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األمالك العقارية

أ) مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية ()1


محافظة وجدة
مطلب رقم 02 - 27205
تاريخ االيداع  12 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب -
قطاع املاء -ميثله السيد املدير اجلهوي للجهة الشرقية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :قناة املاء القطعة األرضية رقم  22ب.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :قناة املاء القطعة
األرضية رقم  22ب.
نوعه  :قطعة أرضية.
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،قيادة واد إسلي ،جماعة سيدي بولنوار.
مساحته  11 :آر  21سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :شعبة ،الطريق رقم 6036؛
شرقا  :ورثة محمد بوطريكي؛
جنوبا  :شعبة؛
غربا  :الطريق رقم 6036؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1صورة لعقد ملكية عدلي عدد  275صحيفة  315كناش األمالك 7
بتاريخ  28يوليوز .1944
 - 2صورة لعقد تسليم عدلي عدد  366صحيفة  407كناش االمالك
رقم  7بتاريخ  24دجنبر .1945
 - 3صورة إلراثة عدد  95مذكرة احلفظ رقم  18صحيفة  90بتاريخ .1991
 - 4صورة إلراثة عدد  406صحيفة  464كناش  88بتاريخ  11أكتوبر
( 2013قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة).
 - 5صورة إلراثة عدد  120صحيفة  135كناش 131بتاريخ  10يونيو
( 2019قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة).
 - 6صورة حلكم رقم  6778ملف عدد  578/14بتاريخ  10نونبر 2014
(قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة).
( )1تنبيه  -أ ) إن تواريخ التحديد تعلن للعموم في الوقت الالزم بواسطة اعالنات تعلق مبصلحة
احملافظة على األمالك العقارية وباحملكمة اإلبتدائية ومبكتب القائد وبواسطة اشهار
بأسواق الناحية.
كما ترسل استدعاءات خصوصية للمجاورين املبينة أسماؤهم في مطلب التحفيظ،
أما األشخاص الذين يريدون معرفة اليوم املعني إلجراء التحديد فلهم أن يطلبوا ذلك من
مصلحة احملافظة على األمالك العقارية.
ب ) إن آخر أجل إلبداء التعرضات على املطالب التي تنشر حسب مقتضيات الفصل
 37من القانون العقاري قدره شهرين ابتداء من تاريخ نشر خالصات هذه املطالب
باجلريدة الرسمية.

 - 7صورة ملوجب تقدمي على مختل عدد  149صحيفة  131كناش
 140بتاريخ  22أكتوبر ( 2013قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة
االبتدائية بوجدة).
 - 8محضر االتفاق بالتراضي ملف عدد  1289مصحح اإلمضاء بتاريخ
 08يوليوز.2021
 - 9صورة حملضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم بتاريخ  12شتنبر
( 2019املسلم من قيادة واد إسلي عمالة وجدة أنكاد ).
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 16 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 02 - 27206
تاريخ االيداع  12 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب -
قطاع املاء -ميثله السيد املدير اجلهوي للجهة الشرقية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :قناة املاء القطعة رقم .71
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :قناة املاء القطعة رقم .71
نوعه  :قطعة أرضية.
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،قيادة واد إسلي ،جماعة سيدي بولنوار،
دوار أوالد موسى.
مساحته  03 :آر  41سنتيارا تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة بومدين بن منصور؛
شرقا  :طريق عمومي؛
جنوبا  :ورثة املامون بن محمد؛
غربا  :محمد مهراوي بن منصور؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1صورة لعقد ملكية عدلي عدد  65صحيفة  77كناش رقم 63
بتاريخ  21نونبر ( 2008قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية
بوجدة).
 - 2صورة حملضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم بتاريخ  12شتنبر
( 2019املسلم من قيادة واد إسلي عمالة وجدة أنكاد).
 - 3محضر االتفاق بالتراضي ملف عدد  1290مصحح اإلمضاء بتاريخ
 11يونيو.2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 16 :يونيو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 02 - 27207
تاريخ االيداع  12 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب -
قطاع املاء -ميثله السيد املدير اجلهوي للجهة الشرقية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :قناة املاء القطعتني األرضيتني
رقمي .21-22
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :قناة املاء القطعتني
األرضيتني رقمي .21-22
نوعه  :قطعة أرضية.
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،قيادة واد إسلي ،جماعة سيدي بولنوار،
دوار لهراصلة.
مساحته  03 :آر  10سنتيارتقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق رقم 6036؛
شرقا  :ورثة أحمد مصباح؛
جنوبا  :عبد القادر بن محمد مصباح؛
غربا  :ورثة أحمد مصباح؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1صورة طبق األصل لعقد ملكية عدلي عدد  47صحيفة  66كناش
األمالك رقم  139بتاريخ  10فبراير ( 2017قسم قضاء األسرة التابع
للمحكمة االبتدائية بوجدة).
 - 2صورة طبق األصل لنظيرإراثة بفريضتها عدد  03صحيفة 03
كناش التركات رقم  136بتاريخ  18فبراير ( 2020قسم التوثيق التابع
للمحكمة االبتدائية بوجدة).
 - 3صوة طبق األصل لوكالة خاصة عدد  288صحيفة  230كناش
اخملتلفة رقم  204بتاريخ  15شتنبر( 2020قسم التوثيق التابع
للمحكمة االبتدائية بوجدة).
 - 4صورة حملضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم بتاريخ  12شتنبر
( 2019املسلم من قيادة واد إسلي عمالة وجدة أنكاد ).
 - 5محضر االتفاق بالتراضي ملف عدد  1284مصحح اإلمضاء بتاريخ
 16يونيو .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 16 :يونيو  2022على
الساعة العاشرة والنصف صباحا.
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شرقا  :طريق؛
جنوبا  :ورثة أوالد شيبة؛
غربا  :محفوضي احلسني؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1صورة طبق األصل لعقد ثبوت ملكية عدد  339صحيفة  406كناش
 99بتاريخ  18دجنبر ( 2013قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة
االبتدائية بوجدة).
 - 2صورة طبق األصل لعقد إصالحي عدد  387صحيفة  350كناش
 140بتاريخ  27يناير ( 2014قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة
االبتدائية بوجدة).
 - 3صوة لشهادة املطابقة بتاريخ  06يونيو  ( 2020مسلمة من
اجلماعة احلضرية لوجدة ).
 - 4صورة حملضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم بتاريخ  12شتنبر
( 2019املسلم من قيادة واد إسلي عمالة وجدة أنكاد ).
 - 5محضر االتفاق بالتراضي ملف عدد  1271مصحح اإلمضاء بتاريخ
 06غشت .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 16 :يونيو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة
			
