هاشمي حلسن

شرقا : الودار فاطمة

جنوبا : زنقة

غربا : موجاهد يوسف.

طالبة التحفيظ : زهرة رحيم بنت عمرو.

مطلب رقم 51231 - 21

اسم امللك : مور اجلامع التحتية

احملل  ازباير،  أوالد  و جماعة  قيادة  أمليل  واد  دائرة  تازة  إقليم   : موقعه 

املدعو بني علي.

وقع حتديده بتاريخ : 17 اغسطس 2021.

مساحته : 20 آر 60 س.

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 51232 - 21. 
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شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : ممر عمومي ورثة بحليل.

غربا : ورثة جحليل

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51239 - 21

اسم امللك : ملك عياد

احملل  ازباير،  أوالد  و جماعة  قيادة  أمليل  واد  دائرة  تازة  إقليم   : موقعه 

املدعو كدية العقارب.

وقع حتديده بتاريخ : 23 اغسطس 2021.

مساحته : 76 س.

نوعه : ارض فالحية .

حدوده : 

شماال : زنقة.

شرقا : الشبالوي عزيز، الشبالوي رشيد

جنوبا : الشتيوي عبد العالي

غربا : الوزاني محمد، 

طالب التحفيظ : عياد البعرار بن الغازي.

مطلب رقم 51243 - 21

اسم امللك : الركبة البيضاء.

موقعه : إقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة باب مرزوقة.

وقع حتديده بتاريخ : 30 اغسطس 2021.

مساحته : 23ار12 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

حدوده : 

شماال : طريق وطنية قدمية، مقداري عزوز.

شرقا : طريق وطنية قدمية.

جنوبا : طريق وطنية.

غربا : زوالت حلسن، مقدادي عزوز.

طالب التحفيظ : عزوز قرماد بن بوجمعة.

مطلب رقم 21390 - 21

اسم امللك : مرجع هندوس

موقعه : إقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعودوار العراس.

وقع حتديده بتاريخ : 11 مارس 2021.

مساحته : 03 أر 44 س.

نوعه : ارض فالحية. 

حدوده : 

شماال : ممر عمومي. محمد الرواس.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : عبد اهلل الرواس و من معه، جوبا أحمد.

غربا : محمد الرواس.

طالبو التحفيـظ : عبد اهلل الرواس و من معه.

مطلب رقم 21345 - 21

اسم امللك : اخلربة الكراشحة

موقعه : إقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار الكراشحة.

وقع حتديده بتاريخ : 14 ديسمبر 2020.

مساحته : 02 آر 05 س.

نوعه : أرض عارية . 

حدوده : 

شماال : ورثة عيسى الكلعي، عبد اهلل شعوان.

شرقا : ورثة النيح ادريس

جنوبا : طريق وطنية

غربا : ورثة عيسى الكلعي.

طالب التحفيـظ : عبد اهلل املزاني بن أحمد

مطلب رقم 21379 - 21

اسم امللك : اعبور

موقعه : اقليم تازة دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن احملل 

املدعو دوار اتفازة.

وقع حتديده بتاريخ : 29 ديسمبر 2020

مساحته : 07 آر 63 س.

نوعه : أرض فالحية . 

حدوده : 

شماال : بلعتيق بوشتى 

شرقا : بلعتيق بوشتى

جنوبا : طريق جهوية.

غربا : ورثة الطاهر أحمد املكي.

طالب التحفيـظ : محمد بن امبارك بن التهامي.

مطلب رقم 51278 - 21

اسم امللك : زيتون عبد العالي 1

موقعه : إقليم تازة دائرة تاينست قيادة و جماعة امسيلة احملل املدعو 

دوار واد حلضر

وقع حتديده بتاريخ : 11 اكتوبر 2021.

مساحته : 30ار28 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون و اللوز و أشجار الكرم و بئر.

حدوده : 

شماال : سامكي أحمد

شرقا : طريق رقم 508
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جنوبا : ورثة اليوسفي

غربا : واد حلضر.

طالبو التحفيظ : املهدي العبدالوي بن عبد العالي و من معه

مطلب رقم 51279 - 21

اسم امللك : زيتون عبد العالي 2

موقعه : إقليم تازة دائرة تاينست قيادة و جماعة امسيلة احملل املدعو 

دوار واد حلضر

وقع حتديده بتاريخ : 11 اكتوبر 2021.

مساحته : 13 أر 87 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون و اللوز.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : طريق رقم 508

جنوبا : سامكي أحمد

غربا : واد حلضر

طالبو التحفيـظ : املهدي العبدالوي بن عبد العالي و من معه.

مطلب رقم 21598 - 21

اسم امللك : الكعدة

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة أوالد ازباير.

وقع حتديده بتاريخ : 13 اغسطس 2021.

مساحته : 32 آر 74 س.

نوعه : ارض فالحية بها بناء من سفلي. 

حدوده : 

شماال : زنقة

شرقا : الرسم العقاري عدد 48498 - 21

جنوبا : ورثة أحمد احسينة

غربا : ورثة الزوبع امحمد

طالبو التحفيـظ : الشرقي محمد بن عبد السالم و من معه.

مطلب رقم 51027 - 21

اسم امللك : ملك أزهور

موقعه : إقليم و دائرة تازة ، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو الكليتات.

وقع حتديده بتاريخ : 16 اغسطس 2021.

مساحته : 12 آر 60 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون. 

حدوده : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : ورثة أحمد بن عبد اهلل الزوالتي.

جنوبا : ورثة أحمد بن عبد اهلل الزوالتي.

غربا : ورثة عامر الصديق، حفيظ عالل الشاوني.

طالبة التحفيـظ : ازهور غليظة بنت محمد.

مطلب رقم 51061 - 21

اسم امللك : باب جابر

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة أوالد ازباير.

وقع حتديده بتاريخ : 28 ماي 2021

مساحته : 03 آر 24 س.

نوعه : أرض فالحية. 

حدوده : 

شماال : الفارسي علي

شرقا : الفرسي علي، 

جنوبا : علي الكورجة

غربا : الفارسي علي

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51080 - 21

اسم امللك : البركة

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة و مركز أوالد ازباير.

وقع حتديده بتاريخ : 04 اغسطس 2021.

مساحته : 82 س .

نوعه : ارض عارية

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 63273 - 21.

شرقا : بوشتة العلمي، الريفي عبد اهلل.

جنوبا : حكور محمد

غربا : حكور محمد، زنقة.

طالبة التحفيظ : فاطمة الشبالوي بنت موالي محمد.

مطلب رقم 51140 - 21

اسم امللك : مسدورة 2

موقعه : إقليم و دائرة تازة ، قيادة و جماعة باب مرزوقة، احملل املدعو 

دوار الطواهر.

وقع حتديده بتاريخ : 18 يونيو 2021.

مساحته : 18 آر 60 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 51139 - 21.

شرقا : ورثة بودرة، محمد بن عبد اهلل.

جنوبا : خليل محمد، لصفر خالد.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 21318 - 21.

طالبو التحفيظ : احلسناوي فاطمة بنت محمد و من معها.
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مطلب رقم 51144 - 21

اسم امللك : ملك هناء 

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، احملل املدعو آيت يحي

وقع حتديده بتاريخ : 28 يونيو 2021.

مساحته : 08 آر 68 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 49098 - 21، احلسني بناقة.

شرقا : زنقة

جنوبا : يوسف السرغوشني.

غربا : بنشهيبة ادريس.

طالبة التحفيـظ : فتيحة بنشهيبة بنت محمد.

مطلب رقم 51166 - 21

اسم امللك : ملك أمين و يونس.

بوشفاعة،  بوحلو جماعة  قيادة  أمليل  واد  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

احملل املدعو دوار امحاجة.

وقع حتديده بتاريخ : 13 يوليو 2021.

مساحته : 02 آر 79 س.

نوعه : ارض عارية بها أساس و أشجار مختلفة

حدوده : 

شماال : الشوى علي.

شرقا : الطريق اإلقليمية رقم 2452 

جنوبا : زنقة

غربا : فالن احمد

طالب التحفيـظ : عامر الشوى بن حمو.

مطلب رقم 51189 - 21

اسم امللك : ملك اهلل

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة ، احملل املدعو حي التقدم.

وقع حتديده بتاريخ : 27 يونيو 2021

مساحته : 01 آر 69 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي . 

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : مالل محمد

جنوبا : زيدان بوجمعة

غربا : مالل محمد

طالب التحفيـظ : محمد مالل بن عبد الكرمي.

مطلب رقم 51202 - 21

اسم امللك : بلهادف

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار لكراشحة.

وقع حتديده بتاريخ : 04 اغسطس 2021.

مساحته : 30 آر 87 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 65180 - 21، مطلبي التحفيظ عدد : 

.21 - 47478 ،21 - 44981

شرقا : لعرج احلسني

جنوبا : لعرج عزوز

غربا : الطريق الرئيسية رقم 5425

طالبة التحفيظ : نعيمة بابا بنت علي.

مطلب رقم 51207 - 21

اسم امللك : ملك محمد

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي االمل.

وقع حتديده بتاريخ : 03 اغسطس 2021.

مساحته : 99 س.

نوعه : ارض عارية

حدوده : 

شماال : عائشة بنت احلسني

شرقا : زريوح عبد العزيز

جنوبا : زنقة

غربا : الرسم العقاري عدد : 50711 - 21.

طالب التحفيظ : محمد بن اخملتار بن عزيز.

مطلب رقم 51211 - 21

اسم امللك : ملك ابرشان

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي املسيرة.

وقع حتديده بتاريخ : 05 اغسطس 2021.

مساحته : 01 آر 19 س.

نوعه : ارض عارية

حدوده : 

شماال : بوطيب عبد اهلل القندوسي.

شرقا : زنقة

جنوبا : محمد حبيب.

غربا : زنقة

طالبة التحفيـظ : محمد أبرشان بن محمد.
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مطلب رقم 51221 - 21

اسم امللك : البواطن

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار عزرة.

وقع حتديده بتاريخ : 17 اغسطس 2021.

مساحته : 49 آر 69 س.

نوعه : أرض فالحية

حدوده : 

شماال : ورثة قرطيط امحمد، ممر.

شرقا : الصديق التوارب، احلاج أحمد

جنوبا : أوالد املهدي، العربي الدباغ. 

غربا : الرسم العقاري عدد : 62941 - 21، 

طالبو التحفيـظ : الطالب مرمي بنت عبد السالم و من معها.

مطلب رقم 51222 - 21

اسم امللك : اخلربة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار عزرة.

وقع حتديده بتاريخ : 17 اغسطس 2021

مساحته : 09 آر 69 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون 

حدوده : 

شماال : بوسالمة حلسن، بوسالمة محمد.

شرقا : أحمد الشلح

جنوبا : امحمد قرطيط

غربا : بوسالمة حلسن، بوسالمة محمد.

طالبو التحفيـظ : الطالب مرمي بنت عبد السالم و من معها.

مطلب رقم 51223 - 21

اسم امللك : حوز الدار

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار عزرة.

وقع حتديده بتاريخ : 17 اغسطس 2021.

مساحته : 54 آر 16 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

حدوده : 

شماال : واد لغويرك

شرقا : ورثة عيان محمد

جنوبا : ممر عمومي، ورثة بوسالمة حلسن ، بوسالمة امحمد.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 21538 - 21.

طالبو التحفيظ : الطالب مرمي بنت عبد السالم و من معها.

مطلب رقم 51232 - 21

اسم امللك : مور اجلامع التحتية 2

احملل  ازباير  أوالد  و جماعة  قيادة  امليل،  واد  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو بني علي.

وقع حتديده بتاريخ : 17 اغسطس 2021.

مساحته : 11آر 42 س.

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : شعبة، ممر عمومي.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 51231 - 21، ورثة جحليل.

غربا : مسجد، ممر عمومي.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51234 - 21

اسم امللك : حلمة

موقعه : إقليم و دائرة تازة قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية.

وقع حتديده بتاريخ : 24 اغسطس 2021.

مساحته : 97 س.

نوعه : ارض عارية 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 23299 - 21.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 23299 - 21، زنقة.

جنوبا : طاس عبد القادر.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 58642 - 21.

طالب التحفيـظ : احميدة النبالي ابن بوجمعة.

مطلب رقم 51237 - 21

اسم امللك : كدية ملوك

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة حي الفتح.

وقع حتديده بتاريخ : 23 اغسطس 2021.

مساحته : 91 س.

نوعه : أرض عارية 

حدوده : 

شماال : االدريسي عبد الرحيم 

شرقا : زنقة

جنوبا : السرغيني أزناك، 

غربا : املؤدب محمد

طالبو التحفيـظ : التشيم عياد بن محمد و من معه.
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مطلب رقم 51242 - 21

اسم امللك : مور اجلامع التحتية 3

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل قيادة و جماعة أوالد ازباير.

وقع حتديده بتاريخ : 24 اغسطس 2021.

مساحته : 41 آر 28 س.

نوعه : أرض فالحية .

حدوده : 

شماال : جحيلي لعمور

شرقا : جحيلي لعمور، شعبة.

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51244 - 21

اسم امللك : ملك العصيوي الرقية

دوار  املدعو  تازة، قيادة و جماعة كلدمان احملل  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

صنهاجة العنصر.

وقع حتديده بتاريخ : 26 اغسطس 2021.

مساحته : 01 آر 01 س.

نوعه : ارض عارية

حدوده : 

شماال : بن الشيخ اخملتار

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 19564 - 21

غربا : بن الشيخ اخملتار

طالبة التحفيظ : رقية العصيوي بنت حلسن

مطلب رقم 21249 - 21

اسم امللك : لوطة

موقعه : إقليم تازة دائرة تاهلة، قيادة و جماعة الزراردة

وقع حتديده بتاريخ : 10 سبتمبر 2021.

مساحته : 01 آر 11 س.

نوعه : ارض بها بناء من قبو و سفلي 

حدوده : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : زواق حلسن

غربا : أمالل احلاج حلسن

طالب التحفيظ : اشبار محمد بن علي.

مطلب رقم 51251 - 21

اسم امللك : الباطن

موقعه : إقليم و دائرة تازة ، قيادة بني لنث جماعة أوالد الشريف احملل 

املدعو أوالد أحمد.

وقع حتديده بتاريخ : 03 سبتمبر 2021.

مساحته : 06 أر 74 س.

نوعه : ارض فالحية 

حدوده : 

شماال : النميس محمد و من معه.

شرقا : املدني عامر

جنوبا : التشيش حمو 

غربا : اخلناقة محمد.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51252 - 21

اسم امللك : مور النوادر

موقعه : إقليم و دائرة تازة ، قيادة بني لنث جماعة أوالد الشريف احملل 

املدعو أوالد أحمد.