عمر أزرقان
					

محافظة الرباط  -حسان

مطلب رقم 03 - 41252
تاريخ اإليداع 20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :السيدة عائشة النوري بنت عباس التونسي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دار عائشة ".
نوعه :أرض بها بناية من طابق أرضي.
مطلب رقم 02 - 27208
موقعه :الرباط ،اجلماعة احلضرية ليعقوب املنصور،بلوك،DRرقم.35
تاريخ االيداع  12 :أبريل .2022
مساحته 57 :س تقريبا.
طالب التحفيظ  :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب -
حدوده:
قطاع املاء -ميثله السيد املدير اجلهوي للجهة الشرقية.
شماال :الزنقة؛
شرقا :العربي مفرح؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :قناة جلب املاء القطعتني رقمي
جنوبا :صالح رابح؛
.47-49
غربا :محمد السير؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :قناة جلب املاء القطعتني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء.
رقمي .47-49
أصل امللك:
نوعه  :قطعة أرضية.
- 1عقد موثق مؤرخ في 17/01/2022محرر من طرف األستاذة مونية تادي.
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،قيادة واد إسلي ،جماعة سيدي بولنوار،
 - 2تصميم موقعي للملك.
دوار أوالد علي.
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت هو يوم  20 :يونيو 2022
مساحته  14 :آر  07سنتيارتقريبا.
على الساعة العاشرة صباحا.
حدوده :
احملافظ على األمالك العقارية بالرباط  -حسان
شماال  :شعبة وطريق عمومي؛
اجلياللي احلليمي
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محافظة مكناس  -املنزه
مطلب رقم 05 - 29777
تاريخ االيداع  11 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مسجد الكيفان"؛
نوعـه  :مسجد،
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة وليلي ،احملل املدعو  " :مسجد الكيفان "؛
مساحته  6 :آ50س؛
اجملاورون :
شماال  :فرن؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :السيد محمد عشراق؛
غربا  :طريق؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  10 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 05 - 29778
تاريخ االيداع  11 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :القعد سي الطاهر احمادو"؛
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون،
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة وليلي ،احملل املدعو  " :القعد
سي الطاهر احمادو"؛
مساحته  46 :آ؛
اجملاورون :
شماال  :شعبة؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :السيد حسني زكاغ؛؛
غربا  :أحباس والسيد عبد الوهاب بوظهر؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  10 :يونيو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 05 - 29779
تاريخ االيداع  11 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مقبرة سيدي المني"؛
نوعـه  :مقبرة،
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موقعه :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة املغاصيني ،احملل املدعو :
"مقبرة سيدي المني"؛
مساحته  03 :هـ؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :أحباس؛
جنوبا  :طريق؛
غربا  :طريق؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 05 - 29780
تاريخ االيداع  11 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :جنان سيدي مسعود "4؛
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون،
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة انزالة بني عمار احملل املدعو" :
جنان سيدي مسعود "4؛
مساحته  15 :آ؛
اجملاورون :
شماال  :السيد حميد جديدو؛
شرقا  :السيد عبد اجمليد البوهالي؛
جنوبا  :السيد ادريس اللحمة؛
غربا  :السيدان محمد بن بوشتى وحميد السعيدي؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 05 - 29781
تاريخ االيداع  11 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :جنان سيدي مسعود "3؛
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون،
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة انزالة بني عمار احملل املدعو :
" جنان سيدي مسعود "3؛
مساحته  25 :آ؛
اجملاورون :
شماال  :السيد البشير باعمر؛
شرقا  :السيد حميد املريني؛
جنوبا  :السيدان حميد جديدو ومحمد الفناسي؛
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غربا  :السيدان حميد جديدو ومحمد الفناسي؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :يونيو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 05 - 29782
تاريخ االيداع  11 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :العبادي"؛
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون،
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة املغاصيني احملل املدعو ":العبادي"؛
مساحته  13 :آ؛
اجملاورون :
شماال  :السيد أحمد بن الطاهر الشبيهي؛
شرقا  :السيد عبد القادر احلجامي؛
جنوبا  :السيد هشام املعتوق؛
غربا  :السيد أحمد بن الطاهر الشبيهي؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 05 - 29783
تاريخ االيداع  11 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مسجد سيدي بوربيع"؛
نوعـه  :مسجد،
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة املغاصيني احملل املدعو :
" مسجد سيدي بوربيع"؛
مساحته  2 :آ  20س؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :السيد جمال احلمدوشي؛
جنوبا  :السيد عبد الرزاق احلمدوشي؛
غربا  :طريق؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يونيو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 05 - 29784
تاريخ االيداع  11 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بودالحة"؛
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نوعـه  :أرض غابوية بها أشجار الزيتون،
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة وليلي احملل املدعو  " :بودالحة"؛
مساحته  41 :آ  44س؛
اجملاورون :
شماال  :السيد عزيز الرحموني؛
شرقا  :السيد ادريس اعويدات؛
جنوبا  :السيد ادريس اعويدات؛
غربا  :السيد عبد القادر املوساوي بن عبد املومن؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  17 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 05 - 29785
تاريخ االيداع  12 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :جنان سيدي مسعود "5؛
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون،
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة انزالة بني عمار احملل املدعو :
" جنان سيدي مسعود "5؛
مساحته  25 :آ؛
اجملاورون :
شماال  :السيد املصطفى الغياط؛
شرقا  :السيد حميد املريني؛
جنوبا  :السيدان محمد بن بوشتى ومحمد السعيدي؛
غربا  :السيدان محمد بن بوشتى ومحمد السعيدي؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 05 - 29786
تاريخ االيداع  12 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :جنان سيدي مسعود "6؛
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون،
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة انزالة بني عمار احملل املدعو" :
جنان سيدي مسعود "6؛
مساحته  65 :آ؛
اجملاورون :
شماال  :السيدان البشير باعمر ومحمد بن بوشتى؛
شرقا  :السيد حميد املريني؛
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جنوبا  :السيد مصطفى الغياط؛
غربا  :السيد البشير باعمر؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :يونيو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 05 - 29787
تاريخ االيداع  12 :أبريل2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عبد اخلالق بلمو"؛
نوعـه  :أرض غابوية بها أشجار الزيتون،
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة وليلي احملل املدعو " :عبد اخلالق بلمو"؛
مساحته  35 :آ  13س؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :السيد محمد الضريوي؛
جنوبا  :شعبة
غربا  :السيد حسن الوكيلي؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  17 :يونيو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 05 - 29788
تاريخ االيداع  12 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اقوير بومندارة"؛
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون،
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة وليلي احملل املدعو:
" اقوير بومندارة"؛
مساحته  24 :آ  20س؛
اجملاورون :
شماال  :أرض اجلموع؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :السيد ادريس امللولي،
غربا  :السيدان احمد الورياغلي وعبد املولى العكيوي؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  17 :يونيو  2022على
الساعة الثانية عشر والنصف زواال.
مطلب رقم 05 - 29789
تاريخ االيداع  12 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :كوشة اجلير"؛
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نوعـه  :أرض غابوية،
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة وليلي احملل املدعو  " :كوشة اجلير"؛
مساحته  5 :هـ؛
اجملاورون :
شماال  :السادة ورثة اليديني؛
شرقا  :السادة ورثة محمد بن الطاهر الشبيهي؛
جنوبا  :واد،
غربا  :واد؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " بالد زيفر"
مطلب رقم  05 - 29621أدرجت خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد 1137املؤرخة في 10أكتوبر .2020
مبقتضى طلب مؤرخ في  3فبراير  ،2022فإن مسطرة حتفيظ امللك
املدعو " بالد زيفر " مطلب التحفيظ رقم  05 - 29621 :الكائن بعمالة
مكناس ،جماعة ويسالن احملل املدعو " :زيفر" قد أصبحت تتابع من
األن فصاعدا :
 وبأسماء مجاورين على الشكل التالي:القطعة األولى:
شماال  :شارع والسادة ورثة على حساين الغماري بدال من شارع؛
القطعة الثانية:
شماال  :رسم عقاري رقم 05 - 120340 :بدال من مدرسة؛
شرقا  :مدرسة بدال من شارع،
القطعة الثالثة:
شماال  :السادة :حسن األكحل ،محمد الدوائري ،زنقة ،امينة غوباش،
أحمد املستور ،ومحمد الغول بدال من محمد الغول ،أحمد مستور،
خالفة ،مينة غوباش ،احمد طاطا ،محمد الدوائري ،حسن األكحل،
محمد مرتضى ،الصديق ،محمد أمالح وحلسن الغماري؛
شرقا  :السادة :خديجة الضو ،محمد العتابي ،عبد الغني الرحماني،
طريق ،محمد ملهور ،محمد بدر الدين ورحمة بوعياد ،احلسني العشير
بدال من السادة :خديجة الضو ،محمد لعتابي  ،محمد و عبد الغاني
الرحماني  ،محمد ملهور ،واجلار اجملهول ،احلسني العشير
جنوبا  :رسم عقاري رقم 05 - 118010 :وطريق ،والسادة ورثة عبد القادر
بياض ،ورسم عقاري رقم 05 - 52302 :بدال من رسوم، 05 - 118010 :
 05 - 117686 ، 05 - 52302و 05 - 117687؛
غربا  :السادة ادريس الصاغري ،بلقاسم صديق ،سعيد تامسنا ،ممر،
الرسمان العقاريان رقمان 05 - 144390 :و 05 - 164828بدال من سعيد
تامسنا ،بلقاسم صديق ،ادريس الصاغري؛
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القطعة الرابعة:
شرقا  :ممر بدال من درب؛
جنوبا  :الرسمان عقاريان رقمي  05 - 52302 :و 05 - 117686بدال من
رسم عقاري رقم  05 - 52302:؛
والباقي دون تغيير.
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا
الطلب املذكور أعاله.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " مباركة "
مطلب رقم  05 - 29704أدرجت خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد  1177املؤرخة في  21يوليو 2021
مبقتضى طلب مؤرخ في  14أبريل  ،2022فإن مسطرة حتفيظ امللك
املدعو " مباركة" مطلب التحفيظ رقم  05 - 29704الكائن بعمالة
مكناس ،جماعة ويسالن ،حي األمل ،قد أصبحت تتابع من األن
فصاعدا بأسماء اجملاورين كالتالي :
شماال  :السادة ورثة محمد عقلي ،وعبد اهلل الزين بدال من السيدين
حجيبة اعبيدات ومحمد اخلياطي؛
شرقا  :طريق بذال من درب.
جنوبا  :طريق بدال من درب؛
غربا  :ممر والسيدة مينة الشبة بدال من درب والسيد عبد اهلل الزين.
والباقي دون تغيير.
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا
الطلب املذكور أعاله.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " بن بوعزة "
مطلب رقم  05 - 29713أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية
عدد  1181املؤرخة في  18أغسطس 2021
مبقتضى طلب مصحح اإلمضاء بتاريخ 13أبريل  ،2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو " بن بوعزة " مطلب التحفيظ رقم 05 - 29713
الكائن بعمالة مكناس ،قيادة وجماعة الدخيسة ،دوار الباعيش اخللوة،
قد أصبحت تتابع من األن فصاعدا بأسماء اجملاورين كالتالي:
شماال  :السيد بولعيد بوشريط ورسم عقاري رقم ، 05 - 169169 :وممر
بدال من السيد بولعيد بوشريط وممر.
جنوبا  :السيدان :محمد الضو ومحمد امبارك بوشتى ورسم عقاري
رقم 05 - 155882 :بدال من السادة ورثة محمد الضو ورسم عقاري
رقم 05 - 155882 :
غربا  :طريق ورسم عقاري رقم  05 - 47016 :بدال من رسم عقاري رقم :
. 05 - 47016
والباقي دون تغيير.
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا
الرسالة املذكورة أعاله.
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه
		