وقع حتديده بتاريخ : 03 سبتمبر 2021.

مساحته : 01 آر 57 س.

نوعه : أرض فالحية 

حدوده : 

شماال : اخلناقة محمد

شرقا : التشيش حمو

جنوبا : التشيش حمو

غربا : التشيش حمو

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51253 - 21

اسم امللك : هوتة املالحة

موقعه : إقليم و دائرة تازة ، قيادة بني لنث جماعة أوالد الشريف احملل 

املدعو سيدي بويدو.

وقع حتديده بتاريخ : 03 سبتمبر 2021

مساحته : 11 آر 59 س.

نوعه : أرض فالحية.

حدوده : 

شماال : شعبة

شرقا : ورثة حلسن العمراني، ورثة غشام محمد

جنوبا : محمد الطاهري

غربا : ورثة الطاهري محمد، ورثة الطاهري محمدين.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.
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مطلب رقم 51258 - 21

اسم امللك : بوعقادة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار واركني.

وقع حتديده بتاريخ : 10 سبتمبر 2021.

مساحته : 79 آر 08 س.

نوعه : ارض فالحية . 

حدوده : 

شماال : شعبة

شرقا : شعبة

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : ادريس صفير

طالبة التحفيظ : ربيعة بوعبيد بنت بنعلي.

مطلب رقم 51264 - 21

اسم امللك : الكراردة

احملل  ازباير،  أوالد  و جماعة  قيادة  امليل  واد  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو بني علي.

وقع حتديده بتاريخ : 06 سبتمبر 2021.

مساحته : 04 آر 77 س.

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : العليلي علي، العليلي عامر.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 7851/ف

جنوبا : زريبة محمد

غربا : زريبة محمد.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51265 - 21

اسم امللك : دار البوز

احملل  ازباير،  أوالد  و جماعة  قيادة  امليل  واد  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو بني علي.

وقع حتديده بتاريخ : 06 سبتمبر 2021.

مساحته : 20 آر 37 س.

نوعه : أرض فالحية.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 8839/ف، لعليلي ادريس 

شرقا : جحيلل محمد، جحيلل عامر، كروش محمد، بوديس محمد

جنوبا : احلاج بوشتى

غربا : ممر عمومي، زريبة احمد.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51098 - 21

اسم امللك : ميمونة

موقعه : مدينة تازة، حي السالم.

وقع حتديده بتاريخ : 31 ماي 2021

مساحته : 09 آر 60 س.

نوعه : أرض عارية بها أشجار من الزيتون

حدوده : 

القطعة األولى : 

شماال : ورثة سيكور احلسني

شرقا : ورثة سيكور احلسني

جنوبا : طريق

غربا : الرسمني العقاريني عدد : 19136 - 21، 2434 - 21.

القطعة الثانية : 

شماال : طريق

شرقا : ورثة سيكور احلسني، الرسم العقاري عدد : 45302 - 21.

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد : 10042 - 21، 39662 - 21.

غربا : الرسم العقاري عدد : 51490 - 21.

طالبو التحفيـظ : طنطان نعيمة بنت احمد و من معها.

مطلب رقم 51123 - 21

اسم امللك : عثمان لقمان

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده بتاريخ : 10 يونيو 2021.

مساحته : 01 ار26 س.

نوعه : ارض عارية بها بنائني من سفلي

حدوده : 

شماال : زنقة

شرقا : رحمان حلسن

جنوبا : رحمان عمر

غربا : ورثة مرديش عبد السالم

طالب التحفيظ : رحمان احلسني بن عبد اهلل.

مطلب رقم 51053 - 21

اسم امللك : دار الباقي اجلير

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة أوالد ازباير.

وقع حتديده بتاريخ : 02 يونيو 2021.

مساحته : 17 ار73 س.

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : ازغادي عثمان

شرقا : بوقدوف حميد
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جنوبا : ازغادي محمد

غربا : عبد الرحيم احميمد

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف. 

مطلب رقم 51054 - 21

اسم امللك : اصدور 

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة أوالد ازباير.

وقع حتديده بتاريخ : 02 يونيو 2021.

مساحته : 32 أر 95 س.

نوعه : ارض فالحية

حدوده : 

شماال : جحيلل عبد السالم

شرقا : عمتي عالل

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : العامري محمد، اجحيلل عبد السالم

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف. 

مطلب رقم 51056 - 21

اسم امللك : البطمة

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد امليل، قيادة و جماعة أوالد ازباير.

وقع حتديده بتاريخ : فاحت يونيو 2021.

مساحته : 06 آر 87 س.

نوعه : أرض فالحية 

حدوده : 

شماال : ستينت عبد الرفيع

شرقا : ستينت عبد الرفيع

جنوبا : ستينت عبد الرفيع

غربا : اخلمار عبد السالم

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51057 - 21

اسم امللك : العمامة

ازباير، احملل  أوالد  واد امليل، قيادة و جماعة  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو بني علي.

وقع حتديده بتاريخ : 01 يونيو 2021

مساحته : 28 آر 97 س.

نوعه : أرض فالحية.

حدوده : 

شماال : عبد السالم النميس، احميدة بن يونس

شرقا : الصحراوي محمد.

جنوبا : تابتة عامر و من معه.

غربا : النميس محمد.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51059 - 21

اسم امللك : ظهر اجبابرة

ازباير، احملل  أوالد  واد امليل، قيادة و جماعة  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو دوار حالمة.

وقع حتديده بتاريخ : 31 ماي 2021.

مساحته : 19 آر 77 س.

نوعه : ارض فالحية . 

حدوده : 

شماال : احلربولي ادريس.

شرقا : تابتة عمر

جنوبا : واد

غربا : بنيونس العياشي

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51065 - 21

اسم امللك : عرصة اجلامع

احملل  الغار،  كاف  جماعة  و  قيادة  تاينست  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو جعلوق

وقع حتديده بتاريخ : 26 ماي 2021.

مساحته : 16 آر 64 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.

حدوده : 

شماال : ورثة سي الطيب احميدة، التراب بوجمعة

شرقا : الغايدي محمد

جنوبا : ورثة الزيادة 

غربا : شعبة، مرزوق رشيد و من معه.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 51120 - 21

اسم امللك : لعمارتية

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة جماعة مكناسة الغربية، 

احملل املدعو لعمارتية. 

وقع حتديده بتاريخ : 26 اغسطس 2021.

مساحته : 01 هـ 38 آر 29 س.

نوعه : أرض فالحية .

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 2063/ف، محمد السداسي. 

شرقا : محمد السداسي، الرسم العقاري عدد : 66566 - 21.
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جنوبا : الرسم العقاري عدد : 30306 - 21

غربا : الرسمني العقاريني عدد : 8845 - 21، 2063/ف.

طالب التحفيـظ : محمد الغبلة بن عالل.

مطلب رقم 20918 - 21

اسم امللك : ساحل القسم

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل قيادة و جماعة غياتة الغربية.

وقع حتديده بتاريخ : 23 اغسطس 2021.

مساحته : 10 آر 70 س.

واحد عبارة عن  بنائني  و  الزيتون  بها أشجار من  ارض فالحية   : نوعه 

سفلي و الثاني من سفلي و طابق أوملن سفلي و بئر.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 31851 - 21

شرقا : ورثة البغدادي.

جنوبا : ورثة بوسلهام 

غربا : ورثة القرعي، طالب التحفيظ.

طالب التحفيـظ : أحمد الوشني بن احمد

مطلب رقم 21537 - 21

اسم امللك : الرمانات عني الزيتونة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة وجماعة كلدمان، احملل املدعو عزرة. 

وقع حتديده بتاريخ : 26 فبراير 2021.

مساحته : 37 آر 68 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.

حدوده : 

شماال : ورثة اخملتار 

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : ورثة بوسالمة، ورثة بوسالمة محمد.

غربا : ورثة تابوت.

طالب التحفيـظ : حلسن بوسلمة بن محمد

مطلب رقم 20428 - 21

اسم امللك : حوز الدار راس اجلنان

موقعه : إقليم ودائرة تازة، قيادة وجماعة بني لنث احملل املدعو بني مكورة. 

وقع حتديده بتاريخ : 24 اغسطس 2021.

مساحته : 25 آر 28 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون وأشجار مختلفة وبناء من تراب.

حدوده : 

شماال : ورثة صويلح محمد 

شرقا : ورثة التكفاوي أحمد، طالب التحفيظ.

جنوبا : ورثة صويلح محمد، الرسم العقاري عدد : 28042 - 21.

غربا : الرسم العقاري عدد : 28042 - 21.

طالبة التحفيـظ : فاطمة الشنتوفي بنت محمد

مطلب رقم 20106 - 21

اسم امللك : الكوشة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، احملل املدعو مكوسة.

وقع حتديده بتاريخ : 05 اغسطس 2021.

مساحته : 10 آر 40 س.

نوعه : ارض فالحية .

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 62249 - 21

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 62202 - 21.

غربا : البرنوسي عالل.

طالب التحفيـظ : محمد اقديرة بن علي.

مطلب رقم 51036 - 21

v اسم امللك : اوفليك الرحبة الريحية

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة، 

وقع حتديده بتاريخ : 26 فبراير 2021.

مساحته : 07 آر 66 س.

نوعه : أرض فالحية .

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 21121 - 21 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 21121 - 21

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 71684 - 21

غربا : الرسم العقاري عدد : 71684 - 21

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب.

مطلب رقم 51224 - 21

اسم امللك : رمانات الزيتون

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة، احملل املدعو دوار عزرة. 

وقع حتديده بتاريخ : 17 اغسطس 2021.

مساحته : 52 آر 77 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون .

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 21537 - 21 
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شرقا : ممر عمومي، ورثة أوالد الفياش، الساكني.

جنوبا : ورثة اخملتار.

غربا : ورثة تابوت، محمد.

طالبو التحفيـظ : الطالب مرمي بنت عبد السالم و من معها.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

ادريس املصلح    

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41633 - 27

اسم امللك : " ملك الطيب ".

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة لهري اكلمام ازكزا ، جماعة 

لهري املكان املدعو : تيزمورين .

وقع حتديده في : 05 ماي 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هـ 66 آ 28 س

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي (؛ 

شرقا : ورثة ايت مودن ، بن ملودن سي محمد ؛ 

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : الرسوم العقاري عدد : 34439 - 27 ، 26005 - 27 ، 27551 - 27  

. 27 - 23471

طالب التحفيظ : الطيب بلغيتي . 

مطلب رقم 41634 - 27

اسم امللك : " ملك الطيب ".

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة لهري اكلمام ازكزا ، جماعة 

لهري املكان املدعو : تيزمورين .

وقع حتديده في : 06 ماي 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21 هـ 72 آ 81 س .

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي (؛ 

شرقا : امحزون عائشة ، الرسم العقاري عدد 34079 - 27 ؛ 

جنوبا : الساقية ) ملك عمومي ( ، مطلب عدد 41537  - 27 ، الرسم 

العقاري عدد 26928 - 27 ؛ 

غربا : الطريق ) ملك عمومي ( .

القطعة الثانية : 

شماال : الساقية ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : مطلب عدد 41537  - 27 ؛ 

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : ورثة آيت مودن ، الرسم العقاري عدد 29324  - 27 .

القطعة الثالثة : 

شماال : الساقية ) ملك عمومي ( ؛ 

شرقا : مطلب عدد 22228  - 27 ؛ 

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : مطلب عدد 41537  - 27 ، الـرسم العقاري عدد 26928  - 27 .

طالب التحفيظ : الطيب بلغيتي . 

مطلب رقم 41700 - 27

اسم امللك : " ملك اعبيدن ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي اساكا ، بوتعوينني ، زنقة 

09 رقم 13. 

وقع حتديده في : 21 يونيو 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 63 س .

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طايق اول . 

اجملاورون : 

شماال : زفاني محمد ؛

شرقا : زفاني محمد ؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك جماعي (؛

غربا : الزنقة ) ملك جماعي (.

طالب التحفيظ : محمد اعبيدن . 

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 2196 - 27 

امللك املسمى : " فدان الدار " .

 ، النسور  كهف  ملحقة   ، خنيفرة  دائرة  و  باقليم  الكائن   : الكائن 

جماعة سيدي عمرو ، احملل املدعو : ايت بويشي، تقفليت . 

طالبوا التحفيظ : باحمان مولود بن حلسن و من معه .

وقع حتديده في : 07 ديسمبر 1994.

باجلريدة  نشر  الذي  حتديده  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 4444 املؤرخة في 31 ديسمبر 1997.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بخنيفرة

طارق فضيلي     



413 عدد 1203 - 16 جمادى اآلخرة 1443 )19 يناير 2022(

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 50060 - 28

اسم امللك : اوجكال

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة تازارين، احملل املدعو : اوجكال.

مسـاحتـه : ) 25 هك 12 ار 14 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية مكونة من قطعتني ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي و التحديد اإلداري رقم 696 ؛

شـرقـا : ايت تاشوت و التحديد اإلداري رقم 696 ؛

جـنـوبا : طالب التحفيظ و التحديد اإلداري رقم 696 ؛

غـربـا : طالب التحفيظ و التحديد اإلداري رقم 696 ؛

طالب التحفيـظ : السـيد حمو ماللو بن حلسن.

مطلب رقـم 50062 - 28

اسم امللك : اوجكال

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة تازارين، احملل املدعو : اوجكال.

مسـاحتـه : ) 59 هك 36 ار 86 س(.

و  بنايات  و  ابار  بها  قطعتني  من  مكونة  فالحية  ارض   : امللك  نـوع 

محطتني كهربائيتني و صهريج ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي و التحديد اإلداري رقم 696 ؛

شـرقـا : داود اوباسن و التحديد االداري رقم 696 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري 696 و طالب التحفيظ ؛

غـربـا : التحديد االداري 696 و أوتاشوت ؛

طالب التحفيـظ : السـيد يوسف ابرابر بن محمد.

مطلب رقـم 53426 - 28

اسم امللك : ملك رشيد

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة النقوب، احملل املدعو : دوار النقوب.

مسـاحتـه : ) 02 ار 92 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول و ملحقاتها ؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق ؛

شـرقـا : طالب التحفيظ ؛

جـنـوبا : طالب التحفيظ ؛

غـربـا : طريق ؛

طالب التحفيـظ : السـيد رشيد حلسن بن احمد.

مطلب رقـم 50401 - 28

اسم امللك : مدرسة تفليت

مـوقـعـه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة توندوت، احملل املدعو : دوار تفليت.

مسـاحتـه : ) 01 هك 32 ار 70 س(.

نـوع امللك : ارض بها بنايات عبارة عن مدرسة باإلضافة إلى بئر و صهريج ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : اراضي اجلموع ؛

جـنـوبا : طريق ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة  السـيد   : التحفيـظ  طالب 

امالك الدولة بورزازات –

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

       املصطفى فخري

محافظة الصويرة

مطلب رقم 8304 - 35

اسم امللك : الوجلة.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وباشوية وجماعة احلنشان، دوار الزاوية.

تاريخ حتديده : 19 ابريل 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 47 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مصطفى بوكصة وعبد العاطي الصابر. 

شرقا : محمد الصابر.

جنوبا : زنقة عرضها 6 أمتار.

غربا : محمد الصابر.

طالب التحفيظ : بوشعيب القدوري بن محمد.

مطلب رقم 11756 - 35

اسم امللك : حلبيش.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة سيدي العروسي، 

دوار الزويتنات.

تاريخ حتديده : 26 فبراير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 4 هـ 29 ار 41 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الباني حميد - شعبة. 
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شرقا : ميلود شنون بن عبد الكرمي – طريق عمومية عرضها 8 امتار.

جنوبا : ورثة حمو الباني – حميد الباني بن مان.

غربا : ورثة حسن الباني – ميلود شنون بن احمد.

طالب التحفيظ : عبد اخلالق شنون بن عبد الكرمي.

مطلب رقم 58924 - 35

اسم امللك : جنان اجلامع.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وباشوية وجماعة احلنشان، دوار أوالد رحو.

تاريخ حتديده : 19 فبراير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 29 ار 11 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها شجرتي زيتون.

اجملاورون : 

شماال : الرويبعة عبد الهادي. 

شرقا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار.

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار.

غربا : قيروش حسن – قيروش عبد املالك.

طالب التحفيظ : مصطفى حرمة اهلل بن عبد السالم.

مطلب رقم 59819 - 35

اسم امللك : انحراك.

جماعة  بيزضاض،  قيادة  داوود،  ايت  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

تهلوانت، دوار ايت ورخا.

تاريخ حتديده : 27 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 4 هـ 56 ار 20 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 57753 - 35 ) امللك الغابوي(. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 57753 - 35 ) امللك الغابوي(. 

جنوبا : ورخا حلسن - الرسم العقاري عدد 57753  - 35 ) امللك الغابوي(. 

غربا : الرسم العقاري عدد 57753 - 35 ) امللك الغابوي(.

طالب التحفيظ : حمو ايت استير بن علي

مطلب رقم 62115 - 35

اسم امللك : احلرش ندمليد.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، 

دوار بوتزارت.

تاريخ حتديده : 24 ديسمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 88 ار 22 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية مسيجة بها أشجار الزيتون واألركان.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 4 أمتار. 

شرقا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار.

جنوبا : ورثة محمد اوصالح.

غربا : العربي ازملي.

طالب التحفيظ : ازملي حلسن بن ابراهيم.

مطلب رقم 62129 - 35

اسم امللك : ملك حومة الدوار.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة سيدي اسحاق، 

دوار السكاكرة.

تاريخ حتديده : 24 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 ار 03 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 38939 - 35. 

شرقا : ورثة محمد بن عالل وبعضا ممر عمومي غير نافذ عرضه 3 أمتار.

عمومية  طريق   – معها  ومن  بوشعيب  بنت  التومي  حليمة   : جنوبا 

عرضها 4 أمتار.

غربا : الرسم العقاري عدد 40642 - 35 و40118 - 35.

طالبو التحفيظ : بوشعيب تومي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 62306 - 35

اسم امللك : بالد دراع.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة امرامر، جماعة املزيالت، 

دوار املزيالت.

تاريخ حتديده : 19 نوفمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 هـ 87 ار 13 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وغرفة محرك وحوض ماء ومقر 

تقني وبئر.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية بعرض متغير وبعضا محمد الكبير الكويط. 

شرقا : محمد الكبير الكويط – ورثة ادريس لكراب.

جنوبا : صالح الكويط – طريق عمومية بعرض متغير- الكبير الكويط.

غربا : محجوب الكويط – مصطفى الكويط – عمر الفيتيح – محمد 

الكبير الكويط – طريق عمومي ذو عرض متغير.

طالب التحفيظ : محمد الكبير الكويط بن ادريس.

مطلب رقم 62387 - 35

اسم امللك : فدان البورة.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار العرب.

تاريخ حتديده : 11 مارس 2021.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 15 ار 40 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومطفية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوهية العياشي - طريق عمومية عرضها 3 أمتار.

شرقا : الرسم العقاري عدد 14082 - 35.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 29340 - 35 - طريق عمومية بعرض 4 أمتار.

غربا : عبد الرحمان سامي – ورثة هومادي علي - ورثة بوهية العياشي.

طالب التحفيظ : حميد بوهي بن البشير.

مطلب رقم 62429 - 35

اسم امللك : ملك نور الدين.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة اقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، 

دوار شيشت.

تاريخ حتديده : 26 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 52 ار 39 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية مسيجة بها بناية من سفلي ومطفية وأشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : علي بن قدور. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 18257 - 35.

جنوبا : بوجمعة بن عياد – عبد القادر بن عياد – بلعيد بن البشير.

غربا : فطومة بنت الهاشمي بن قدور.

طالب التحفيظ : نور الدين اخرضيض بن علي.

مطلب رقم 62448 - 35

اسم امللك : فم السوكة.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي احمد 

اوحامد، دوار اد العوني.

تاريخ حتديده : 11 فبراير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 19 ار 61 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان ومطفية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21824 - 35 ) امللك الغابوي(.

شرقا : طريق عمومية عرضها 5 امتار.

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 امتار - امكاز.

غربا : ورثة الغزالي – ورثة بوديدين.

طالبة التحفيظ : سهام بيدير بنت محمد.

مطلب رقم 62472 - 35

اسم امللك : دار افنان.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، 

دوار ايت ياسني.

تاريخ حتديده : 17 فبراير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 14 ار 75 سنتيار.

نوعه : أرض مسيجة بها فيال من سفلي وطابق أول وسطح ومسبح 

ومقر تقني ومطفية وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 25329 - 35. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 20653 - 35.

جنوبا : طريق عمومية بعرض 4 أمتار.

غربا : طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ : موالي عمر متسعوت بن موالي محند.

مطلب رقم 62474 - 35

اسم امللك : ثالث ايير احلرش ازنادة.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة الشياظمة الشمالية، 

جماعة أوالد مرابط، دوار الواد.

تاريخ حتديده : 28 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 98 ار 49 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وخربة.

اجملاورون : 

شماال : ورثة خليفة. 

شرقا : ورثة خليفة وطريق عمومية عرضها 4 أمتار – ملعاشي مصطفى.

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار – الرسم العقاري عدد 17116/م.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 62475 - 35.

طالب التحفيظ : موالي ادريس ملعاشي بن موالي بوجمعة.

مطلب رقم 62475 - 35

اسم امللك : ثالث ايير احلرش ازنادة.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة الشياظمة الشمالية، 

جماعة أوالد مرابط، دوار الواد.

تاريخ حتديده : 28 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 هـ 32 ار 57 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وخربة وبئر.

اجملاورون : 

شماال : ورثة خليفة وبعضا مطلب التحفيظ عدد 26125 - 35. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 62474 - 35.

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار )غير ظاهرة( – الرسم العقاري 

عدد 17116/م - مطلب التحفيظ عدد 59060 - 35. 

عدد  التحفيظ  مطلب   -  35  -  59060 عدد  التحفيظ  مطلب   : غربا 

.35 - 26125

طالبة التحفيظ : حليمة الرصيم بنت محمد.
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مطلب رقم 62481 - 35

اسم امللك : بالد اجلامع أوالد احلاج عالل.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة امرامر، جماعة سيدي 

بولعالم، دوار الغناجنة.

تاريخ حتديده : 23 فبراير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 92 ار 06 سنتيار.

الزيتون ومطفية وثالث مساجد من  : أرض فالحية بها أشجار  نوعه 

سفلي وبناية من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية بعرض متغير. 

شرقا : طريق معبدة عرضها 10 أمتار.

جنوبا : طريق معبدة عرضها 10 أمتار.

غربا : ورثة احملجوب ولد احلاج عالل.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 62490 - 35

اسم امللك : حقلة البحيرة.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وباشوية وجماعة متنار، دوار حتودة.

تاريخ حتديده : 02 مارس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 19 ار 51 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 62414 - 35. 

شرقا : آيت حمو - طريق عمومية بعرض متغير.

جنوبا : طريق عمومية ذات عرض متغير - الواد.

غربا : الواد.

طالب التحفيظ : محمد جني بن احماد.

مطلب رقم 62543 - 35

اسم امللك : مدرسة مختار السوسي.

اوكرض،  ادا  تدزي، جماعة  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

دوار البور.

تاريخ حتديده : 24 مارس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 ار 21 سنتيار.

نوعه : أرض عارية مسيجة بها مدرسة ومطفية.

اجملاورون : 

شماال : أمكاز. 

شرقا : طريق عمومي ذات عرض متغير - أمكاز.

جنوبا : عبيد إبراهيم بن عدي.

غربا : طريق عمومية بعرض متغير.

امللك  عن  نيابة  بالصويرة  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

اخلاص للدولة.

مطلب رقم 62545 - 35

اسم امللك : اكدال اخلريبات 1.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة و جماعة اوناغة، دوار اد الكرميي.

تاريخ حتديده : 25 مارس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 39 ار 94 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان و منصة.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 62513 - 35. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 26256 - 35.

جنوبا : طريق عمومية بعرض متغير.

غربا : طريق عمومية بعرض متغير.

طالب التحفيظ : العربي بن الشيخ بن محمد.

مطلب رقم 62591 - 35

اسم امللك : فدان لزار.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة، دوار اد الكرميي 

فرقة احلرارثة.

تاريخ حتديده : فاحت ابريل 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 21 ار 23 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وثالثة أشجار التني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عمر بن احلاج بلعيد. 

شرقا : ورثة عمر بن احلاج بلعيد.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21408 - 35 – ورثة حلسن بن اخملتار.

غربا : مبارك ولد سي حلسن – مدخل عرضه 5 امتار – مبارك ولد سي حلسن.

طالب التحفيظ : جمال طاحون بن املكي.

مطلب رقم 62613 - 35

اسم امللك : لوطة 3.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وباشوية وجماعة احلنشان، حي الزواية.

تاريخ حتديده : 14 ابريل 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 98 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 6 أمتار )غير ظاهرة(. 

شرقا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار – أرض عارية - الرشيدي أحمد.

جنوبا : الرشيدي أحمد وورثة عبد اهلل شرفي.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 62612 - 35.

طالبو التحفيظ : كبير القرقوري بن أحمد ومن معه.

مطلب رقم 62615 - 35

اسم امللك : لوطة 1.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وباشوية وجماعة احلنشان، حي الزواية.

تاريخ حتديده : 14 ابريل 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 81 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 6 أمتار )غير ظاهرة(. 

شرقا : طريق عمومية عرضها 6 أمتار )غير ظاهرة( – عبد اهلل الرباطية. 

جنوبا : عبد اهلل الرباطية – مطلب التحفيظ عدد 62614 - 35.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 62614 - 35 - طريق عمومية عرضها 6 

أمتار)غير ظاهرة(.

طالبو التحفيظ : كبير القرقوري بن أحمد ومن معه.

مطلب رقم 62619 - 35

اسم امللك : ساحل اكور.

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

دوار ثالث واركان.

تاريخ حتديده : 20 ابريل 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 22 ار 24 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أساس بناء.

اجملاورون : 

شماال : ورثة لعربي بن خروف – رشيد نوري.

شرقا : رشيد نوري – ورثة عبد الكبير فنغال.

جنوبا : رجاء سماللي.

غربا : رجاء سماللي.

طالبة التحفيظ : شركة دار ارفا سارل او.

مطلب رقم 62626 - 35

اسم امللك : ملك املنصوري.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار الغزوة.

تاريخ حتديده : 28 ابريل 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 ار 55 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12667 - 35 -الرسم العقاري عدد 4885 - 35. 

شرقا : اليزيد اكلواز - ممر عمومي عرضه 5 امتار )غير ظاهر( – وبعضا 

الرسم العقاري عدد 23115 - 35.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 23115 - 35 - الرسم العقاري عدد 16415 - 35 - 

الرسم العقاري17149 - 35.

غربا : الرسم العقاري عدد 17149 - 35 - الرسم العقاري عدد 30528 - 35 - 

الرسم العقاري عدد 30253 - 35 - الرسم العقاري عدد 30503 - 35 - الرسم 

العقاري عدد12667 - 35.

طالب التحفيظ : احلسن جدي بن علي.

مطلب رقم 62630 - 35

اسم امللك : الطاهرة.

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

دوار العبيدات.

تاريخ حتديده : 06 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 16 ار 96 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : حسن الفقير. 

شرقا : طريق عمومية ذات عرض متغير.

جنوبا : حسن الفقير.

غربا : حسن الفقير – ورثة زروالي عبد اهلل بن احمد - مطلب التحفيظ 

عدد62631 - 35.

طالب التحفيظ : محمد زروال بن عبد القادر.

مطلب رقم 62631 - 35

اسم امللك : الدالية.

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

دوار العبيدات.

تاريخ حتديده : 06 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 26 ار 27 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها شجيرات زيتون واخلروب.

اجملاورون : 

شماال : ورثة زروالي عبد اهلل بن احمد - حسن الفقير. 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 62630 - 35.

جنوبا : ورثة زروالي عبد اهلل بن احمد.

غربا : حسن الفقير.

طالب التحفيظ : محمد زروال بن عبد القادر.
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مطلب رقم 62632 - 35

اسم امللك : عبد القادر.

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

دوار العبيدات.

تاريخ حتديده : 06 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 69 ار 38 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها شجرة خروب واحدة.

اجملاورون : 

شماال : حسن الفقير. 

شرقا : ورثة ميلود زروال – حسن الفقير – احمد العسري.

جنوبا : حسن الفقير - ورثة ميلود زروال.

غربا : ورثة زروالي عبد اهلل بن احمد -.

طالب التحفيظ : محمد زروال بن عبد القادر.

مطلب رقم 62634 - 35

اسم امللك : فدان اركان اجلمل.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة، دوار املساسة، 

فرقة العرايش.

تاريخ حتديده : 07 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 51 ار 15 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار االركان واخلروب.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بلقايد بوجمعة. 

شرقا : ورثة بوجليب عمر بن احمد – ممر غير نافذ عرضه 4 امتار.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 58251 - 35 - الرسم العقاري عدد 36392 - 35.