بوشعيب دومار
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محافظة طنجة
مطلب رقم 06 - 28449
تاريخ اإليداع  29 :مارس .2022
طالب التحفيظ  :محمد بن ناجي وبشرى كوزة مناصفة بينهما.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا . :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :مازن
نوعه  :أرض عارية ؛
موقعه  :طنجة مدشر املغاير.
مساحته 05 :آر89س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ازير اخلزامي ؛
شرقا  :طريق عمومي ؛
جنوبا  :نطام تيسير زرو؛
غربا  :ملك الغير؛
احلقوق العينية  :الشء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  03مارس ،2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 30 :مايو  2022على
الساعة  :الثانية عشرة زواال.
مطلب رقم 06 - 28450
تاريخ اإليداع  :فاحت ابريل .2022
طالب التحفيظ  :عبد الواحد العبدوني.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا . :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اسباس العبدوني.
نوعه  :أرض عارية ؛
موقعه  :طنجة بوخالف .
مساحته 12 :س  07آر تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق العمومية ؛
شرقا  :الطريق العمومية ؛
جنوبا  :الطريق العمومية ؛
غربا  :خندق؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1نسخة من رسم موجب استمرار امللكية عدلي مؤرخ في  16مارس ،2022
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  12يناير ،2022
 - 3نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  16مارس ،2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 31 :مايو  2022على
الساعة  :العاشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28451
تاريخ اإليداع  :فاحت ابريل .2022
طالب التحفيظ  :محمد الغشام.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :الغشام.
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نوعه  :أرض بها بناء مكون من سفل وثاللث طوابق ومرفق الطابق
الثالث مقلص؛
موقعه  :طنجة حي املصلى زنقة  50رقم 10
مساحته 50 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :محمد اجلامع؛
شرقا  :الرسم العقاري  06 - 39984؛
جنوبا  :الطريق العمومية ؛
غربا  :محمد الشلباط ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم اراثة عدلي مؤرخ في  26ابريل ،2007
 - 2ملتصق لعدة رسوم عدلية اخرها رسم شراء عدلي مؤرخ في
 18ابريل .1965
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 31 :مايو  2022على
الساعة  :احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 06 - 28452
تاريخ اإليداع  :فاحت ابريل .2022
طالبو التحفيظ :
 - 1احمد النجمي ،
 - 2محمد النجمي.
- 3رحيمو النجمي.
- 4حفيظة النجمي.
- 5عبد السالم النجمي.
- 6ربيعة النجمي.
- 7عبد الواحد النجمي.
- 8عبد اخلالق النجمي على الشياع بينهم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا . :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :النجمي.
نوعه  :أرض عارية ؛
موقعه  :طنجة الشرف مغوغة.
مساحته 01 :هـ  44آر  84س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري  06 - 71463؛
شرقا  :الرسوم العقارية G/12728؛G-9634/G/12747
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد G/9697؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21اكتوبر، 2021
 - 2رسم اشهاد وإصالح مساحة وحدود عدلي مؤرخ في 15دجنبر ،2021
 - 3نسخة من رسم شراء واجب في عقار عدلي مؤرخ في  21اكتوبر ،2021
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 - 4نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21اكتوبر،2021
- 5نسخة من رسم تصريح مبتخلف عدلي مؤرخ في 01مارس2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت01 :يونيو  2022على
الساعة  :احلادية عشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28453
تاريخ اإليداع  :فاحت ابريل .2022
طالب التحفيظ  :نور الدين هاللي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا . :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :الهاللي.
نوعه  :أرض عارية ؛
موقعه  :طنجة السانية.
مساحته 84 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :احمد بن ياعش ؛
شرقا  :احمد بن ياعش ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد – 06 - 194032الطريق العمومية ؛
غربا  :رسم عقاري عدد  - 06 - 194032الطريق العومية ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  31دجنبر ،2013
 - 2ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في  07مارس ،2022
 - 3رسم صدقة عدلي مؤرخ في  07يناير ،1994
 - 4رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في  02شتنبر ،2021
 - 5رسم استمرار امللك بنظير عدلي مؤرخ في  09سبتمبر ،2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 01 :يونيو  2022على
الساعة  :العاشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28454
تاريخ اإليداع  07 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :خدوج حلتوت.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا . :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :لال ميا.
نوعه  :أرض بها بناء ؛
موقعه  :طنجة العزيب احلاج قدور.
مساحته 87 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :زنقة املهارة؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد G/14473؛
جنوبا  :عبد السالم احمد الوهابي  ،احمد بناصر؛
غربا  :عبد السالم احمد الوهابي  ،احمد بناصر ؛
احلقوق العينية  :الشء.
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أصل امللك :
 - 1رسم تنازل عدلي بدون عوض مؤرخ في  14يونيو ،2021
- 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  09اكتوبر2017
- 3رسم شراء عدلي مؤرخ في 02ابريل، 2009
- 4رسم إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في  25دجنبر، 2008
- 5رسم اراثة عدلي مؤرخ في 04دجنبر، 2008
- 6صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 09يونيو2016
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 07 :يونيو  2022على
الساعة  :العاشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28455
تاريخ اإليداع  08 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :ياسمينة قنجاع.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا . :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ياسمينة.
نوعه  :أرض عارية ؛
موقعه  :طنجة مسنانة .
مساحته 02 :ار75س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق العمومية ؛
شرقا  :الطريق العمومية ؛
جنوبا  :الطريق العمومية ؛
غربا  :عبد السالم امليموني؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  05غشت،2021
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في 03غشت ،2007
 - 3نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  29مارس ،2022
- 4رسم شراء عدلي مؤرخ في 05فبراير2007
- 5نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 29مارس2022
- 6رسم تنازل عدلي بدون عوض مؤرخ في 08مارس2021
- 7رسم شراء عدلي مؤرخ في 08مارس2007
- 8رسم شراء عدلي مؤرخ في 23فبراير2007
- 9رسم شراء عدلي مؤرخ في 07فبراير2007
- 10رسم وكالة عدلية مؤرخ في08يونيو2021
- 11نسخة من رسم تنازل عدلي بدون عوض مؤرخ في  29مارس2022
- 12رسم شراء عدلي مؤرخ في 25يونيو2009
- 13رسم هبة عدلي مؤرخ في 23يونيو.2009
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت08:يونيو  2022على
الساعة  :العاشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28456
تاريخ اإليداع  08 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :محمد السريفي.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :السريفي.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :طنجة مدشر الرهراه.
مساحته 50 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ملك الغير؛
شرقا  :الطريق العمومية ؛
جنوبا  :ملك الغير ؛
غربا  :ملك الغير ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  16نونبر، 2020
 - 2نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 17دجنبر، 2021
- 3نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17دجنبر2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 08 :يونيو  2022على
الساعة  :الثانية عشرة زواال.
مطلب رقم 06 - 28457
تاريخ اإليداع  08 :ابريل .2022
طالبا التحفيظ :
 - 1محمد اينان ،
 - 2احمد عاصم مناصفة بينهما
االسم الذي يعرف به امللك حاليا . :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اخلير.
نوعه  :أرض عارية ؛
موقعه  :طنجة عزيب احلاج قدور.
مساحته 01 :ار73س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  06 - 26819؛
شرقا  :الطريق العمومية.
جنوبا  :الطريق العمومية ؛
غربا  :الطريق العمومية ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في 08دجنبر، 2021
 - 2نسخة من رسم موجب ملكية عدلي مؤرخ في  18مارس .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت08 :يونيو  2022على
الساعة  :احلادية عشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28458
تاريخ اإليداع  11 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :الزبير التزنيتي .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اخلمري.
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نوعه  :أرض عارية محاطة بسور ؛
موقعه  :طنجة املغاير.
مساحته 10 :آر29س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ورثة احلسني العسال ؛
شرقا  :ورثة احلسني العسال؛
جنوبا  :الطريق العمومية ؛
غربا  :الطريق العومية ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في  29شتنبر ،2021
 - 2نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 24شتنبر، 2021
 - 3نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 08فبراير،2022
 - 4رسم شراء عدلي مؤرخ في 29يونيو،2020
 - 5رسم شراء عدلي مؤرخ في 21يونيو2020
 - 6رسم اشهاد بإصالح حدود عدلي مؤرخ في  23دجنبر ،2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 13 :يونيو  2022على
الساعة  :احلادية عشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28459
تاريخ اإليداع  12 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :عبد اجمليب امشيشو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا . :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك امشيشو 2
نوعه  :أرض عارية ؛
موقعه  :طنجة مدشر املغاير.
مساحته 13 :آر97س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري  G/6160؛
شرقا  :الرسم العقاري  G/6160؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :مصطفى رخروخ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1صورة لرسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 01غشت،2019
- 2صورة مطابقة لالصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في
15غشت، 2012
- 3صورة طبق األصل لرسم موجب اثبات ملكية عدلي مؤرخ في
14يونيو، 2021
- 4صورة طبق األصل لرسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في  23اكتوبر ، 2019
- 5رسم تنازل عدلي بدون عوض مؤرخ في  25غشت ،2021
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- 6رسم شراء عدلي مؤرخ في  09مارس ، 2022
- 7رسم اعتراف مبقاسمة عدلي مؤرخ في 27فبراير.1981
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 15 :يونيو  2022على
الساعة  :العاشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28460
تاريخ اإليداع  12 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :احمد امشيشو.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :ملك امشيشو .1
نوعه  :أرض عارية ؛
موقعه  :طنجة مدشر املغاير .
مساحته 18 :آر41س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق العمومية ؛
شرقا  :الطريق العمومية ؛
جنوبا  :لطيفة رخروخ ؛
غربا  :رحيمو رخروخ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1صورة طبق األصل من رسم اعتراف مبقاسمة عدلي مؤرخ في
27فبراير،1981
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في 03فبراير،2022
 - 3رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في  23غشت ،2021
- 4صورة طبق األصل لرسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في
23اكتوبر، 2019
- 5صورة طبق األصل لرسم موجب اثبات ملكية عدلي مؤرخ في
14يونيو، 2021
- 6صورة طبق األصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في
15غشت، 2012
- 7صورة لرسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 01غشت.2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت15 :يونيو  2022على
الساعة  :احلادية عشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28461
تاريخ اإليداع 12 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :الزهرة مرون .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :ملك الزهرة.
نوعه :أرض عارية ؛
موقعه  :طنجة مدشر املغاير
مساحته 09 :آر21س تـقـريـبـا.
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مطلب رقم 06 - 28463
حدوده :
تاريخ اإليداع 14 :ابريل .2022
شماال  :رشيد رخروخ؛
طالب التحفيظ  :محمد األمني مرادي.
شرقا  :الطريق العمومية ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
جنوبا  :الطريق العمومية ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :مرادي.
غربا  :عبد اجمليد الرخروخ ؛
نوعه :أرض عارية ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
موقعه  :طنجة مديونة .
أصل امللك :
مساحته 05 :آر07س تقريبا.
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في 03فبراير، 2022
حدوده :
- 2رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 24غشت، 2021
شماال  :الطريق ؛
- 3صورة طبق األصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في
شرقا  :امينة الديب ؛
15غشت، 2012
جنوبا  :امينة الديب ؛
- 4صورة طبق األصل لرسم موجب اثبات ملكية عدلي مؤرخ في
غربا  :الطريق ؛
14يونيو، 2021
احلقوق العينية  :الشئ.
- 5صورة طبق األصل لرسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في
أصل امللك :
23اكتوبر، 2019
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في 30دجنبر، 2021
- 6صورة لرسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 01غشت، 2019
- 2رسم شراء عدلي مؤرخ في 31ماي، 2016
- 7صورة طبق األصل لرسم اعتراف مبقاسمة عدلي مؤرخ في
- 3نسخة من رسم تنازل عدلي مؤرخ في 23مارس، 2022
27فبراير1981
- 4نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 12ابريل.2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت15 :يونيو  2022على
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 16 :يونيو  2022على
الساعة  :الثانية عشرة زواال.
الساعة  :العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية طنجة
مطلب رقم 06 - 28462
محمد الزخوني
			
تاريخ اإليداع  14 :ابريل .2022

طالب التحفيظ  :ريحانة العبودي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :ريحانة.
نوعه :أرض عارية ؛
موقعه  :طنجة كزازة.
مساحته  01 :آر30س تقريبا
حدوده :
شماال  :محمد الشرادي؛
شرقا  :الطريق
جنوبا  :محمد الشعايري ؛
غربا  :محمد الشرادي؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في 06فبراير، 2020
- 2رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 15نونبر، 2021
- 3نسخة من رسم اثبات مخارجة عدلي مؤرخ في 16دجنبر، 2021
- 4نسخة طبقة األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 06دجنبر.2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت14 :يونيو  2022على
الساعة  :احلادية عشرة صباحا.