غربا : ورثة محمد بنعدي.

طالب والتحفيظ : احمد بوجليب بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 62635 - 35

اسم امللك : الزوابي.

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

دوار زاوية الشريف.

تاريخ حتديده : 07 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 29 ار 52 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار االركان ومسكن من سفلي ومطفية.

اجملاورون : 

شماال : املودن عالل بن احلسن. 

شرقا : ورثة عالل الزفاتي.

جنوبا : املودن عالل بن احلسن.

غربا : الطريق اإلقليمية رقم 2209 عرضها 20 مترا.

طالبة التحفيظ : حليمة مرواني بنت عبد املولى.

مطلب رقم 62652 - 35

اسم امللك : احلرش.

سيدي  جماعة  احلنشان،  وباشوية  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

امحمد اومرزوق، دوار املرس.

تاريخ حتديده : 17 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 هـ 08 ار 36 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الطاهر املعقول وورثة حسن بن الركراكي. 

شرقا : طريق عمومية عرضها 4 أمتار وورثة محمد فليو.

جنوبا : اخملتار جفري وورثة العسري.

غربا : اخملتار الصاخي وورثة الطاهر املعقول.

طالب التحفيظ : رشيد املرس بن عبد الكبير.

مطلب رقم 62663 - 35

اسم امللك : تغزوت دوازنيك.

اوكرض،  ادا  تدزي، جماعة  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

دوار العضامنة.

تاريخ حتديده : 20 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 61 ار 71 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

اجملاورون : 

شماال : محمد الديهي. 

شرقا : محمد الديهي.

جنوبا : مطالب التحفيظ أعداد 61806 - 35 – 61804 - 35 – 61805 - 35.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 62127 - 35.

طالب التحفيظ : يوسف الديهي بن محمد.

مطلب رقم 62666 - 35

اسم امللك : ملك ازوران اوفسيرن.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة اداوتغوما، جماعة اداوكلول، 

دوار اد حيمود.

تاريخ حتديده : 21 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 12 ار 30 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد اوبيهي. 

شرقا : طريق عرضها 14 مترا.

جنوبا : طريق عمومية بعرض متغير.

غربا : احمد ادجارن.

طالب التحفيظ : احلسن لعديداوي بن محمد.

مطلب رقم 62668 - 35

اسم امللك : كدية فاحت.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة الشياظمة الشمالية، 

جماعة أوالد مرابط، دوار الدناكرة.

تاريخ حتديده : 24 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 5 هـ 37 ار 21 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وحوض ماء ومقر تقني وبئر 

وخربة وأشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : عمر ازعيتري. 

شرقا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار.

 35  /694 عدد  التحفيظ  مطلب   – أمتار   5 عرضها  عمومية  طريق   : جنوبا 

)ملغى(.

غربا : حسن اجلوهري - خربة.

طالب التحفيظ : رضوان اجملدولي بن عبد الصمد.

مطلب رقم 62673 - 35

اسم امللك : العبار.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة وجماعة تدزي، دوار سيدي بورجا.

تاريخ حتديده : 26 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 89 ار 26 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

اجملاورون : 

 - أمتار   5 بعرض  مرور  حق   – متغير  بعرض  عمومية  طريق   : شماال 

الرسم العقاري عدد 18116 - 35. 

شرقا : ورثة اشواق عبد اهلل بن محمد.

جنوبا : طريق عمومية بعرض متغير.

غربا : طريق عمومية بعرض متغير

طالبة التحفيظ : خدوج قرقش بنت الطاهر.

مطلب رقم 62674 - 35

اسم امللك : ملك الدولة 1.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة الشياظمة الشمالية، 

جماعة تفتاشت، دوار أوالد عيسى.

تاريخ حتديده : 27 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 39 ار 84 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد اهلل الشلح. 

شرقا : طريق إقليمية رقم 2219 عرضها 20 مترا.

 : أعداد  العقارية  الرسوم   – مترا   20 عرضها  عمومية  طريق   : جنوبا 

.35 - 35-36636 - 35-36635 - 36634

غربا : ورثة عبد اهلل الشلح.

امللك  عن  نيابة  بالصويرة  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

اخلاص للدولة.

مطلب رقم 62679 - 35

اسم امللك : جنان احلافر.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة اجلنوبية، جماعة حد 

الدرى، دوار التابية.

تاريخ حتديده : 31 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 28 ار 05 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها شجرة زيتون واحدة.

اجملاورون : 

شماال : احلازتة الهاشمي بن سعيد. 

شرقا : حسن اخبير - حسن اخبير ومن معه.

جنوبا : اخبير سعيد – الرسم العقاري عدد 49978 - 35 - شكيب كلثوم - 

ورثة حوسني حدان – ورثة شامة – احلازتة الهاشمي بن سعيد.

غربا : احلازتة الهاشمي بن سعيد – زهرة الفتاح.

طالبو التحفيظ : محمد خواضي بن علي ومن معه.

مطلب رقم 62695 - 35

اسم امللك : ملك الشعاب.

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة الشياظمة الشمالية، 

جماعة كشولة، دوار متسخت.

تاريخ حتديده : 10 يونيو 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 29 ار 65 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي بعرض مترين - لكبيرة بنت املكي - ورثة شفيق 

حسن بن علي. 

شرقا : ورثة شفيق حسن بن علي.

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 2208 عرضها 20 مترا.

غربا : محمد اسختير ومن معه – ممر عمومي بعرض مترين.

طالبو التحفيظ : محمد اسختير بن بوجمعة ومن معه.
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مطلب رقم 62746 - 35

اسم امللك : ملك مطرك 2.

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

دوار ثالث أركان.

تاريخ حتديده : 25 يونيو 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 55 ار 41 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ميسوح عبد اهلل بن احلسني – ميسوح محمد بن احلسني – 

ورثة حبيبة بن عبيد. 

شرقا : بعضا ورثة حبيبة بن عبيد - طريق عمومية عرضها متران.

جنوبا : العربي ملني بن محمد بن سعيد ومحمد سالم ملني بن محمد 

بن سعيد.

غربا : الطريق اجلهوية رقم 301 عرضها 30 مترا.

طالبة التحفيظ : سكينة ملني بنت محمد.

مطلب رقم 62755 - 35

اسم امللك : مقبرة سيدي عبد الرحمان.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة ركراكة، جماعة زاوية بن احميدة، 

دوار البرجة.

تاريخ حتديده : 30 يونيو 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 44 ار 16 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية بها مقبرة وأشجار الكالبتوس وشجرتي أركان وخرية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية بعرض متغير. 

شرقا : الركراكي الكرامصي.

جنوبا : عبد الرحيم الوافي – احمد كابل – ممر عمومي غير نافذ.

غربا : طريق عمومية بعرض متغير.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 62812 - 35

اسم امللك : تكشموط.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة، دوار الكوانني.

تاريخ حتديده : 11/08/2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 73 ار 23 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والتني.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي عرضه 5 أمتار )غير نافذ( وورثة الكماضي خدوج. 

شرقا : ممر عمومي عرضه 5 أمتار )غير نافذ( - احلسني الكماضي بن 

سالم بن محمد.

جنوبا : ممر عمومي عرضه 5 أمتار غير نافذ – ادوش محمد - الرسم 

العقاري عدد 28784 - 35 - حسن ادوش.

غربا : إبراهيم الكماضي بن سالم بن محمد.

طالبة التحفيظ : هند احليول بنت محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

محمد عطشة     

محافظة العرائش

مطلب رقم 32492 - 36

اسم امللك : " الكوشة " 

الساحل  ،جماعة خميس  اخملازن  وادي  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

،دوار لقرميدة

وقع حتديده في : فاحت يونيو 2021

مساحته : 07 هكتار 27 ار 24 سنتيار.

نوعه : دوار لقرميدة ) مساكن ( 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9555 - 36 . 

جنوبا : دوار الكوشة - األحباس و املطلب عدد 18356 - 36

شرقا : طريق 

غربا : ورثة الفشتلة 

وزير  السيد  عنها  النائب  لقرميدة  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

الداخلية.

مطلب رقم 32641 - 36

اسم امللك : " طا مكادي " 

،جماعة  تطفت  ،قيادة  اللوكوس  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

بوجديان

وقع حتديده في : 03 ماي 2021

مساحته : 05 هكتار 68 ار 36 سنتيار.

نوعه : ارض عارية بها بنايات تعود للغير ،و أبار.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة احلمودي – محمد شحموط - طريق عمومية – احمد 

اليمالحي و خليل القيدي . 
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جنوبا : مسجد – البشير القيدي – ورثة عبد السالم الهاشمي – ورثة 

املفضل شرعة و مقبرة 

شرقا : محمد اليونسي – اخلليل اليونسي و مقبرة 

غربا : ورثة بوسلهام بولفة – احمد بنشرقي و اخلليل عزوز .

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية امكادي النائب عنها السيد وزير 

الداخلية.

مطلب رقم 37252  - 36

اسم امللك : " عني الشجرة 65592" 

الساحل  ،جماعة خميس  اخملازن  وادي  ،دائرة  العرائش  إقليم   : موقعه 

،دوار العاديني 

وقع حتديده في : 27 اغسطس 2021

مساحته : 78 ار 40 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : األحباس 

جنوبا : ورثة العقيل

شرقا : احمد بنادي و ورثة عبد السالم الدنيني

غربا : الرسم العقاري عدد 14192 - 36

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف العرائش 

مطلب رقم 37258  - 36

اسم امللك : " اجلعدوني " 

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير ،حي العروبة

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2021

مساحته : 61 سنتيار .

نوعه : أرض بها بناء يتكون سفلي و طابقني و طابق ثالث بالتراجع

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : محمد بن زروق 

شرقا : محمد غيل

غربا : ورثة احلداد اخملتار الصبابي 

طالب التحفيظ : عبد العزيز اجلعدوني 

مطلب رقم 37262  - 36

اسم امللك : " ملك الصنهاجي " 

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير ،شارع البلدية ،درب بوسيف

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2021

مساحته : 01 آر 34 سنتيار .

نوعه : أرض بها بناء يتكون سفلي و طابقني و آخر بالتراجع

اجملاورون : 

شماال : بوسلهام بلكناوي 

جنوبا : زنقة 

شرقا : زنقة

غربا : مليكة الزياني 

طالبو التحفيظ : محمد الصنهاجي بن عبد السالم و من معه 

مطلب رقم 37268  - 36

اسم امللك : " بوخلفة " 

،احملل  النهضة  ،حي  الكبير  القصر  ،مدينة  العرائش  إقليم   : موقعه 

املدعو بالد بوخلفة 

وقع حتديده في : 07 سبتمبر 2019

مساحته : 01 آر 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : ورثة بوخلفة 

شرقا : زنقة

غربا : مدرسة قرآنية و كرمية الرانكو 

طالب التحفيظ : أحمد حداد بن عالل 

مطلب رقم 37270  - 36

اسم امللك : " خندق احلصى " 

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير ، طريق تطفت 

وقع حتديده في : 13 سبتمبر 2021

مساحته : 37 آر 78 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : طريق 

جنوبا : الرسم العقاري 46054 - 36 

شرقا : امينة اجلباري

غربا : املطلب عدد 37146 - 36 

طالب التحفيظ : عمر اجلباري بن عبد السالم 

مطلب رقم 37273  - 36

اسم امللك : " غرسة الرمل " 

الساحل  ،جماعة خميس  اخملازن  وادي  ،دائرة  العرائش  إقليم   : موقعه 

،احملل املدعو مزارع السنديني 

وقع حتديده في : 20 سبتمبر 2021

مساحته اإلجمالية : 01 هكتار 93 آر 50 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها أغراس و بنايتني ،و بناية من القصدير و بئر 

القطعة رقم 01 مساحتها 01 هكتار 66 آر 20 سنتيار 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنسالم – ورثة املوراري بن امغايث و زهرة أوليحم 

جنوبا : ممر عمومي 

شرقا : ممر عمومي 

غربا : املطلب عدد 13870 - 36 

القطعة رقم 02 مساحتها 27 آر 30 سنتيار 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي 
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 41190 - 36 

شرقا : الرسم العقاري عدد 29285 - 36 

غربا : العياشي هشام ريان و املطلب عدد 13869 - 36

طالبة التحفيظ : فاطمة اجملدوب بنت عبد السالم 

مطلب رقم 37276  - 36

اسم امللك : " انزولو " 

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير ،جتزئة املزوري

وقع حتديده في : 27 سبتمبر 2021

مساحته : 01 آر 10 سنتيار

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي و طابقني 

اجملاورون : 

شماال : انزولو عبد اإلله 

جنوبا : شارع 

شرقا : املزوري محمد 

غربا : الرسم العقاري عدد 7112 - 36 

طالبو التحفيظ : نوال أنزولو بنت محمد و من معها 

مطلب رقم 37279  - 36

اسم امللك : " انزولو 2 " 

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير ،جتزئة املزوري

وقع حتديده في : 28 سبتمبر 2021

مساحته : 01 آر 09 سنتيار

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي و طابقني 

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : املطلب عدد 37276 - 36 

شرقا : غير معروف 

غربا : فاطمة املزوري و من معها 

طالب التحفيظ : عبد اإلله أنزولو بن محمد 

مطلب رقم 37295  - 36

اسم امللك : " باحمليط " 

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير ،حي أوالد احمايد

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2021

مساحته : 01 آر 09 سنتيار

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي و طابقني و آخر بالتراجع

اجملاورون : 

شماال : بنعيسى البطوي 

جنوبا : شارع 

شرقا : زنقة 

غربا : عبد اهلل اخليضر 

طالبة التحفيظ : فائزة باحمليط بنت عبد القادر 

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

      ادريس بوزيان.

محافظة تارودانت

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " جنان 2 " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 32477 - 39 الكائن بدوار الكاوصي 

جماعة ملهادي قيادة أوالد محلة اقليم تارودانت الذي نشرت خالصة

منه باجلريدة الرسمية عدد املؤرخة في 17 نوفمبر 2021.

حيث يقرا : 

طالب التحفيظ : 

1. جميعة أشهبون بنت احلسني بنسبة 10/80.

2. فطومة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

3. ناصر الكرود بن مبارك بنسبة 14/80.

4. الضاوية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

5. السعدية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

6. هنية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

7. عبد الرحمان الكرود بن مبارك بنسبة 14/80.

8. خديجة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

9. فاطمة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

بدال من : 

طالب التحفيظ : 

1. جميعة أشهبون بنت احلسني بنسبة 10/80.

2. فطومة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

3. ناصر الكرود بن مبارك بنسبة 14/80.

4. الضاوية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

5. السعدية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

6. هنية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

7. عبد الرحمان الكرود بن مبارك بنسبة 14/80.

8. خديجة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

9. فاطمة الكرود بنت مبارك بنسبة 14/80.

والباقي بدون تغيير.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ناعورة 2 " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 32478 - 39 الكائن بدوار الكاوصي 

جماعة ملهادي قيادة أوالد محلة اقليم تارودانت الذي نشرت خالصة 

منه باجلريدة الرسمية عدد 1194املؤرخة في 17 نوفمبر 2021.

حيث يقرا : 

طالب التحفيظ : 

1. جميعة أشهبون بنت احلسني بنسبة 10/80.

2. فطومة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.
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3. ناصر الكرود بن مبارك بنسبة 14/80.

4. الضاوية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

5. السعدية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

6. هنية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

7. عبد الرحمان الكرود بن مبارك بنسبة 14/80.

8. خديجة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

9. فاطمة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

بدال من : 

طالب التحفيظ : 

1. جميعة أشهبون بنت احلسني بنسبة 10/80.

2. فطومة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

3. ناصر الكرود بن مبارك بنسبة 14/80.

4. الضاوية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

5. السعدية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

6. هنية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

7. عبد الرحمان الكرود بن مبارك بنسبة 14/80.

8. خديجة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

9. فاطمة الكرود بنت مبارك بنسبة 14/80.

والباقي بدون تغيير.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " جنان 1 " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 32479 - 39 الكائن دوار الكاوصي 

جماعة ملهادي قيادة أوالد محلة اقليم تارودانت، الذي نشرت خالصة 

منه باجلريدة الرسمية عدد 1194 املؤرخة في 17 نوفمبر 2021.

حيث يقرا : 

طالب التحفيظ : 

1. احمد الكرود بن محمد بنسبة 02/10.

2. عبد اهلل الكرود بن محمد بنسبة 02/10.

3. فاطنة الكرود بنت محمد بنسبة 01/10.

4. الزهرة الكرود بنت محمد بنسبة 01/10.

5. اهنية الكرود بنت محمد بنسبة 01/10.

6. عائشة الكرود بنت محمد بنسبة 01/10.

7. خديجة الكرود بنت محمد بنسبة 01/10.

8. رقية الكرود بنت محمد بنسبة 01/10.

بدال من : 

طالب التحفيظ : 

جميعة أشهبون بنت احلسني بنسبة 10/80.

فطومة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

ناصر الكرود بن مبارك بنسبة 14/80.

الضاوية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

السعدية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

هنية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

عبد الرحمان الكرود بن مبارك بنسبة 14/80.

خديجة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

فاطمة الكرود بنت مبارك بنسبة 14/80.

والباقي بدون تغيير.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ناعورة 1 " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 32480 - 39 الكائن بدوار الكاوصي 

جماعة ملهادي قيادة أوالد محلة اقليم تارودانت، الذي نشرت خالصة

 منه باجلريدة الرسمية عدد 1194املؤرخة في 17 نوفمبر 2021.

حيث يقرا : 

طالب التحفيظ : 

1. احمد الكرود بن محمد بنسبة 02/10.

2. عبد اهلل الكرود بن محمد بنسبة 02/10.

3. فاطنة الكرود بنت محمد بنسبة 01/10.

4. الزهرة الكرود بنت محمد بنسبة 01/10.

5. اهنية الكرود بنت محمد بنسبة 01/10.

6. عائشة الكرود بنت محمد بنسبة 01/10.

7. خديجة الكرود بنت محمد بنسبة 01/10.

8. رقية الكرود بنت محمد بنسبة 01/10.

بدال من : 

طالب التحفيظ : 

جميعة أشهبون بنت احلسني بنسبة 10/80.

فطومة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

ناصر الكرود بن مبارك بنسبة 14/80.

الضاوية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

السعدية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

هنية الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

عبد الرحمان الكرود بن مبارك بنسبة 14/80.

خديجة الكرود بنت مبارك بنسبة 07/80.

فاطمة الكرود بنت مبارك بنسبة 14/80.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

    محمد فاري
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محافظة ميدلت   

مطلب رقم 5706 - 42

اسم امللك : بوانو.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة أغبالو، احملل املدعو تبوهوت.

وقع حتديده في :  05أبريل2011.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ31آ28س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر؛

اجملاورون :

القطعة االولى : 

شماال : ورثة الكبير مصطفى ومطلب التحفيظ 5705 - 42؛

شرقا : ورثة الكبير مصطفى؛

جنوبا : طريق غير معبدة؛

غربا : ورثة الكبير مصطفى؛

القطعة الثانية :

شماال : طريق غير معبدة؛

شرقا : ورثة الكبير مصطفى؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : ساقية؛

طالب التحفيظ : عبدالرحمان الكبير ابن احلسن ومن معه.

مطلب رقم 35758 - 42

اسم امللك : ملك معزاز 2.

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو فدان طريق تاحميدانت.

وقع حتديده في : 05 مارس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05آ23س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : شعبة؛

شرقا : يوسف معزاز؛

جنوبا : الزنقة ومحمد اوعسو؛

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : مليكة عزاوي بنت موحى ومن معها.

مطلب رقم 35808 - 42

اسم امللك : مسكن رقم 2.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 2.

وقع حتديده في : 25يناير2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ24س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35807 - 42؛

شرقا : شارع؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 35809 - 42؛

غربا : زنقة غير نافدة؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية امللك اخلاص.

مطلب رقم 35809 - 42

اسم امللك : مسكن رقم 3.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 3.

وقع حتديده في : 25يناير2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ26س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35808 - 42؛

شرقا : شارع؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 35810 - 42؛

غربا : زنقة غير نافدة؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية امللك اخلاص.

          

مطلب رقم 35810 - 42

اسم امللك : مسكن رقم 4.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 4.

وقع حتديده في : 25يناير2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ23س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وحوش ومستودع؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35809 - 42؛

شرقا : شارع؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 35811 - 42؛

غربا : زنقة غير نافدة؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية امللك اخلاص.

          

مطلب رقم 35811 - 42

اسم امللك : مسكن رقم 5.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 5.

وقع حتديده في : 25يناير2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ25س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وحوش ومستودع وفناء؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35810 - 42؛

شرقا : شارع؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 35812 - 42؛
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غربا : زنقة غير نافدة؛
الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية امللك اخلاص.
          

مطلب رقم 35812 - 42
اسم امللك : مسكن رقم 6.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 
ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 6.

وقع حتديده في : 25يناير2021.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ28س.

نوعه : أرض بها بنايتني من سفلي وفناء؛
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35811 - 42؛
شرقا : شارع؛

جنوبا : ساحة عمومية ومطلب التحفيظ رقم 35813 - 42؛
غربا : زنقة غير نافدة؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 
املغربية امللك اخلاص.

          
مطلب رقم 35813 - 42

اسم امللك : مسكن رقم 7.
موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو مسكن رقم 7.
وقع حتديده في : 25يناير2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 63س.
نوعه : أرض بها بناء من سفلي؛

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 35812 - 42؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35812 - 42 وساحة عمومية؛
جنوبا : شارع؛

غربا : زنقة غير نافدة؛
الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية امللك اخلاص.

مطلب رقم 35814 - 42
اسم امللك : مقر جماعة ايت ازدك.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 
ايت ازدك، احملل املدعو مقر جماعة ايت ازدك.

وقع حتديده في : 26يناير2021.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13آ40س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي؛
اجملاورون : 

شماال : إدارة املياه والغابات )مندوبية أمالك الدولة اخلاصة(؛
شرقا : شارع؛
جنوبا : زنقة؛

غربا : رسم عقاري رقم 6281 - 42؛
الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية امللك اخلاص.

          مطلب رقم 35815 - 42
اسم امللك : دكان رقم 1.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 
ايت ازدك، احملل املدعو دكان رقم 1.

وقع حتديده في : 26يناير2021.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي؛
اجملاورون : 

شماال : مدرسة؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35816 - 42؛

جنوبا : زنقة؛
غربا : زنقة غير نافدة؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 
املغربية امللك اخلاص.

          
مطلب رقم 35816 - 42

اسم امللك : دكان رقم 2.
موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو دكان رقم 2.
وقع حتديده في : 26يناير2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09س.
نوعه : أرض بها بناء من سفلي؛

اجملاورون : 
شماال : مدرسة؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35817 - 42؛
جنوبا : زنقة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 35815 - 42؛
الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 

املغربية امللك اخلاص.
          

مطلب رقم 35817 - 42
اسم امللك : دكان رقم 3.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 
ايت ازدك، احملل املدعو دكان رقم 3.

وقع حتديده في : 26يناير2021.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي؛
اجملاورون : 

شماال : مدرسة؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35818 - 42؛

جنوبا : زنقة؛
غربا : مطلب التحفيظ رقم 35816 - 42؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالب 
املغربية امللك اخلاص.

مطلب رقم 35746 - 42
اسم امللك : بقعة تركالوت.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو مزرعة ازكاغن.
وقع حتديده في : 05نوفمبر2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10آ25س.
نوعه : أرض عارية وسكنى من سفلي؛

اجملاورون : 
شماال : مصطفى ايت تالونت وعسو عامر؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة؛
جنوبا : اوباحلسن محمد؛

غربا : عائشة العربي؛
طالب التحفيظ : عبداهلل تزدا بن علي ومن معه.

مطلب رقم 35776 - 42
اسم امللك : ادريس.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو بولعجول.
وقع حتديده في : 16نوفمبر2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ43س.
نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 
شماال : الطريق الوطنية رقم 13؛

شرقا : زنقة؛
جنوبا : زنقة؛

غربا : سكوكوط احلسني؛
طالب التحفيظ : ادريس حاسني بن محمد.

مطلب رقم 42801 - 42
اسم امللك : لغروس 10.

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 
املدعو ايت موسى اعلي.

وقع حتديده في : 17يونيو2021.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ86س.

نوعه : أرض فالحية؛
اجملاورون : 

شماال : ممر؛
شرقا : مصرف؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 42802 - 42؛
غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.
          

مطلب رقم 42802 - 42
اسم امللك : لغروس 11.

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 
املدعو ايت موسى اعلي.

وقع حتديده في : 17يونيو2021.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ72س.

نوعه : أرض فالحية؛
اجملاورون : شماال : مطلب التحفيظ رقم 42801 - 42؛

شرقا : مصرف؛
جنوبا : ورثة بوشوي؛

غربا : مصرف؛
طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 42803 - 42
اسم امللك : لغروس 12.

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 
املدعو ايت موسى اعلي.

وقع حتديده في : 18يونيو2021.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آ20س.

نوعه : أرض فالحية؛
اجملاورون : 

شماال : مصرف؛
شرقا : مصرف؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 42804 - 42؛
غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.
          

مطلب رقم 42804 - 42
اسم امللك : لغروس 13.

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 
املدعو ايت موسى اعلي.

وقع حتديده في : 18يونيو2021.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آ.

نوعه : أرض فالحية؛
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 42803 - 42؛
شرقا : مصرف؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 42805 - 42؛
غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.
          

مطلب رقم 42805 - 42
اسم امللك : لغروس 14.

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 
املدعو ايت موسى اعلي.

وقع حتديده في : 21يونيو2021.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14آ05س.

نوعه : أرض فالحية؛
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 42804 - 42؛
شرقا : مزان موحى وعلي؛

جنوبا : واد كير؛
غربا : ورثة بوشوي ومصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.
          

مطلب رقم 42806 - 42
اسم امللك : بوزميرن 2.

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 
املدعو ايت موسى اعلي.

وقع حتديده في : 21يونيو2021.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آ74س.
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نوعه : أرض فالحية؛
اجملاورون : 

شماال : سهو يوسف؛
شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : مصرف؛
غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.
          

مطلب رقم 42807 - 42
اسم امللك : بويزميرن.

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 
املدعو ايت موسى اعلي.

وقع حتديده في : 22يونيو2021.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09آ98س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛
اجملاورون : 

شماال : ساقية باالسمنت؛
شرقا : ايت موالي الطاهر وورثة بوشوي؛

جنوبا : مصرف؛
غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.
          

مطلب رقم 42808 - 42
اسم امللك : تسنغي 3.

احملل  كير،  جماعة  كرامة  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 
املدعو ايت موسى اعلي.

وقع حتديده في : 22يونيو2021.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26آ75س.

نوعه : أرض فالحية؛
اجملاورون : 

شماال : ممر؛
شرقا : طالب التحفيظ ومصرف؛

جنوبا : طالب التحفيظ وحلو ملوك وحمو اوموحى وبودربة حمو؛
غربا : مزياني موحا اوحمو؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.
احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                                                حلسن اليعقوب.

 

محافظة  سيدي يوسف بن علي

 
مطلب رقم 9122 - 43

اسم امللك : سيدي احمد بناصر 20  .
موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة قاعة بناهيض ، درب سيدي احمد 

بناصر رقم 20.

مساحته  : 01 آر 12 س؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي وسطح ؛

 احلقوق العينية و التحمالت العقارية  : اجلدران املشتركة.

اجملاورون :

شماال :  مطلب رقم  9123 - 43؛ 

شرقا : عائشة العلوي؛

جنوبا  : الرسم العقاري رقم 40665 - 43  و عبدالرحمان حسناوي ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 9121 - 43  ؛ 

طالب التحفيظ  : ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف 

والشؤون االسالمية بالرباط.

مطلب رقم 9123 - 43

اسم امللك  : سيدي احمد بناصر 21.

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة قاعة بناهيض ، درب سيدي احمد 

بناصر رقم 21.

مساحته  : 81 س؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي وطابق علوي اول وسطح ؛

 احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :  

* اجلدران املشتركة.

هدا  على   .43  - عدد:9124  التحفيظ  مطلب  لفائدة   الهراء  حق   *

املطلب العقاري ابتداءا من علو 3 امتار من االرض مساحته 2 سنتيار.

اجملاورون :

شماال :  مطلب رقم  9124 - 43؛ 

شرقا : عائشة العلوي ؛

جنوبا  : مطلب التحفيظ عدد 9122 - 43 ودرب سيدي احمد بناصر ؛

غربا : ودرب سيدي احمد بناصر ؛ 

طالب التحفيظ  : ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف 

والشؤون االسالمية بالرباط.

مطلب رقم 9124 - 43

اسم امللك  : سيدي احمد بناصر 21 مكرر.

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة قاعة بناهيض ، درب سيدي احمد 

بناصر رقم 21مكرر.