محافظة اجلديدة
مطلب رقم 08 - 157370
تاريخ اإليداع  14 :ابريل 2022
طالب التحفيظ  :محمد الغريب بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض احلطة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض احلطة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار القواسم
مساحته  09 :ار  02سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :بوشعيب الغريب
جنوبا  :حميد الغريب
غربا  :الطريق
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احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  02شعبان  1443موافق
 05مارس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 16 :يونيو  2022على
الساعة  10صباحا
مطلب رقم 08 - 157371
تاريخ اإليداع  14 :ابريل 2022
طالب التحفيظ  :محمد الغريب بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الدحيش
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الدحيش
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار القواسم
مساحته 07 :ار  82سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :الرسم العقاري عدد 08 - 189886
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 08 - 189886
غربا  :الطريق
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  02شعبان  1443موافق
 05مارس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 16 :يونيو  2022على
الساعة  11صباحا
مطلب رقم 08 - 157372
تاريخ اإليداع  14 :ابريل 2022
طالبة التحفيظ  :مرمي برتالي بنت موسى
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ضاية عامر
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ضاية عامر
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الشويرف
مساحته  14 :ار  95سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :عبد اللطيف اجلابري و املصطفى الرخروخي
شرقا  :مطلب عدد 08 - 104593
جنوبا  :محمد التامري
غربا :الطريق
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  09ربيع الثاني  1441موافق  06دجنبر 2019
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 ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في  05شعبان  1443موافق  08مارس2022
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  20جمادى الثانية  1438موافق 19مارس 2017
رسم استدراك عدلي مؤرخ في  14شعبان  1443موافق  17مارس 2022رسم شراء عدلي مؤرخ في  01شعبان  1442موافق  15مارس 2021نسخة من رسم ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في  12ربيع الثاني 1441موافق  09دجنبر 2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 16:يونيو  2022على
الساعة  12زواال
مطلب رقم 08 - 157373
تاريخ اإليداع  15 :ابريل 2022
طالبة التحفيظ  :لطيفة لوزي بنت مومن
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض املعدن
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض املعدن
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اوالد احسني دوار احلشالفة
مساحته  10:ار  68سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة بن مني
شرقا  :شوهيب سلوان
جنوبا  :ندير احمد
غربا  :الطريق رقم  3403عرضها  30مترا
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم هبة عدلي مؤرخ في  16شعبان  1442موافق  30مارس 2021 نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في  15شوال  1437موافق  20يوليوز 2016رسم شراء عدلي مؤرخ  01ربيع االول  1400موافق  19يناير 1980 شهادة ادارية عدد  30/2021مؤرخة في  30مارس 2021 موجب مناسخة عدلي مؤرخ في  10رمضان  1436موافق  27يونيو 2015التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 17 :يونيو  2022على
الساعة  10صباحا
مطلب رقم 08 - 157374
تاريخ اإليداع  20 :ابريل 2022
طالب التحفيظ  :عبد الكبير نعمان بن بوشعيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الغابة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك الغابة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد احميدة
بن سعيد
مساحته  87 :ار  90سنتيار تقريبا
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حدوده :
شماال  :مصطفى نعمان و بوشعيب برطاز
شرقا  :جميلة نعمان و حسن نعمان و مصطفى نعمان
جنوبا  :الطريق و جميلة نعمان و حسن نعمان
غربا  :بوشعيب برطاز
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  07جمادى الثانية  1440موافق 13فبراير 2019
 صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  313مؤرخة  16غشت 2018التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 20 :يونيو  2022على
الساعة  10صباحا .
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " ارض الكرش"
مطلب رقم  08 - 152277الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية رقم  1140املؤرخة في  04نونبر .2020
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  06ابريل ، 2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو" ارض الكرش " موضوع مطلب التحفيظ عدد
 08 - 152277والكائن باقليم و دائرة اجلديدة جماعة اجلديدة دوار
الغربة  ،تتابع من االن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ بناءا
على العقود السابق ايداعها باملطلب .
احملافظ االمالك العقارية باجلديدة
			
عبد الرحمان دريوش
			

محافظة بني مالل
مطلب رقم 10 - 64213
تاريخ اإليداع 11 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :الوقف العام
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مقبرة "
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مقبرة ايت داود"
مشتمالته  :مقبرة
موقعه  :اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة ايت ويرة جماعة ناوور
احملل املدعو دوارايت امناصف.
مساحته  95 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :اوعيشة زايد عن ورثة باسو اوعيشة
شرقا  :املدير االقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك
جنوبا  :اوعزيز حميد من ورثة موحا وعزيز
غربا  :اقجيج باسو

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :شهادة إدارية عدد  507بتاريخ 22مارس . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13يونيو  2022على الساعة 10
و 30دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64214
تاريخ اإليداع 11 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :الوقف العام
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد "
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مسجد القدس"
مشتمالته  :أرض بها بناية عبارة عن سفلي
موقعه  :اقليم بني مالل دائرة القصيبة جماعة ناوور قيادة ايت ويرة
احملل املدعوايت اومناصف.
مساحته  3 :آ  75س تقريبا
حدوده :
شماال  :وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل .
شرقا  :املدير االقليمي للتجهيز والنقل
جنوبا  :املدير االقليمي للتجهيز والنقل
غربا  :ورثة اوجيل منهم اوجيل ابراهيم
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :شهادة إدارية عدد  659بتاريخ  7ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13يونيو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64215
تاريخ اإليداع  11 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :الوقف العام
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد "
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مسجد السالم".
مشتمالته  :مسجد متكون من سفلي
موقعه  :اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة ايت ويرة جماعة ناوور
احملل املدعو دوارايت امناصف.
مساحته  4 :آ  5س تقريبا
حدوده :
شماال  :املدير االقليمي للتجهيز والنقل
شرقا  :اوشمريق موحى
جنوبا  :املدير االقليمي للتجهيز والنقل
غربا  :املدير اإلقليمي للتجهيز و النقل ووكالة احلوض املائي الم الربيع
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :شهادة إدارية عدد  508بتاريخ 22مارس 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13يونيو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
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مطلب رقم 10 - 64216
تاريخ اإليداع 11 :ابريل .2022
طالبي التحفيظ :
- 1امشكري نعيمة بنت ابراهيم بنسبة 2 / 1
 - 2غلمي محمد بن عبد العزيز بنسبة 2 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الشيئ"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :غلمي"
مشتمالته  :أرض بها بناية دات سفلي وطابقني ومرافق
موقعه  :مدينة بني مالل اوالد حمدان الكعيشية بلوك  3رقم .110
مساحته  81 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :السهلي اجلياللي
شرقا  :الكحيلي محمد
جنوبا  :جاني محمد
غربا  :اجمللس اجلماعي ببني مالل
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ  5ابريل 2007
املوافق لـ16ربيع األول . 1428
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  10يونيو  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64217
تاريخ اإليداع  11 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :طياري خديجة بنت محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الشئ"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك خديجة"
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة.
مساحته  50 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 10 / 96552
شرقا  :اجمللس اجلماعي ببني مالل
جنوبا  :محمد بن بوجمعة
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 10 / 43070
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  7مارس  1990املوافق لـ 9شعبان 1410
- 2رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24يناير  2020املوافق لـ  8جمادى
األولى . 1441
- 3عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ  22مارس . 2022
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 - 4رسم عدلي موضوعه إشهاد بتاريخ 23مارس  2022املوافق
لـ20شعبان 1443
-5شهادة إدارية عدد  91بتاريخ 30مارس . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  10يونيو  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64218
تاريخ اإليداع 13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :القوري حميد بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الشئ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :وداد"
مشتمالته  :أرض بها بناية دات سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو اوالدعياد أوالد زهرة
مساحته  56 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :اجمللس اجلماعي ببني مالل
شرقا  :الشهيبي حميد
جنوبا  :كبوري عبد القادر
غربا  :الرواس العيد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 -1نسخة رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 13فبراير 2008
املوافق لـ 5صفر . 1429
 -2رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  2ماي  2016املوافق لـ 24رجب . 1437
 -3رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21فبراير  2017املوافق لـ23
جمادى األولى . 1438
 4شهادة إدارية عدد  100بتاريخ 12ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14يونيو  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64219
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السعالوي عبد الفتاح بن احمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اقانوعلي".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" :السعالوي"
مشتمالته  :أرض فالحية مغروسة جزئيا باشجار الزيتون
موقعه  :اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادةايت الربع جماعة
كطاية احملل املدعو اقانوعلي.
مساحته  10هـ  3آ  29س تقريبا
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ
شرقا  :السعالوي احمد و مطلب التحفيظ رقم  10 / 34389و اوغدي
محجوب
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جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 10 / 49363
غربا  :املدير االقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك و السعالوي احمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 -1نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  9نونبر  2002املوافق
لـ 4رمضان . 1423
 -2نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  8فبراير  2003املوافق
لـ 6ذو احلجة . 1423
 -3رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  25أكتوبر  2005املوافق
لـ 22رمضان . 1426
 -4رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  29نونبر  2014املوافق
لـ  6صفر . 1436
 -5شهادة إدارية عدد  23بتاريخ 17ديسمبر . 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64220
تاريخ اإليداع 14 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :شهاز عبد بن صالح
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :عثمان".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عثمان".
مشتمالته  :أرض مغروسة باشجار الزيتون
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو بالد ايت احلمرية الكعيشية.
مساحته  1 :آ  20س تقريبا
حدوده :
شماال  :وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل و اجمللس اجلماعي ببني مالل
شرقا  :الرسم العقاري رقم 10 / 94832
جنوبا  :اجمللس اجلماعي ببني مالل و وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل
غربا  :اجمللس اجلماعي ببني مالل
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
-1شهادة إدارية عدد  06بتاريخ 24سبتمبر . 2021
-2رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 15أكتوبر  2021املوافق لـ
8ربيع األول . 1443
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14يونيو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 10 - 64221
تاريخ اإليداع 19 :ابريل .2022
طالبا التحفيظ :
- 1داد محمد بن عبد السالم بنسبة 2 / 1
 - 2همصلة ايوب بن عبد الرحيم بنسبة 2 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد مدكر"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ايوب محمد"
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :مدينة بني مالل احملل املدعو بالد مذكر.
مساحته  1 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :مدكر محمد
شرقا  :مدكر محمد
جنوبا  :اجمللس اجلماعي ببني مالل
غربا  :اجمللس اجلماعي ببني مالل
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 -1شهادة إدارية عدد  111بتاريخ 28ديسمبر . 2019
-2عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 20أكتوبر . 2020
 -3رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 20أكتوبر  2020املوافق لـ
 3ربيع األول . 1442
-4عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 18فبراير . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20يونيو  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل
مصطفى العمري
			