مساحته  : 77 س؛

نوعه : دارللسكن من طابق ارضي وطابق علوي اول وسطح؛

 احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :  

*اجلدران املشتركة

* حق الهواء لفائدة خالد الدهري على هدا املطلب ابتداءا من علو 3 

امتار من االرض مساحته 8 سنتيار.
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اجملاورون :

شماال : مطلب رقم  51162 - 43؛ 

شرقا : عائشة العلوي؛

جنوبا  : مطلب التحفيظ  رقم 9123 - 43  ؛

غربا :  خالد الدهري؛ 

طالب التحفيظ  : ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف 

والشؤون االسالمية بالرباط.

مطلب رقم 9512 - 43

اسم امللك : رياض بن عالل جنايني.

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة سيدي بن سليمان اجلازولي 

درب الكوري رقم 21.

مساحته  : 04 آر 38 س؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي وطابق علوي اول ؛

 احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :  

52552 - 43 ابتداءا من علو  *حق االتكاء لفائدةالرسم العقاري عدد 

3.10 متر من االرض.

* اجلدران املشتركة.

اجملاورون :

شماال :  الرسمني العقاريني  رقم 33706  - 43 و 50638 - 43؛ 

شرقا : الرسمني العقاريني رقم 25403 - 43  و52552 - 43؛

جنوبا  : الرسمني العقاريني رقم 25358 - 43  و 54088 - 43 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 43747 - 43  ؛ 

طالب التحفيظ  : كريكوار كريستوف اوبير راسون ومن معه .

مطلب رقم 9550 - 43

اسم امللك : داراسول.

موقعه : عمالة مراكش، مقاطعة املدينة حي اسول درب احلمام رقم 97.

مساحته  : 26 س؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي وطابق علوي اول وسطح ؛

 احلقوق العينية و التحمالت العقارية  : *الشيء

اجملاورون :

شماال :  الرسم العقاري رقم 31413 - 43؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 2398 - 43؛

جنوبا  : درباحلمام ؛

غربا : الرسم العقاري  رقم 31413 - 43  ؛ 

.COLLA EUGENIOطالب التحفيظ :كوال اكينيو

 احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.  

                          عبد القادر بوحامد.

محافظة سيدي بنور

إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة العونات

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 

أسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الواقعة باملنطقة املدعوة العونات الكائنة باجلماعة القروية العونات 

شهرين  مضي  بعد  ينتهي  بنور  سيدي  وإقليم  دائرة  العونات  قيادة 

ابتداء من نشر هذا اإلعالن )الظهيـر الشريف عدد:69-174 املؤرخ في 

10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(.

املطالب عدد : 

 124053 - 121560 - 130611 - 128717 - 126613 - 124053 - 121168

 -  126700  -  124057  -  121563  -  130612  -  128719  -  126670  -

 130614 - 128813 - 126704 - 124057 - 121614 - 130613 - 128738

 -  121617  -  130615  -  129124  -  126710  -  124067  -  121616  -

 128557 - 124068 - 121618 - 130617 - 129507 - 126717 - 124067

 -  129605  -  128558  -  124068  -  121622  -  130618  -  129604  -

 121943 - 130634 - 129609 - 128559 - 124070 - 121688 - 130631

 -  124073  -  121946  -  130636  -  129610  -  128565  -  124070  -

 129612 - 128567 - 124073 - 122404 - 130638 - 129611 - 128566

 -  134908  -  129614  -  128568  -  124076  -  122405  -  134228  -

 124077 - 122417 - 134932 - 129615 - 128569 - 124076 - 122407

 -  128571  -  124077  -  122904  -  135030  -  129616  -  128570  -

 135088 - 129618 - 128572 - 124751 - 122928 - 135086 - 129617

 -  123020  -  135882  -  129619  -  128573  -  125043  -  122930  -

 128575 - 125047 - 123682 - 135883 - 129640 - 128574 - 125045

 -  129654  -  128576  -  125048  -  123731  -  135885  -  129646  -

 124051 - 136371 - 130255 - 128595 - 125049 - 124051 - 135913

 -  125490  -  124052  -  136574  -  130256  -  128596  -  125110  -

 130258 - 128713 - 126613 - 124052 - 136677 - 130257 - 128597

. 136857   - 136857 -

جميع هذه املطالب على الرمز 44 .



429 عدد 1203 - 16 جمادى اآلخرة 1443 )19 يناير 2022(

  إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة خميس القصيبة

إقليم سيدي بنور

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 
الواقعة باملنطقة املدعوة خميس القصيبة الكائنة باجلماعة القروية 
ينتهي  بنور  سيدي  وإقليــم  دائرة  مطران  قيـادة  القصيبة  خميس 
ابتداء من نشـر هذا اإلعـالن )الظهير الشريـف  بعد مضي شهرين 
يوليوز   25 ل  املوافق   1389 األولى  جمادى   10 في  املؤرخ  عدد:174-69 

1969(. - املطالب عدد :
.  139620  -   139504  -  139210  -  141306  -  140015  -  139769  -

  إعـالن عـن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة العامرية

إقليم سيدي بنور 

إن احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور يشرفه أن ينهي لعلم 
العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيـظ املطالب املذكورة أسفله 
الواقعة باملنطقة املدعوة العامرية الكائنة باجلماعة القروية العامرية 
قيادة بني هالل دائرة وإقليـم سيدي بنور ينتهي بعد مضي شهرين 
ابتداء من نشر هذا اإلعالن )الظهير الشريـف عدد:69-174 املؤرخ في 

10 جمادى األولى 1389 املوافق ل 25 يوليوز 1969(. 
 املطالب عدد : 

. 72575 - 70303 - 70457 - 69160 - 69153 - 69149 - 64190
 جميع هذه املطالب على الرمز 44 .

 احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.
                                املصطفى بومهدي.

 

محافظة قرية بامحمد
          

مطلب رقم 36320 - 54
اسم امللك : " عرصة سيدي ابراهيم".

موقعه  : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة ودكة. دوار النزلة. 
وقع حتديده في  : 01 سبتمبر 2021.

مساحته : 44 آ 53 س.
نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون 
شماال : واد اوالي؛

شرقا  :  ورثة احمامو العياشي؛
 جنوبا  : العياشي عزيز بن بوشتى؛

غربا  : الشعبة؛ عبدالعزيز املريزق بن عبدالسالم.
طالبة التحفيظ  :  األوقاف العامة.

مطلب رقم  : 36327 - 54
اسم امللك : " بالد الدردارة 2".

موقعه  : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي احلاج امحمد،
 دوار شهريرة. 

وقع حتديده في  : 06 سبتمبر 2021.
مساحته : 19 آ 10 س.

نوعه : أرض فالحية.
 اجملاورون 

شماال : ورثة الغزاوي محمد؛ سي راضي الدالحلة؛
شرقا  :  الشعبة؛ الغماري املهدي بن العياشي؛ ورثة الغماري محمد؛

جنوبا  : ورثة لغريص الطيب؛
غربا  : ورثة لغريص الطيب؛ عتو أحمد بن محمد؛ رحمة بنت محمد 

ملقدم؛ محمد الكراشلي.
 طالبة التحفيظ  :  األوقاف العامة.

مطلب رقم 36283 - 54
اسم امللك : " اطالق اسفل غرسة الغرار 2".

موقعه  : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تبودة،  احملل املدعو عني لودان. 
وقع حتديده في  : 05 أغسطس 2021.

مساحته : 11 آ 33 س.
نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون 
شماال : واد تسرافت؛

شرقا  :  لزعر محمد بن امحمد ومن معه؛
 جنوبا  : داود أحمد بن املفضل؛ داود أحمد بن العربي؛

غربا  : داود أحمد بن العربي.
طالبة التحفيظ  :  األوقاف العامة.

مطلب رقم 6105 - 54
اسم امللك : " مبروكة".

موقعه  : إقليم تاونات، باشوية قرية بامحمد، حي حمري. 
وقع حتديده في  : 08 أبريل 2013.

مساحته : 75 س.
نوعه : أرض عارية.

 اجملاورون 
شماال : ورثة بخدة عبدالقادر؛
شرقا  :  ورثة بخدة عبدالقادر؛

جنوبا  : بخدة الطاهرة؛
غربا  : بخدة فاطمة.

طالب التحفيظ السيد  :  خالد الفحصي بن العربي.

مطلب رقم 18480 - 54
اسم امللك : " بالد الرشاقة".

: إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي احلاج امحمد،   موقعه  
دوار شهريرة.

وقع حتديده في  : 26 فبراير 2021.
مساحته : 44 آ 78 س.

نوعه : أرض فالحية.
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 اجملاورون 
شماال : املطلب التحفيظ رقم 18405 - 54؛ واد اوالي؛

شرقا  :  عبداهلل البجاوي؛
 جنوبا  : املطلب التحفيظ رقم 18401 - 54؛

غربا  : املطلب التحفيظ رقم 18401 - 54.
عنها  النائب  اإلسالمية  الشؤون  و  األوقاف  وزارة   : التحفيظ   طالب 

السيد ناظر أوقاف إقليم تاونات.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد  

مطلب رقم 828 - 54
اسم امللك  : املليلح.

موقعه  : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز،  احملل املدعو : املليلح.
 وقع حتديده في  : 14 أبريل 2006.

 مساحته  : 2 هـ 80 آ 90 س.
نوعه  : أرض فالحية.

اجملاورون  : 
شماال  : محمد املزياتي؛ شعبة؛

شرقا  : كتامي بوهالي؛ ممر عمومي؛
جنوبا  : شعبة؛ محمد بن امحمد؛ 

غربا  : محمد املزياتي؛ 
عنها  النائب  اإلسالمية  الشؤون  و  األوقاف  وزارة   : التحفيظ   طالب 

السيد ناظر أوقاف إقليم تاونات.
 603 عدد  الرسمية  اجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 21/07/2010.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "إعدادية عني باردة"
 املطلب  رقم 26172 - 54 الذي أدرج إعالن عن انتهاء  حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1195الصادرة بتاريخ 24 نوفمبر 2021 
فبدال من : 

مساحته  : 61 آ 97 س.
اقرأ  :

مساحته  : 62 آ 04 س.
والباقي بدون تغيير "

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد. 
                            عبد اإلله املعطاوي.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33795 - 55
إسم امللك  : اغجدام احلسن

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ايت درى
تاريخ حتديده : 23-11-2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  55ار و 22 سنتيار
مشتمالته : أرض فالحية على جزء منها بناية من سفلي وطابق أول 

وبئر وخزان مائي  وحديقة وأشجار مختلفة 
اجملاورون  : 

شماال : أيت بالل موحى وورثة اولعيد ايت درى وورثة علي درى جعدان
شرقا : أيت درى حدو أوعاشور وورثة احلاج أغجدام أو اجلياللي و سعيد 

أوعاشور أيت درى وورثة محمد أوعاشور أيت درى
جنوبا : ورثة احلاج أغجدام أو اجلياللي وامللك العام اجلماعي

غربا : امللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ : أغجدام احلسن بن محمد

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل املمضي أسفله أن يعلن 
للعموم أن السيد محمد بالشيخ بن احماد، الساكن بشارع محمد 
رقم  العقاري  للرسم  نظير جديد  له  أن يسلم  دمنات، طلب  اخلامس 
21743 - م، املؤسس للملك املسمى "بادو3". الكائن بدمنات احملل املدعو 

أيت أوكنون، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.
عليه  بتعرضه  يدلي  أن  التسليم  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 
قانونيا، داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

باجلريدة الرسمية.
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                              زكرياء السعيدي.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بانزكان ايت ملول املمضي أسفله 
باإلعالم للعموم أن السيد عبد اهلل ابرار  النائب عنه ذ. رشيد بن التامي، 
بجماعة  الساكن   J97193 رقم  للتعريف  الوطنية  للبطاقة  احلامل 
  60 -  62 رقم  العقاري  للرسم  له نظير جديد  أن يسلم  اموزار طلب 
أوالد  الترابية  باجلماعة  الكائن   "24 "الليمون  املدعو  للملك  املؤسس 

دحو. وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.
عليه  بتعرضه  يدلي  أن  التسليم  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 
قانونيا، داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

باجلريدة الرسمية.
احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول. 

                           حلميدي بوشعيب.
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محافظة النواصر
 

مطلب رقم 5561 - 63
إسم امللك : “ فدان املعيمري”.

 موقعه : عمالة النواصر جماعة اوالد عزوز دوار لكواسم.
وقع حتديده في : 14/01/2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آر و 99 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال : ساقية عني اجلمعة يليها الرسم العقاري رقم 9538 س. 

شرقا : مطلب رقم 116 - 47. 
جنوبا : طريق.

غربا : الرسم العقاري رقم 5749 - 47. 
طالب التحفيظ : يوسف مساعد بن عبد الهادي.

مطلب رقم 5262 - 63
 إسم امللك : “ أرض بركات 1 “.

 موقعه : عمالة النواصر جماعة اوالد صالح دوار الهواورة.
وقع حتديده في : 26/09/2016

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 41 آر و 54 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال : الرسم العقاري رقم 57575 س ) القطعة 3 (. البقعة قم 178 
من الرسم العقاري رقم 57575 س ) املكتب الوطني للسكك احلديدية ( . 

شرقا : الرسم العقاري رقم 57575/س ) القطعة 1 (.
جنوبا : الرسم العقاري رقم 108094 - 63. 

غربا : طالب التحفيظ يليه مطلب رقم 4235 - 53.
طالبة التحفيظ : محمد بركات بن عبد القادر.

 مطلب رقم 5397 - 63
إسم امللك : “ ارض طارق 2”.

 موقعه : عمالة النواصر جماعة النواصر  دوار اوالد عزوز .
وقع حتديده في : 10/08/2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 آر و 09 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال : ورثة بوغو عبد الرحمان.

شرقا : نافع بوشعيب. 
جنوبا : مطلب رقم 5384 - 63.

غربا : ورثة عبد القادر مجدول و ورثة بوشعيب مجدول و ورثة لكبير 
مجدول. يليهم مطلب رقم T 1967 ) القطعة 2 (

طالب التحفيظ : طارق نافع.

مطلب رقم 5624 - 63
إسم امللك : “ اجلوهرة”.

 موقعه : عمالة النواصر جماعة بوسكورة دوار موالي التهامي.
وقع حتديده في : 31/08/2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر و 22 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال : خدير رشيدة. 

شرقا : ممر من 08 أمتار. 
جنوبا :االصفر حسن.

غربا : الرسم العقاري رقم 68372 - 63 ) القطعة 2 (. 
طالبة التحفيظ : اخلدير يزة بنت بوشعيب.

مطلب رقم 5611 - 63
إسم امللك : “ أرض الضاية”.