محافظة الناظور
مطلب رقم 11 - 62541
تاريخ اإليداع 14 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :عبد الوهاب بن إدريس.
االسم الذي يعرف به امللك:
االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك " :نوران".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :مدينة الناظور ،حي عاريض.
مساحته 04 :آر  20س تقريبا.
حدوده:
شماال :طريق.
شرقا :الرسم العقاري .9154/11
جنوبا :مصطفى ابركان.
غربا :الرسم العقاري .59779/11
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك  :رسم إثبات امللك عدلي مؤرخ في .02/12/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  16يونيو  2022على
الساعة  15:30بعد الزوال.
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مطلب رقم 11 - 62542
تاريخ اإليداع 14 :أبريل .2022
طالبة التحفيظ السيدة :جميلة العالوي بنت الهادي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :العالوي".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة أزغنغان ،حي اجلوهرة السفلى.
مساحته 01 :آر  10س تقريبا.
حدوده:
شماال :ورثة الشريف محمد أمزيان.
شرقا :حفيظة الريش.
جنوبا :الطريق.
غربا :الطريق.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .28/6/2021 صورة شمسية لعقد توثيقي مؤرخ في .17/02/2014 صورة شمسية لنسخة رسم امللكية عدلي مؤرخ في .11/11/1977 صورة شمسية لنسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في .17/12/2013 صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في .17/12/2013 صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في .01/3/2016 صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في .15/4/2019 صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في .13/3/2019 صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في .18/7/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  16يونيو  2022على
الساعة  14:00بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62543
تاريخ اإليداع 14 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :فيصل بقادى بن عبد اهلل.
االسم الذي يعرف به امللك ." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بقادى".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة البركانيني ،احملل املدعو دوار سيدي
ابراهيم ،مزارع ابوعرفاتن.
مساحته 14 :آر  97س تقريبا.
حدوده:
شماال :طريق.
شرقا :لويزة أيدمي.
جنوبا :طريق.
غربا :محمد أيدمي.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 -رسم شراء عدلي مؤرخ في .07/10/2020
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 صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في .16/02/1956 صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد  19/19مؤرخ في .20/3/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  16يونيو  2022على
الساعة  09:30زواال.
مطلب رقم 11 - 62544
تاريخ اإليداع 14 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :فيصل بقادى بن عبد اهلل.
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بقادى ."2
نوعه :ارض عارية.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة البركانيني ،احملل املدعو دوار سيدي
ابراهيم ،مزارع ابوعرفاتن.
مساحته 10 :آر  05س تقريبا.
حدوده:
شماال :طريق.
شرقا :طريق.
جنوبا :سعيد اخملتار.
غربا :علي أيدمي وطريق.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .23/10/2020 صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في .09/02/2017 صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في .16/02/1956 صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد  19/20مؤرخ في .20/3/2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  16يونيو  2022على
الساعة  10:00صباحا.
مطلب رقم 11 - 62545
تاريخ اإليداع 14 :أبريل .2022
طالبا التحفيظ :
 عبد اخلالق تاشفي بن محمد نعيمة برادي بنت بوزيان سوية بينهما.االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تاشفي".
نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة رأس املاء ،حي طنجة.
مساحته 01 :آر  52س تقريبا.
حدوده:
شماال :تاشفي ميمون.
شرقا :مطلب التحفيظ عدد .35729/11
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جنوبا :تاشفي رشيد.
غربا :زنقة.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .30/10/2007 نسخة رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في .05/01/2017 شهادة إدارية عدد  150مؤرخة في .18/9/2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  16يونيو  2022على
الساعة  10:30صباحا.
مطلب رقم 11 - 62546
تاريخ اإليداع 14 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :ميمون املوساوي بن بوزيان.
االسم الذي يعرف به امللك ." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املوساوي".
نوعه :ارض عارية.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة أزغنغان ،حي اجلوهرة السفلى.
مساحته 01 :آر  10س تقريبا.
حدوده:
شماال :طريق.
شرقا :عبد الناصر اسباغي.
جنوبا :محمادي اسباغي.
غربا :محمد الكرزازي.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .18/10/2021 صورة شمسية لعقد توثيقي مؤرخ في .17/02/2014 صورة شمسية لنسخة رسم امللكية عدلي مؤرخ في .11/11/1977 صورة شمسية لنسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في .17/12/2013 صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في .17/12/2013 صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في .01/3/2016 صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في .15/4/2019 صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في .13/3/2019 صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في  .18/7/2019التاريخاملقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  16يونيو  2022على الساعة
 14:30بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62547
تاريخ اإليداع 15 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :مسعود بالل بن امبارك.
االسم الذي يعرف به امللك ." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بالل ."1
نوعه :ارض عارية.
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موقعه :إقليم الناظور ،جماعة العروي.
مساحته 01 :آر  20س تقريبا.
حدوده:
شماال :طالب التحفيظ.
شرقا :العزاوي أحمد بن احساين.
جنوبا :طريق.
غربا :طريق.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :رسم بيع عدلي مؤرخ في .05/02/2015
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  14يونيو  2022على
الساعة  12:00زواال.
مطلب رقم 11 - 62548
تاريخ اإليداع 15 :أبريل .2022
طالبا التحفيظ :
 مصطفى دحوتي بن ميمون. حبيبة دحوتي بنت حدو سوية بينهما.االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دحوتي".
نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.
موقعه :مدينة الناظور ،حي أوالد حلسن الفيض.
مساحته 04 :آر  13س تقريبا.
حدوده:
شماال :وكاك ميلود .
شرقا :طريق.
جنوبا :ورثة وكاك أحمد.
غربا :ورثة دراز محمد.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في .17/5/2018 صورة طبق األصل حملضر تنفيذ جزئي مؤرخ في .03/4/2003التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  14يونيو  2022على
الساعة  15:00بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62549
تاريخ اإليداع 15 :أبريل .2022
طالبا التحفيظ :
 مصطفى دحوتي بن ميمون. حبيبة دحوتي بنت حدو سوية بينهما.االسم الذي يعرف به امللك ." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دحوتي ."1
نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.
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موقعه :مدينة الناظور ،حي أوالد حلسن الفيض.
مساحته 04 :آر  13س تقريبا.
حدوده:
شماال :وكاك ميلود .
شرقا :طريق.
جنوبا :ورثة وكاك أحمد.
غربا :ورثة دراز محمد.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في .17/5/2018 صورة طبق األصل حملضر تنفيذ جزئي مؤرخ في .03/4/2003التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  14يونيو  2022على
الساعة  15:30بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62550
تاريخ اإليداع 15 :أبريل .2022
طالبة التحفيظ :بنحمو محمد بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك ." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بنحمو".
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني وطابق ثالث
مقلص.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة أزغنغان ،حي أوالد عمرو.
مساحته 16 :آر  14س تقريبا.
حدوده:
شماال :محمد بلعيد.
شرقا :طريق.
جنوبا :عبد القادر وعليت .
غربا :البير.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .08/8/1978 شهادة إدارية عدد /355ق.ت مؤرخ في .01/4/2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  14يونيو  2022على
الساعة  14:00بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62552
تاريخ اإليداع 15 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :سكتاوي املصطفى بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املستقبل".
نوعه :أرض عارية.
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موقعه :مدينة الناظور ،حي بوسردون .
مساحته 60 :س تقريبا.
حدوده:
شماال :جيجي حميد.
شرقا :الزنقة.
جنوبا :باعبي أحمد.
غربا :بوعرورو أحمد.
احلقوق :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .04/01/2007 شهادة إدارية عدد  13مؤرخ في .30/3/2015التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  14يونيو  2022على
الساعة  13:00بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62553
تاريخ اإليداع 15 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :محمد أبركان بن الطيب.
االسم الذي يعرف به امللك:
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أبركان ".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :مدينة الناظور ،حي أوالد بوطيب.
مساحته 93 :آر  30س تقريبا.
حدوده:
شماال :ورثة حمو عناني.
شرقا :طريق.
جنوبا :الواد.
غربا :ورثة بويديذ.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم امللكية عدلي مؤرخ في .25/02/2021 صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد  14مؤرخ في .19/02/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  14يونيو  2022على
الساعة  11:00صباحا.
مطلب رقم 11 - 62554
تاريخ اإليداع 18 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :خليفة بولفيول بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك" ":
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :نهيلة".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة اعزانا ،احملل املدعو أوالد اعمار أحمو.