 موقعه : عمالة النواصر جماعة اوالد صالح دوار اوالد عامر .
وقع حتديده في : 19/07/2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آر و 09 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية بها بنايات وصهريج ماء.

اجملاورون :
شماال : مطلب رقم 34875/س. 

شرقا : طريق عرضها 10 أمتار يليها الرسم العقاري رقم 16261 - 63.

جنوبا : مطلب رقم 5504 - 63. مطلب رقم 30053/س ) القطعة 1 ( .
غربا : الرسم العقاري رقم 94059 - 63. 

طالب التحفيظ : حسن معاطا بن محمد.

مطلب رقم 5608 - 63
إسم امللك : “ بالد الكزايل”.

 موقعه : عمالة النواصر جماعة 
بوسكورة دوار اوالد بن اعمر املصاحلة. وقع حتديده في : 16/06/2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر و 97 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال : اليوبي هشام 
شرقا : الراكي هشام.
جنوبا : اجلزولي سناء.

غربا : طريق عرضها 30 مترا يليه الرسم العقاري رقم 166574 - 63. 
طالب التحفيظ : عبد اهلل االمني بن عبد السالم.

مطلب رقم 5607 - 63
إسم امللك : “ أرض سانية) جنان بوشعيب (

 موقعه : عمالة النواصر جماعة بوسكورة دوار اوالد مالك حمري.
وقع حتديده في : 15/06/2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر و 00 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال : طريق عمومي معبد عرضه 10 أمتار.

شرقا : عبد الرحيم طاهري.
جنوبا : مطلب رقم 5209 - 63.

غربا : طريق عرضها 03 أمتار يليها ورثة عبد القادر بن ادريس. 
طالبة التحفيظ : السعدية الطاهري بنت محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر. 
                                             مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز

 مطلب رقم 2826 - 65

امللك املسمى : " بولرباح "

الكائن بإقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة أوالد مطاع احملل املدعو بولرباح. 

مساحته : 05 هك 08  آ  69  س .

وقع حتديده في : 16 يوينو 2021. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 1002 - 65، 

شرقا : واد الشويريف، مطلب التحفيظ عدد 18448 - م

جنوبا : ورثة ايت الفقيه، 

غربا : الرسم العقاري عدد 21732 - 65

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة الزياني بنت سالم.

مطلب رقم 12918 - 65

امللك املسمى : " ترزينت "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم، دوار ترزينت. 

مساحته : 01 هك 40 آ  50  س .

وقع حتديده في : 11 دجنبر 2020. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومحل تقني وبئر.

 اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10073 - 65، 

شرقا : مصرف ، ورثة عزي بوجمعة،

عزي  ورثة   ،  65  -  12754 عدد  التحفيظ  بوهرمي، مطلب  ورثة   : جنوبا 

بوجمعة، 

غربا : طريق عمومية ذات عرض متغير ، 

طالبو التحفيظ : السيد السغاري محمد بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 12968 - 65

امللك املسمى : " مقبرة دار العني "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت ، دوار دار العني. 

مساحته : 01 هك 68 آ  86  س .

وقع حتديده في : 01 مارس 2021. 

نوعه : مقبرة .

اجملاورون : 

شماال : مجهول، الطريق اجلهوية رقم 507 عرضها 30 متر،

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 507 عرضها 30 متر،

جنوبا : طريق عمومية ذات عرض متغير ، 

غربا : طريق عمومية ذات عرض متغير، الرسم العقاري  عدد 11794 - 43 ، 

ارتفاق مرور عرضه 5 امتار لفائدة موالي احمد احلاج سعيد مسلوني .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17976 - 65

امللك املسمى : " عقار عثمان "

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، دوار اومناس. 

مساحته : 01 هك 00 آ  16  س .

وقع حتديده في : 03 ماي 2021. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 12990 - 65، 

شرقا : ورثة محمد اغيغي، 

جنوبا : باقة عثمان، 

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار، الرسم العقاري عدد 10311 - 65 

ومطلب التحفيظ عدد 12982 - 65 ، 

طالبة التحفيظ : العثماني فطيمة بنت عبد السالم  .

مطلب رقم 18025 - 65

امللك املسمى : " مدرسة أكادير تساوت"

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة موالي إبراهيم، دوار اكادير تساوت. 

مساحته : 14 آ  94  س .

وقع حتديده في : 12 يوليوز 2021. 

نوعه : مدرسة بها بنايتني لإلدارة من سفلي ومسكن املؤسسة من 

سفلي وأقسام من سفلي وقاعة من سفلي ومرحاض وساحة  .

اجملاورون : 

شماال : إسماعيل ايت وانيغد، 

شرقا : إسماعيل ايت وانيغد،

جنوبا : طريق عمومية عرضها 4 امتار ، 

غربا : حوسة ايت وانيغد   ، 

طالبة التحفيظ : الدولة –امللك اخلاص - .

مطلب رقم 18027 - 65

امللك املسمى : " حتت الزيتون "

الكائن بإقليم احلوز باشوية وجماعة امزميز احملل املدعو اسكون. 

مساحته : 79  س .

وقع حتديده في : 13 يوليو 2021. 

نوعه : أرض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : طريق بدون منفذ عرضها 6 امتار، 

شرقا : خالد بال اوهمو،

جنوبا : اسكسيوي ، 

غربا : ممر عرضه 6 امتار  ، 

طالب التحفيظ : السيد متحي إبراهيم بن محمد.

مطلب رقم 18029 - 65

امللك املسمى : " ملك الزحناوي  "

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات دوار احلاجب متسولت. 

مساحته : 01 هك 00 آ  89  س .

وقع حتديده في : 19 يوليوز 2021. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مرمي بربان، 

شرقا : طريق إقليمية رقم 2010 عرضها 30 متر،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26594 - 65 ، 

غربا : الرسم العقاري عدد 6137 - 65، ورثة ايت سيدي حلساين  ، 

.  "BLACK ON BLOCK" طالبة التحفيظ : شركة

مطلب رقم 18030 - 65

امللك املسمى : " ملك بربان  "

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات دوار احلاجب متسولت. 

مساحته : 99 آ  91  س .

وقع حتديده في : 19 يوليو 2021. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 1458 - م، 

شرقا : طريق إقليمية رقم 2010 عرضها 30 متر،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18029 - 65 ، 

غربا :  ورثة ايت سيدي حلساين  ، 

.  "BLACK ON BLOCK" طالبة التحفيظ : شركة

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 11510 - 65

امللك املسمى : " العلوي"

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا دوار ايت الزواك. 

مساحته : 01 آر 71  س .

وقع حتديده في : 01يوليوز 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون   : 

شماال : مشروع طريق عرضه 3 امتار، 

شرقا : ورثة موالي عبد اهلل العلوي، 

جنوبا : ورثة بومتكرت، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11402 - 65 ، 

طالب التحفيظ : السيد عبد االله كرمي العلوي.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1099 

املؤرخة في 22 يناير 2020.     

مطلب رقم 12870 - 65

امللك املسمى : " تيديرين 1 "

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا ، دوار تيدرين.

مساحته : 23 آر 99 س .

وقع حتديده في : 29 سبتمبر 2020. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : علي اموي وآخرون .

شرقا : مصرف، ابراهيم تيدريني  .

 جنوبا : ورثة بن حدوش. 

غربا :  ممر عرضه 4امتار،علي اموي وآخرون  .

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق امعدور بن احلسني.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1167 

املؤرخة في 12 ماي 2021.             

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باحلوز

موالي املصطفى بنيسي    

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

إعالنان جديدان عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 3570 - 69

إسم امللك : " احلويطة".  

جامع  اوالد  القروية  اجلماعة  يعقوب  موالي  بإقليم  الكائن   : موقعه 

ملطة اجلماعة القروية سيدي داوود دوار ولد مكاطل،

طالبو التحفيظ : محمد وشمي ومن معه 

وقع حتديده في : 31 - 08 - 2010 .

 713 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  االعالن  يبطل  االعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 29 - 08 - 2012 .
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 مطلب رقم 3571 - 69

إسم امللك : " لعزيب".  

الكائن بإقليم موالي يعقوب اجلماعة القروية اوالد جامع ملطة اجلماعة 

القروية سيدي داوود دوار ولد مكاطل،

طالبو التحفيظ : محمد وشمي ومن معه 

وقع حتديده في : 24 - 08 - 2010 .

 713 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  االعالن  يبطل  االعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 29 - 08 - 2012 .

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى"غابة بوزرزاي"

ذي املطلب عدد 35815 - 69. الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1201 املؤرخة في 05 - 01 - 2021 

بدال من :

احملل  فاس  جماعة  هارون  يعقوب،عني  موالي  زواغة  عمالة   : موقعه 

املدعو غابة بوزرزاي

اقر أ :

احملل  املرينيني  مقاطعة  لفاس  احلضرية  واجلماعة  العمالة   : موقعه 

املدعو "غابة بوزرزاي "

والباقي بدون تغيير

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى"مقبرة لسان الدين اخلطيب"

ذي املطلب عدد 35816 - 69.الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1201 املؤرخة في 05 - 01 - 2021 

بدال من :

مقبرة   " املدعو  احملل  يعقوب،املرينيني  موالي  زواغة  عمالة   : موقعه 

لسان الدين اخلطيب"

اقرأ :

احملل  املرينيني  مقاطعة  لفاس  احلضرية  واجلماعة  العمالة   : موقعه 

املدعو " مقبرة لسان الدين اخلطيب "

والباقي بدون تغيير

  
 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم أن 

السيد حميد شباط الساكن واجلاعل محل إقامته للمخابرة معه بفـاس 

طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 41259 - 07 املؤسس 

للملك املدعو "نوفل" الكائن باحواز فاس، بن سودة وذلك بسبب ضياع 

النظير الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب

زكرياء الدغمي   

محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

الزمامرة   - العقارية بسيدي اسماعيل  يتشرف احملافظ على االمالك 

الساكن  غزرافي  كبور  السيد  أن  للعموم  باإلعالم  أسفله  املمضي 

بإقليم اجلديدة.  دائرة الزمامرة جماعة الغنادرة دوار أوالد احمد  طلب 

أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 31335 -ج املؤسس للملك 

وذلك   2 عمور  أوالد  املدعوة  الضم  مبنطقة  الكائن  "مرس"   : املدعو 

بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

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

احملافظ على األمالك العقارية سيدي اسماعيل - الزمامرة

ياسني ايت حدو   

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 6207 - 77

اسم امللك : " العقار 13 "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة إسلي، دوار أوالد  سيدي موسى ؛

مساحته : 97 ارا 70 س؛

نوعه : ارض فالحية  ؛
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اجملاورون :

القطعة األولى :

 شماال :  مطلب التحفيظ عدد 1114 - 77 وورثة بوشامة ؛

شرقا : شعبة ؛

جنوبا :  ورثة بوشامة ؛

غربا : واد  ؛

القطعة الثانية :

شماال : واد ؛

شرقا : واد ؛

جنوبا : واد و ورثة بوشامة  عبد الرحمان  ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 35732 - 02؛

طالبو التحفيظ: محمد بوشامة بن احلسني ومن معه ؛

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد:

كمال عونة    

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 20538 - 80

اسم امللك  : " بجوان 2"

موقعه  : دوار البويبات، اجلماعة الترابية انشادن، اقليم اشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 03 - 05 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 54 آر 42 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : يامنة العربي؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : بوغزول احمد؛

غربا : ايت احلاج

طالب التحفيظ : محمد بجوان بن احلسن.

مطلب رقم 20539 - 80

اسم امللك  : " بجوان 1"

موقعه  : دوار البويبات، اجلماعة الترابية انشادن، اقليم اشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 03 - 05 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 آر 58 سنتيار.

نوعه : أرض عارية في جزء منها أساس البناء.

اجملاورون : 

شماال : يامنة العربي؛

شرقا : ايت اوعالم؛ 

جنوبا : بوغزول احمد؛

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : محمد بجوان بن احلسن.

مطلب رقم 20544 - 80

اسم امللك  : " سحاميي رشيد"

موقعه  : دوار ايت داوود، اجلماعة الترابية وادي الصفاء، اقليم اشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 10 - 05 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 94 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 14139 - 80؛ 

جنوبا : سامي عائشة؛

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : رشيد سحاميي بن احلسن.

مطلب رقم 20546 - 80

اسم امللك  : " ملك الكرموني"

موقعه  : حي الشالي، اجلماعة الترابية بيوكرى، اقليم اشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 10 - 05 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : عبداهلل ابودرار؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 11470 - 80؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 2115 - 80.

طالب التحفيظ : علي الكرموني بن صالح بن محمد.

مطلب رقم 20550 - 80

اسم امللك  : " رزق 1"

موقعه  : دوار أيت بال ، اجلماعة الترابية وادي الصفاء، اقليم اشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 10 - 05 - 2021.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 66 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت صالح؛

شرقا : احلسن بها بن ابراهيم؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة ايت بلحاج.

طالبو التحفيظ : احمد البنصيري بن ابراهيم ومن معه.

مطلب رقم 20551 - 80

اسم امللك  : " رزق 2"

موقعه  : دوار أيت أكينز تالبارجت ، اجلماعة الترابية واد الصفاء، اقليم 

اشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 10 - 05 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 ار 20 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : محمد جدي؛

شرقا : عبداهلل أضرضور بن بلخير؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : حاج براهيم وبعضا حلسن بن صالح.

طالبو التحفيظ : احمد البنصيري بن ابراهيم ومن معه.

مطلب رقم 20553 - 80

اسم امللك  : " ملك السعيدي"

موقعه  : حي التوامة ، اجلماعة الترابية بيوكرى، اقليم اشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 10 - 05 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 61 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عائشة السعدي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 7571 - 80.

طالب التحفيظ : أحمد السعيدي بن الطيب.

مطلب رقم 20554 - 80

اسم امللك  : " ملك املودن"

موقعه  : دوار تسيال، اجلماعة الترابية ماسة، اقليم اشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 11 - 05 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 78 آر 74 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : خديجة كيدي؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13157 - 80 ؛

غربا : لطيفة عليزكان.

طالبو التحفيظ : أحمد املودن بن مبارك ومن معه.

مطلب رقم 20576 - 80

اسم امللك  : " متاللت أويس"

اقليم اشتوكة  الترابية وادي الصفاء،  ، اجلماعة  أورتي  دوار   : موقعه  

أيت باها.

وقع التحديد في 24 - 05 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آر 35 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 11811 - 80؛

شرقا : أجبلي فاضمة؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ريوحي محمد.

طالب التحفيظ : محمد أفقير بن محمد.