مساحته 25 :آر 78س تقريبا.
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حدوده:
شماال :محند امعنان ازحاف
شرقا :ورثة موح سي ميمون وممر.
جنوبا :محمد اعمار ميينة او عيشة.
غربا :ورثة محمد عبد اهلل.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم امللكية عدلي مؤرخ في .12/10/2021 رسم الشراء عدلي مؤرخ في .22/12/2021 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  193مؤرخ في .12/10/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  17يونيو  2022على
الساعة  09:30صباحا.
مطلب رقم 11 - 62555
تاريخ اإليداع 18 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :خليفة بولفيول بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك ." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :خليفة".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة اعزانا ،احملل املدعو أوالد اعمارأحمو.
مساحته 09 :آر  19س تقريبا.
حدوده:
شماال :طريق.
شرقا :طريق.
جنوبا :محمد عمار ميينة اوعيشة.
غربا :ورثة موسى عماروش.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم امللكية عدلي مؤرخ في .12/10/2021 رسم شراء عدلي مؤرخ في .22/12/2021 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  192مؤرخ في .12/10/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  17يونيو  2022على
الساعة  10:00صباحا.
مطلب رقم 11 - 62556
تاريخ اإليداع 18 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :ملدغري علي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملدغري".
نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول
وملحق.
موقعه :مدينة الناظور ،حي أوالد بوعطية.
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مساحته 01 :آر  70س تقريبا.
حدوده:
شماال :طريق.
شرقا :محمد ملفضل.
جنوبا :طريق.
غربا :محمد ملفضل.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم صدقة عدلي مؤرخ في .17/02/2022 عقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ .22/9/1983 نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في .23/11/1973 نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في .20/11/1972 شهادة إدارية عدد  4959ب.ن مؤرخة في .10/7/1998التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  17يونيو  2022على
الساعة  16:00بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62557
تاريخ اإليداع 18 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :إدريس حاجي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حاجي ."1
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي عبارة وطابق أول.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة رأس املاء ،حي املسيرة.
مساحته 01 :آر  71س تقريبا.
حدوده:
شماال :طريق.
شرقا :عبد القادر مسرية.
جنوبا :اإلدريسي احلسن.
غربا :اإلدريسي عمرو.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في .29/02/2020 صورة األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في .30/10/2010التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  17يونيو  2022على
الساعة  09:30صباحا.
مطلب رقم 11 - 62558
تاريخ اإليداع 18 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :محمد البعزاتي بن عمرو أموح.
االسم الذي يعرف به امللك:
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :البعزاتي".
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة سلوان ،حي تاوريرت بوستة.
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مساحته 01 :آر  00س تقريبا.
حدوده:
شماال :ورثة محمادي بادي.
شرقا :طريق.
جنوبا :طريق.
غربا :كرمي عباوي.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .16/01/2019 نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في .09/4/1977 نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في يونيو .1979 نسخة عدلية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في .29/11/1988 صورة طبق األصل لنظير رسم قسمة عدلي مؤرخ في .28/12/2018 صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في .03/12/2018 شهادة إدارية عدد  2022 /14مؤرخ في .29/3/2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  17يونيو  2022على
الساعة  11:30صباحا.
مطلب رقم 11 - 62559
تاريخ اإليداع 18 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :عبد اهلل بوغردة بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك" ":
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الياسمني".
نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من قبو وسفلي وطابق أول.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة اعزانا ،احملل املدعو دوار باجو.
مساحته 03 :آر  27س تقريبا.
حدوده:
شماال :طريق.
شرقا :طريق.
جنوبا :طريق.
غربا :أبراق حميدة.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .12/03/2019 رسم وكالة عدلي مؤرخ في .10/02/2022 صورة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخ في .21/3/2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  17يونيو  2022على
الساعة  11:00صباحا.
مطلب رقم 11 - 62560
تاريخ اإليداع 18 :أبريل .2022
طالب التحفيظ السادة:
 مصطفى العاللي بن حيدات. -عمرو العاللي بن حيدات.
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 احلسن العاللي بن حيدات. أحمد العاللي بن حيدات. عبد السالم العاللي بن حيدات. خالد العاللي بن حيدات ،بدون نسبة معينة.االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اإلخوة".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :إقليم الدريوش ،جماعة امطالسة ،دوار اميمونا.
مساحته07 :هـ  71آر  31س تقريبا.
حدوده:
شماال :الواد.
شرقا :دوار.
جنوبا :طريق.
غربا :الفقير أعمر.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .21/02/2018التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  20يونيو  2022على
الساعة  09:30صباحا.
مطلب رقم 11 - 62561
تاريخ اإليداع 18 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :محمود مريق بن بوزيان.
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :طاشا".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة سلوان ،دوار أوالد بوشعيب.
مساحته 01 :آر  15س تقريبا.
حدوده:
شماال :طريق.
شرقا :رزاق الطاهر.
جنوبا :رزاق الطاهر.
غربا :رزاق احلسن.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .09/7/2019 رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في .11/8/2017 شهادة إدارية عدد  19/2022مؤرخ في .11/4/2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  20يونيو  2022على
الساعة  13:00صباحا.
مطلب رقم 11 - 62562
تاريخ اإليداع 19 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :جنيم هرواشي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :هرواشي".
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نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة بني سيدال لوطا ،احملل املدعو عزيب
عالل قدور.
مساحته 02 :هـ  27آر  28س تقريبا.
حدوده:
شماال :عبد القادر عبد السالم.
شرقا :الواد.
جنوبا :طريق وأحمد حمو عالل.
غربا :أوالد عبد اهلل.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .28/12/2017 رسم شراء عدلي مؤرخ في .29/9/1975 رسم شراء عدلي مؤرخ في .28/12/2017 نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 01/9/1975 صورة شمسية لشهادة مطابقة اإلسم عدد  95مؤرخة في.05/12/2017
 صورة شمسية لشهادة مطابقة اإلسم عدد  104مؤرخة في.27/12/2017
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  20يونيو  2022على
الساعة  11:30صباحا.
مطلب رقم 11 - 62563
تاريخ اإليداع 19 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :محمد حدودي بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوزويغا".
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة أركمان ،احملل املدعو دوار أوالد سلطانة
أوالد حمو الشراويط.
مساحته اإلجمالية 01 :هـ  09آر  81س تقريبا.
يتكون من قطعتني:
 القطعة األولى:نوعها :أرض فالحية بجزء منها بناية قدمية.
مساحتها 01 :هـ  00آر  90س تقريبا.
حدوده:
شماال :حمو سلطانة واحميدان علي.
شرقا :احميدان علي ومقطع الريح.
جنوبا :محمد العربي.
غربا :ممر.
 القطعة الثانية:نوعها :أرض فالحية.
مساحتها 08 :آر  91س تقريبا.
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حدوده:
شماال :حمو سلطانة واحميدان علي.
شرقا :ممر.
جنوبا :محمد العربي.
غربا :محمد برغوال.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .09/02/2022 نظير رسم وكالة عدلي مؤرخ في .03/7/2019 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  5مؤرخة في .08/02/2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  20يونيو  2022على
الساعة  09:30صباحا.
مطلب رقم 11 - 62564
تاريخ اإليداع 19 :أبريل .2022
طالبة التحفيظ :بشرى وشيخي بنت موسى
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املعذر".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :إقليم الدريوش ،جماعة امطالسة ،احملل املدعو املعذر.
مساحته 02 :آر  04س تقريبا.
حدوده:
شماال :طريق.
شرقا :احلاج قدور.
جنوبا :احلاج قدور.
غربا :اخملتار بلقاسم.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 01/10/2013 صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في .23/12/1993التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  20يونيو  2022على
الساعة  10:30صباحا.
مطلب رقم 11 - 62565
تاريخ اإليداع 19 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :محمد شوياخ بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :شوياخ".
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي.
موقعه :مدينة الناظور ،حي أوالد بوعطية.
مساحته 01 :آر  37س تقريبا.
حدوده:
شماال :طريق.
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شرقا :طريق.
جنوبا :أحمد شوياخ.
غربا :مطلب التحفيظ عدد .24258/11
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .18/10/2021 رسم وكالة عدلي مؤرخ في .22/10/2021 صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد  2مؤرخة في .29/6/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  20يونيو  2022على
الساعة  15:30بعد الزوال.
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حدوده:
شماال :الورطالي خديجة.
شرقا :طريق.
جنوبا :طريق.
غربا :حميري محمد.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .06/8/2020 صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في .16/5/2018التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21يونيو  2022على
الساعة  12:00زواال.