مطلب رقم 20583 - 80

اسم امللك  : " بيوراشن"

موقعه  : مرازع أغبالو ، اجلماعة الترابية سيدي وساي، اقليم اشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 31 - 05 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 91 آر 46 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 10741 - 60؛

شرقا : ورثة بودي؛ 

العقاري  الرسم  وبعضا   60 -  10427 التحفيظ عدد  : مطلب  جنوبا 

عدد 3545 - 80؛

العقاري عدد  الرسم  -  80  وبعضا   995 العقاري عدد  الرسم   : غربا 

.80 - 1010

طالب التحفيظ : الرشيد صغيري بن محمد.

مطلب رقم 20596 - 80

اسم امللك  : " ملك اوسالم"

موقعه  : احملل املدعو بوعالكا، اجلماعة الترابية بيوكرى، اقليم اشتوكة 

أيت باها.
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وقع التحديد في 08 - 06 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 32 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حنيني علي؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة حنيني علي.

طالب التحفيظ : عبداهلل اوسالم بن احلسني.

مطلب رقم 20601 - 80

اسم امللك  : " بورعم 2"

موقعه  : قرب ثانوية اجلوالن، اجلماعة الترابية بيوكرى، اقليم اشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 14 - 06 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30 آر 36 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 66316 - 09 وبعضا الرسم العقاري عدد 

65528 - 09؛

شرقا : اورثة حوماد؛ 

جنوبا : الطريق وبعضا مطلب التحفيظ عدد 6247 - 60؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : شركة موبينا

مطلب رقم 20607 - 80

اسم امللك  : " دار احلبيب"

موقعه  : دوار تني داوود، اجلماعة الترابية واد الصفاء، اقليم اشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 21 - 06 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 37 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول من جهة وبناية من سفلي 

وطابقني علويني من جهة أخرى.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : احلاج سليمان؛

غربا : العرايشي احمد والعرايشي فاطمة.

طالب التحفيظ : احلبيب العرايشي بن محمد.

إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 17082 - 60

اسم امللك : " تالت إماكرن ".

اقليم  وساي،   الترابية  سيدي  اجلماعة  أنكرف   تالت  دوار   : موقعه  

اشتوكة ايت باها.

 طالبو التحفيظ  : عبدالقادر اخمللص بن جامع ومن معه.

 876 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هدا 

بتاريخ 14 - 10 - 2015.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "تبحيرت اكي الهري 1"، 

مطلب التحفيظ رقم : 994 - 80  الذي نشرت ملخص منه 

باجلريدة الرسميةعدد 898  بتاريخ 16 - 03 - 2016

فبدال من  : 

طالبو التحفيظ : 

- الطيب طيبان بن محمد

- العربي صبار بن محند.

- فاطمة صبار بنت محند.

يجب قراءة : 

طالبو التحفيظ : 

- الطيب طيبان بن محمد بنسبة 51 - 72.

- العربي صبار بن محند بنسبة 14 - 72.

- فاطمة صبار بنت محند بنسبة 07 - 72

والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "تبحيرت وانو"، 

مطلب التحفيظ رقم 29835 - 80 الذي نشرت خالصة 

منه باجلريدة الرسمية عدد 1185 بتاريخ 15 - 09 - 2021 

فبدال من  : 

اقليم اشتوكة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  : حي الشالي  امللك   موقع 

ايت باها.

يجب قراءة  : 

اقليم  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  السهب  دوار   : امللك  موقع 

اشتوكة ايت باها.

والباقي بدون تغيير
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى  : " منزل الهدى "

مطلب التحفيظ رقم 29836 - 80 الذي نشرت خالصة منه 

باجلريدة الرسميةعدد 1185  بتاريخ 15 - 09 - 2021 

فبدال من  : 

اجملاورون  : 

شماال  : الطريق؛

شرقا  : محمد معتصم؛

جنوبا  : همي حمو؛

غربا  : احلسني نايت ولتيت.

يجب قراءة  : 

اجملاورين  : 

شماال  : الطريق؛

شرقا  : الطريق؛

جنوبا  : همي حمو؛

غربا  : احلسني نايت ولتيت.

والباقي بدون تغيير

إعالن ينص عليه الفصل 52 مكرر من الظهير املؤرخ في 12 غشت 1913

واملغير واملتمم بالقانون رقم 14.07 الصادر بتاريخ 22 /11 /2011

تغيير اسم عقار محفظ 

باإلعالم  باها  آيت  باشتوكة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

املسمى  امللك  إسم  تغيير  طلب  ابوعدي  احلسني  السيد  أن  للعموم 

الكائن   80  -  18587 العقاري عدد  الرسم  الشفيري* موضوع  *ملك 

آيت  آشتوكة  اقليم  الصفاء،  واد  الترابية  اجلماعة  بيوكرى،  تني  بدوار 

باها ليصبح كما يلي *ملك أمزوكار * بدال من * ملك الشفيري *

عليه  بتعرضه  يدلي  أن  التغيير  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 

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

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

    محمد بلقايد.

محافظة تيفلت

مطلب رقم  4964 - 81

اسم امللك :  " ملك صباح وادريس ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السالم جتزئة الوردة رقم 32.

وقع حتديده في : 09 - 02 - 2021.

نوعه : دار للسكن من سفلي و طابقني علويني.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 91 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛  

شرقا : الرسم العقاري  رقم 322 - 81 ؛

جنوبا :  رسم عقاري رقم 42230 - 16 ، رسم عقاري رقم 56393 - 16 

و 56390 - 16 ؛

غربا : مطلب حتفيظ  رقم 221 - 81 ؛

طالبو التحفيظ : صباح الديوري بنت محمد ومن معها .

مطلب رقم  5292 - 81

اسم امللك :  " هراس احملارث ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة  دوارآيت اعمر.

وقع حتديده في : 04 - 08 - 2021.

نوعه : ارض فالحية  بها بئر.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 63  آر 71 س.

اجملاورون : 

شماال : فقير عبد احلميد و فقير فاطمة ؛  

شرقا : فقير عبد اخلالق وفقير جمال؛

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 5293 - 81  ؛

غربا : مطلبي حتفيظ رقم 5294 - 81 و 5291 - 81؛

طالبة التحفيظ : عائشة فقير بنت العربي .

مطلب رقم  5293 - 81

اسم امللك :  " هراس احملارث ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة  دوارآيت اعمر.

وقع حتديده في : 04 - 08 - 2021.

نوعه : ارض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 58  آر 01 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 5292 - 81 ؛  

شرقا : فقير جمال ؛

جنوبا :  طريق عمومي  عرضه 5 أمتار؛

غربا : مطلب حتفيظ رقم 5291 - 81 ؛

طالبة التحفيظ : لطيفة فقير بنت العربي .
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إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 2604 - 16

اسم امللك : " فدان بيكير 2 ".

الكائن ب : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت ساسي. 

طالب التحفيظ : محمد البودة بن حسن.

وقع حتديده في : 05 - 10 - 1992.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 4344 بتاريخ 31 - 01 - 1996.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري الوزاني    

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2145 - 82 

اسم امللك : " ملك خديجة " 

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو " أوالد امراح".

وقع حتديده في : 08 - 09 - 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 43 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة العربي بن بوزكري؛

شرقا : ورثة احمد بن اجلياللي؛     

6506 - 68؛ ورثة بلعيد العربي؛ الرسم  : الرسم العقاري عدد  جنوبا 

العقاري عدد 18155 - 68  ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 18155 - 68؛ الرسم العقاري عدد 39776 - 10. 

طالبة التحفيظ : خديجة ماحي بنت احمد.

مطلب رقم 2162 - 82 

اسم امللك : كرمي ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة اوالد زمام احملل املدعو أوالد امراح.

وقع حتديده في : 14 - 09 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15آر 56 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

اجلياللي  68؛   -  13190 عدد  العقاري  الرسم  طالب؛  خليفة   : شماال 

سبال؛

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 309؛     

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12419 - 68؛

غربا : احمد حمداوي؛الرسم العقاري عدد 16157 - 68.

طالب التحفيظ : رمضان سعيد بن العربي.

مطلب رقم 2163 - 82 

اسم امللك : بلحريش ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت احملل املدعو حي الياسمني.

وقع حتديده في : 15 - 09 - 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار.

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي به مرآب.

اجملاورون : 

شماال : شارع؛

شرقا : محمد السالك؛     

جنوبا : محمد السالك   ؛

غربا : زنقة.

طالبو التحفيظ : حميد ماموني بن العربي ومن معه. 

مطلب رقم 2164 - 82 

اسم امللك : " أنوار " 

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو "دوار النكار حلبيالت".

وقع حتديده في : 15 - 09 - 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 83 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : صالح الدين عبدو الطالب؛

شرقا : احمد الفشتالي؛     

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة.  

طالب التحفيظ : انوار السدات عبدو الطالب بن صالح.

مطلب رقم 2167 - 82 

اسم امللك : " احلروش " 

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو "زيدوح املركز".
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وقع حتديده في : 27 - 09 - 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 16 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة خليفة مراتيب؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 109 - 68؛     

جنوبا : الطريق رقم 3207؛

غربا : بالد أوالد عبد النبي.  

طالب التحفيظ : الهادي ملودي بن الطيبي.

احملافظ   على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة 

عمر الناجي   

محافظة مراكش - جليز

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد احدو يوسف الساكن بتاركة الهوشي رقم 12 مراكش طلب 

املؤسس   04  -  79745 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن 

يوغوسالفية  زنقة  جيليز  مبراكش  الكائن   *14 *فكفران  املدعو  للملك 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له.

في إمكان كل شخص يهمه هـذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

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

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش - جليز 

عبد احلق أبو حفص    

محافظة ازمور

مطلب رقم 180 - 84

اسم امللك  : أرض حلروشة 1. 

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

وقع حتديده في : 03 ماي 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 72 آ 72 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 94300 - 08 البقعة 2. 

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 181 - 84.

جنوبا : ورثة حميوني محمد، ورثة التومي و مختار و حميوني السعدية.

غربا : ممر خاص عرضه 03 أمتار، ورثة فاطنة بنت العربي و ورثة بلحاج 

و من معه. 

طالب التحفيظ :  الطاهر حميوني بن بوشعيب.

مطلب رقم 181 - 84

اسم امللك  : أرض حلروشة 2. 

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

وقع حتديده في : 03 ماي 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 54 آ 32 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 94300 - 08. 

شرقا : رسم عقاري عدد 19578 - ج و عصفور مصطفى.

جنوبا : ورثة حميوني محمد.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 180 - 84. 

طالب التحفيظ :  الطاهر حميوني بن بوشعيب.

مطلب رقم 193 - 84

اسم امللك  : أرض الكوثر. 

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

وقع حتديده في : 06 ماي 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 25 آ 15 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : بوحسيس عبد السالم. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 194 - 84.

غربا : ورثة محمد بن الطاهر و املهدي بن عبد اهلل. 

طالب التحفيظ :  عبد السالم بوحسيس بن العربي.
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مطلب رقم 194 - 84

اسم امللك  : أرض هاللي. 

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

وقع حتديده في : 06 ماي 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 25 آ 50 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 193 - 84.

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 118812 - 08.

غربا : ورثة محمد بن الطاهر. 

طالب التحفيظ :  حسن هاللي بن اسماعيل.

مطلب رقم 231 - 84

اسم امللك  : أرض الضاية. 

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

العسارة.

وقع حتديده في : 02 يونيو 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 28 آ 91 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : محمد بن بوشعيب فاضل. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 امتار.

جنوبا : طريق عرضه 03 امتار.

غربا : عبد اهلل بن بوشعيب فتاح و ورثة محمد بن بوشعيب فتاح. 

طالب التحفيظ :  فيصل احلروضي بن محمد.

مطلب رقم 251 - 84

اسم امللك  : أرض احملرش. 

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

وقع حتديده في : 22 يونيو 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 87 آ 87 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : موالد عبد الرحمان. 

شرقا : املوالد الطيب، ورثة الطيب بن عالل، املوالد بوشعيب و مليكة خلدان.

جنوبا : املوالد عبد العزيز.

غربا : طريق عمومي عرضه 20 مترا. 

طالب التحفيظ :  أحمد القائم باهلل بن مبارك.

مطلب رقم 257 - 84

اسم امللك  : أرض اخلير. 

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

وقع حتديده في : 05 يوليو 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 34 آ 86 س.

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : طريق. 

شرقا : بلحسن يامنة.

جنوبا : كركوري امباركة.

غربا : بلحسن حسني بن الوعدودي. 

طالبو التحفيظ :  سعيد بن اقتيلة بن عزوز و من معه.

مطلب رقم 322 - 84

اسم امللك  : بالد النخلة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة احلوزية، دوار الكدادرة.

وقع حتديده في : 13 سبتمبر 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 32 آ 40 س.

نوعه : أرض فالحية بها نخلة

اجملاورون : 

شماال : الهاشمي جعفر. 

شرقا : الهاشمي جعفر.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

غربا : مطلب عدد 8162 - ز البقعة 1 و ورثة مروان بوشعيب.

طالبة التحفيظ :  سناء بلفقير بنت سعيد.

مطلب رقم 113656 - 08

اسم امللك  : بالد مزارة. 

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

لعبيدات امهيولة.
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وقع حتديده في : 08 اغسطس 2018.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 76 آ 92 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ساجي خديجة بنت احلاج عزوز. 

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 13264 - 75.

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 87905 - 08.

غربا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

طالب التحفيظ :  عبد الواحد بصري بن بوشعيب.

مطلب رقم 118809 - 08

اسم امللك  : الزهراء. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار النصيرات.

وقع حتديده في : 07 يناير 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 19 آ 55 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 112329 - 08. 

شرقا : حسن الشواي.

جنوبا : حسن السبيتي.

غربا : العربي النعيمي.

طالب التحفيظ :  محمد محسن بن أحمد.

مطلب رقم 133115 - 08

اسم امللك  : بالد الكرمة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار النجوم.

وقع حتديده في : فاحت اكتوبر 2020.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 10 آ 28 س.

نوعه : فيال متكونة من سفلي و طابق اول و مراب و حديقة و بئر

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 144203 - 08. 

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 98 - 84.

جنوبا : طريق الدوار.

غربا : شادي اجلياللي.

طالبو التحفيظ :  سعيدة الزكراوي بنت الزياني و من معها.

مطلب رقم 133305 - 08

اسم امللك  : أرض بنسي. 

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

وقع حتديده في : 18 ماي 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 34 آ 92 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 04 أمتار و مطلب حتفيظ عدد 105341 - 08. 

شرقا : ممر عرضه 04 أمتار.

جنوبا : الطامو بنت حلسن.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 105341 - 08.

طالبة التحفيظ :  فطيمة بنسي بنت ابراهيم.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 

املعطي زديد      