مطلب رقم 11 - 62566
تاريخ اإليداع 20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :الهياللي البصري بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الهياللي".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة رأس املاء ،احملل املدعو دوار أوالد احلاج.
مساحته 02 :آر  54س تقريبا.
حدوده:
شماال :عمر البصري.
شرقا :ملعلم ميمون.
جنوبا :متيمونت اجلياللي.
غربا :طريق.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .04/10/2017 صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في .30/01/2002 صورة طبق األصل مللحق رسم شراء عدلي مؤرخ في .19/12/2002 صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد  204مؤرخة في .03/10/2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21يونيو  2022على
الساعة  09:30صباحا.

مطلب رقم 11 - 62568
تاريخ اإليداع 20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :اسالو قسو بن أحمد
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :قسو".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة رأس املاء ،احملل املدعو البرج.
مساحته 01 :آر  00س تقريبا.
حدوده:
شماال :املعلم حماد بن محمد.
شرقا :املعلم حماد بن محمد.
جنوبا :املعلم حماد بن محمد.
غربا :املعلم حماد بن محمد.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ .05/9/1989 صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ سنة .1965 صورة طبق األصل لنسخة مرسوم بتغيير اإلسم رقم 905-291مؤرخ في .31/12/1991
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21يونيو  2022على
الساعة  11:00صباحا.

مطلب رقم 11 - 62567
تاريخ اإليداع 20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :فيصل بقادي بن عبد اهلل
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بقادي".
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة رأس املاء ،احملل املدعو العني القدمية.
مساحته 01 :آر  00س تقريبا.

مطلب رقم 11 - 62569
تاريخ اإليداع 20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :مصطفى عويني بن عبد القادر
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عويني".
نوعه :أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة رأس املاء ،احملل املدعو البرج .مساحته:
 01آر  00س تقريبا.
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حدوده:
شماال :طريق.
شرقا :محمادي أندلوس.
جنوبا :اخلاتير واضح.
غربا :اخلاتير واضح.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .04/3/2022 عقد هبة عرفي مصحح اإلمضاء في .28/02/2005 رسم مناقلة عدلي مؤرخ في .07/8/1993التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21يونيو  2022على
الساعة  10:30صباحا.
مطلب رقم 11 - 62570
تاريخ اإليداع 20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :حلبيب ملدغري بن بوعزة
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملدغري".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة رأس املاء ،احملل املدعو البرج.
مساحته 02 :آر  50س تقريبا.
حدوده:
شماال :أوالد أحمد بلقاسم.
شرقا :أحمد بلقاسم.
جنوبا :أوالد لعرج.
غربا :املرابطني.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .26/10/1994التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21يونيو  2022على
الساعة  11:30صباحا.
مطلب رقم 11 - 62571
تاريخ اإليداع 21 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :األوقاف العامة بالناظور
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الكشاظية ."332
نوعه :أرض عارية بجزء منها بنايات عبارة عن مجموعة مدارس.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة سلوان ،احملل املدعو الكشاضية
بتاوريرت بوستة.
مساحته 89 :آر  75س تقريبا.
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حدوده:
شماال :طريق وملك الغير.
شرقا :الشعبة.
جنوبا :طريق وملك الغير.
غربا :طريق.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 التصرف املستمر وحيازة طويلة األمد.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21يونيو  2022على
الساعة  13:00بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62572
تاريخ اإليداع 21 :أبريل .2022
طالب التحفيظ:
 ميمونة بوزكاوي بنت صالح بنسبة  1/13جزءا. شعيب بوزكاوي بن صالح بنسبة  2/13جزءا. يوسف بوزكاوي بن صالح بنسبة  2/13جزءا. رشيد بوزكاوي بن صالح بنسبة  2/13جزءا. جمال بوزكاوي بن صالح بنسبة  2/13جزءا. جميلة بوزكاوي بنت صالح بنسبة  1/13جزءا. سميرة بوزكاوي بنت صالح بنسبة  1/13جزءا. عيسى بوزكاوي بن صالح بنسبة  2/13جزءا.االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :صالح".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة بني وكيل أوالد امحند ،احملل املدعو
أقدور.
مساحته 03 :هـ  73آر  17س تقريبا.
حدوده:
شماال :ورثة اجملوطي الراضي.
شرقا :اخلضير فريد ومن معه والرسم العقاري .17718/11
جنوبا :طريق.
غربا :املرابطني.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 نظير رسم إراثة عدلي مؤرخ في .21/7/2020 رسم شراء عدلي مؤرخ في .30/01/2020 نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في .12/02/1971التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21يونيو  2022على
الساعة  12:30زواال.
مطلب رقم 11 - 62573
تاريخ اإليداع 21 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :نزيهة الدهشور بنت محمد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :نزيهة ."1
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نوعه :أرض عارية.
موقعه :مدينة الناظور ،حي ترقاع.
مساحته 01 :آر  00س تقريبا.
حدوده:
شماال :طريق.
شرقا :احلاج حبوط.
جنوبا :عمر عالل أعالل.
غربا :ميينة موح شمالل.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .02/12/2033 رسم ثبةت ملكية عدلي مؤرخ في .07/8/2003التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21يونيو  2022على
الساعة  15:30بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62574
تاريخ اإليداع 21 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :زهرة بنيوسف بنت محمد
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :زهرة".
نوعه :أرض عارية.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة بني انصار ،حي وهدانة.
مساحته 01 :آر  31س تقريبا.
حدوده:
شماال :عبد اهلل درويش.
شرقا :طريق.
جنوبا :طريق.
غربا :ميمونت بوشواف.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .28/02/2021 رسم شراء عدلي مؤرخ في .12/12/2017 صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في .12/7/2017 صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في .25/9/2017 صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد  82مؤرخة في 12/12/2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21يونيو  2022على
الساعة  14:30بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62575
تاريخ اإليداع 21 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :جمال براق بن محمادي.
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :براق".
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نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.
موقعه :مدينة الناظور ،حي تاومية.
مساحته 01 :آر  20س تقريبا.
حدوده:
شماال :زنقة.
شرقا :الهواري عبد السالم.
جنوبا :الهواري إدريس.
غربا :الشارع.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .11/02/2019 رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في .11/02/2019 رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في .29/01/2014 رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في .08/01/2014 رسم إراثة عدلي مؤرخ في .27/05/2009 عقد القسمة عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ .28/8/1986 رسم إراثة عدلي مؤرخ في .23/03/2005التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21يونيو  2022على
الساعة  15:30بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62576
تاريخ اإليداع 21 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :محمد بن محمد بن ميمون
االسم الذي يعرف به امللك." " :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :جعداري".
نوعه :أرض عارية بجزء منها بناية عبارة عن فيال مكونة من سفلي
وطابقني علويني.
موقعه :إقليم الناظور ،جماعة اعزانا ،احملل املدعو كدية زنكن.
مساحته 12 :آر  20س تقريبا.
حدوده:
شماال :زمون عبد الرحمان واحلداد عبد اهلل.
شرقا :قيشو محمد وزمون عبد الرحمان.
جنوبا :زنقة.
غربا :زنقة.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .10/6/1996 ملحق رسم شراء عدلي مؤرخ في .07/02/2000 رسم شراء عدلي مؤرخ في .18/9/2000 رسم شراء عدلي مؤرخ في .18/9/2000 رسم شراء عدلي مؤرخ في .23/7/1998 -رسم شراء عدلي مؤرخ في .24/02/2005
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 رسم إشهاد عدلي مؤرخ في .12/01/2011 صورة طبق األصل لعقد قسمة عرفي مصحح اإلمضاء في.31/7/1997
 صورة طبق األصل لنسخة مرسوم اإلذن بتغيير اإلسم مؤرخ في.04/06/2010
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21يونيو  2022على
الساعة  13:00بعد الزوال.
احملافظ على األمالك العقارية بالناظور
عبد الرحيم بنعمارة
			

محافظة الرشيدية
مطلب رقم 14 - 75920
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :عبد الرحمان هيباوي بن عبد الواحد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :احلي اجلديد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك هيباوي.
نوعه  :ارض بها بناية من سفلي وطابق اول وحديقة ؛
موقعه  :اقليم الرشيدية ،اجلماعة احلضرية الرفود ،احملل املدعو :احلي اجلديد.
مساحته  02 :آر  84س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :محجوي محمد ؛
جنوبا  :امحمد موهو ؛
غربا  :احملبوب محمد بن الطاهر ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في .08/11/2021
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في .19/11/2018
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في .13/02/2016
 - 4رسم معاوضة عدلي مؤرخ في 24/11/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 13 :يونيو  2022على
الساعة  10 :صباحا.
مطلب رقم 14 - 75921
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف
اقليم الرشيدية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :توزديني .1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :توزديني .1

نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اخلنك ،احملل املدعو :غابة قصر
تاردة.
مساحته  05 :آر  04س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :اغزان موحا ؛
شرقا  :املصرف واغزان حميد ؛
جنوبا  :حاحيوي مولود ؛
غربا  :مساعد احلاج حمو ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 13 :يونيو  2022على
الساعة  10 :صباحا.
مطلب رقم 14 - 75922
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف
اقليم الرشيدية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :توزديني .2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :توزديني .2
نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اخلنك ،احملل املدعو :غابة قصر تاردة.
مساحته  03 :آر  61س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :املصرف وورثة هرو نايت عدي ؛
شرقا  :ورثة اوبو ؛
جنوبا  :ورثة هرو نايت عدي ؛
غربا  :احباس ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 13 :يونيو  2022على
الساعة  11 :صباحا.
مطلب رقم 14 - 75923
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :توزديني .3
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :توزديني .3
نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اخلنك ،احملل املدعو :غابة قصر تاردة.
مساحته  01 :آر  71س تـقـريـبـا.
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حدوده :
شماال  :بورزة علي اوزاير ؛
شرقا  :احباس ؛
جنوبا  :ورثة هرو نايت عدي ؛
غربا  :ورثة ايت محلي ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 13 :يونيو  2022على
الساعة  12 :ظهرا.
مطلب رقم 14 - 75924
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ايزكاغن.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ايزكاغن.
نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اخلنك ،احملل املدعو  :غابة
قصر تاردة.
مساحته  03 :آر  80س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ورثة زايد اوعسو نايت حمو ابراهيم ؛
شرقا  :مصرف واطريق ؛
جنوبا  :ممر وحاحيوي حساين اوعمر ؛
غربا  :زايد اوسعيد ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 14 :يونيو  2022على
الساعة  10 :صباحا.
مطلب رقم 14 - 75925
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بوييغد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بوييغد.
نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اخلنك ،احملل املدعو :غابة قصر
تاردة.
مساحته  02 :آر  88س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ورثة موحا اوعلي ؛
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شرقا  :اوعاللو حلسن ؛
جنوبا  :اوعاللو حلسن ؛
غربا  :طريق ومصرف وزايد اوعسو ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 14 :يونيو  2022على
الساعة  11 :صباحا.
مطلب رقم 14 - 75926
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بوتوريرت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بوتوريرت.
نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اخلنك ،احملل املدعو :غابة قصر
تاردة.
مساحته  02 :آر  40س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :حساين اوعمر ؛
شرقا  :املصرف وورثة احلاج فاسكة ؛
جنوبا  :ورثة عائشة عراب ويوسف والد تكير ؛
غربا  :املصرف ومبارك اوموحا ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 14 :يونيو  2022على
الساعة  12 :ظهرا.
مطلب رقم 14 - 75927
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف
اقليم الرشيدية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بويجيري .1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بويجيري .1
نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اخلنك ،احملل املدعو :غابة قصر
تاردة.
مساحته  01 :آر  96س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :املصرف ؛
شرقا  :مساعد احلاج حمو ؛
جنوبا  :مساعد احلاج حمو ؛
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غربا  :املصرف وحاحيوي عقى ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 15 :يونيو  2022على
الساعة  10 :صباحا.
مطلب رقم 14 - 75928
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بويجيري .2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بويجيري .2
نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اخلنك ،احملل املدعو :غابة قصر
تاردة.
مساحته  01 :آر  69س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :علي اوزهير ؛
شرقا  :موحا نايت براهيم ؛
جنوبا  :املصرف واقشو سعيد ؛
غربا  :اوقشو سعيد ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 15 :يونيو  2022على
الساعة  11 :صباحا.

عدد  25 - 1217رمضان  27( 1443أبريل )2022
مطلب رقم 14 - 75930
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :مسجد قدمي قصر تبوعصامت.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :مسجد قدمي قصر تبوعصامت.
نوعه  :ارض بها بناية ؛
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة السفاالت ،احملل
املدعو :مسجد قدمي قصر تبوعصامت.
مساحته  07 :آر  44س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :بطاهر احلبيب ؛
شرقا  :الزنقة واخلياري العزي ؛
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :الزنقة ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 16 :يونيو  2022على
الساعة  10 :صباحا.

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " الفالح "
مطلب رقم  14 - 21670الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه
باجلريـدة الرسمية رقم  4327املؤرخـة في  04 :اكتوبر 1995
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  14 :نوفمبر  2008فإن مسطرة حتفيظ
امللك املدعو " :الفالح" موضوع مطلب التحفيظ عدد  14 - 21670الكائن
باجلماعة احلضرية للرشيدية ،مزرعة بوتالمني .تتابع من اآلن فصاعدا في
مطلب رقم 14 - 75929
اسم السيد اووجيل عمرو بن حدى باملساحة التي اظهرها التصميم
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
العقاري وهي 02 :آر  67س واملشتمل على فيال من قبو جزئي وسفلي
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
وطابق اول .
الرشيدية.
وذلك مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا وكذا رسم شراء عدلي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بويجيري .3
مؤرخ في .08/02/1996
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بويجيري .3
احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية
نوعه  :ارض فالحية ؛
عمر مو
			
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اخلنك ،احملل املدعو :غابة قصر
تاردة.
مساحته  45 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
محافظة سطات
شماال  :سعيد اوالزاوي ؛
شرقا  :سعيد اوالراوي ؛
جنوبا  :املصرف وسعيد اوقشو ؛
مطلب رقم 15 - 42042
غربا  :سعيد اوالراوي ؛
تاريخ االيداع  04 :ابريل .2022
احلقوق العينية  :الشيء.
طالب التحفيظ  :السيد عادل محترم بن احلسن.
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض ولد لعلج احلوض"
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 15 :يونيو  2022على
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض ولد لعلج احلوض"
الساعة  12 :ظهرا.
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نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛ جماعة اوالد الصغير؛دوار اوالد احميتي
اوالد عفيف.
مساحته  83 :آ  70س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :ورثة محمد بن رحال؛
غربا  :ورثة الغازي.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 نسخة من رسم استمرار مؤرخ في  15شعبان  1443موافق 18مارس 2022؛
 رسم شراء مؤرخ في  07ذوالقعدة  1442موافق  18يونيو2021؛ رسم وكالة مؤرخة في  27ذوالقعدة  1442موافق  08يوليو2021؛ رسم شراء مؤرخ في  26رجب  1443موافق  28فبراير.2022التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  06 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42043
تاريخ االيداع  05 :ابريل.2022
طالب التحفيظ  :السيد محمد كردود بن عبدالسالم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدشر"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدشر"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار اوالد
احلاج بوعزة.
مساحته  59 :آ  83س تقريبا.
حدوده :
شماال  :عبدالسالم نقراشي؛
شرقا  :ورثة بوشعيب بن علي؛
جنوبا  :احلاج محمد نقراشي؛
غربا  :العربي هرهوري بن احلاج الرحالي.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 نسخة من رسم اراثة مؤرخ في  24صفر  1430موافق  20فبراير.2009 رسم شراء مؤرخ في  19ذواحلجة  1442موافق  30يوليو.2021 رسم شراء مؤرخ في  17شعبان  1394موافق  24سبتمبر.1974التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  07 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42044
تاريخ االيداع  07 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد خللوبي رحال بن ناصر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض قدور"1
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض قدور"1
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات؛دائرة البروج؛ جماعة بني خلوق دوار اوالد الصبح.
مساحته  01 :هـ  82آ  80س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد 6146د ؛ممر؛
شرقا  :ورثة رحال بن اعلي بن اجلياللي؛
جنوبا  :لكبير اخللوبي بن ناصر؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء ..
أصل امللك :
 رسم استمرار مؤرخ في  28صفر  1439موافق  17نوفمبر.2017التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  08 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42045
تاريخ االيداع  07 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد خللوبي رحال بن ناصر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض قدور"2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض قدور"2
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات دائرة البروج؛ جماعة بني خلوق دوار أوالد الصبح.
مساحته  19 :آ  60س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد 6146د؛
شرقا  :ورثة رحال بن اعلي بن اجلياللي؛
جنوبا  :ممر؛
غربا  :ممر.
احلقوق العينية  :الشيء ..
أصل امللك :
 رسم استمرار مؤرخ في  28صفر  1439موافق  17نوفمبر.2017التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  08 :يونيو  2022على
الساعة العاشرة.
مطلب رقم 15 - 42046
تاريخ االيداع  08 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد حميد فنان بن بوشعيب.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض ملكلع"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض فنان"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي حجاج؛دوار
الشرفاء اوالد ناصر.
مساحته  09 :آ تقريبا.
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حدوده :
شماال  :الطريق؛عمر زين الدين؛
شرقا  :الكبيرة االدريسي؛
جنوبا  :محمد بلحيمر؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء ..
أصل امللك :
 رسم استمرار مؤرخ في  13ربيع االول  1442موافق  30اكتوبر.2020التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  09 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42047
تاريخ االيداع  08 :ابريل .2022
طالبا التحفيظ:
 الكبير بنعزوز بن محمد عبدالرزاق بنعزوز بن محمد(بالتساوي بينهما).االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض جواري"2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض جواري"2
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد برغاي.
مساحته  48 :آ  92س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ممر؛
شرقا  :رسم عقاري عدد 59017/15؛مطلب عدد 30995/15؛
جنوبا  :ورثة احلاج مصطفى؛
غربا  :اوالد البهلول؛ورثة احلاج لكبير.
احلقوق العينية  :الشيء ..
أصل امللك :
 رسم استمرار مؤرخ في  08ربيع االول  1442موافق  25اكتوبر2020؛ رسم استدراك مؤرخ في  29جمادى الثانية  1443موافق 01فبراير2022؛
 رسم شراء بني ورثة مؤرخ في  24ربيع االول  1442موافق 09نوفمبر2020؛
 رسم استدراك مؤرخ في  04جمادى الثاني  1442موافق  18يناير2021 رسم شراء بني ورثة مؤرخ في  03ربيع الثاني  1442موافق 19نوفمبر2020؛
 رسم استدراك مؤرخ في  14شعبان  1443موافق  17مارس 2022؛ رسم صدقة مؤرخ في  04رجب  1442موافق  16فبراير2021؛ رسم استدراك مؤرخ في  15رجب  1443موافق  17فبراير2022؛ رسم شراء مؤرخ في  01ذوالقعدة  1442موافق  12يونيو .2021التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  09 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة.
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مطلب رقم 15 - 42048
تاريخ االيداع  08 :ابريل .2022
طالبا التحفيظ :
 الكبير بنعزوز بن محمد عبدالرزاق بنعزوز بن محمد(بالتساوي بينهما).االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض جواري"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض جواري"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد برغاي.
مساحته  15 :آ  1س تقريبا.
حدوده :
 شماالاحلاج بوشعيب؛ولد احلاج مصطفى؛شرقا  :مطلب عدد 30995/15؛
جنوبا  :ممر؛
غربا  :الشعبة بعدها احلاج عبد الرحمان.
احلقوق العينية  :الشيء ..
أصل امللك :
 رسم استمرار مؤرخ في  08ربيع االول  1442موافق  25اكتوبر2020؛ رسم استدراك مؤرخ في  29جمادى الثانية  1443موافق 01فبراير2022؛
 رسم شراء بني ورثة مؤرخ في  24ربيع االول  1442موافق 09نوفمبر2020؛
 رسم استدراك مؤرخ في  04جمادى الثاني  1442موافق  18يناير2021 رسم شراء بني ورثة مؤرخ في  03ربيع الثاني  1442موافق 19نوفمبر2020؛
 رسم استدراك مؤرخ في  14شعبان  1443موافق  17مارس 2022؛ رسم صدقة مؤرخ في  04رجب  1442موافق  16فبراير2021؛ رسم استدراك مؤرخ في  15رجب  1443موافق  17فبراير2022؛ رسم شراء مؤرخ في  01ذوالقعدة  1442موافق  12يونيو .2021التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  09 :يونيو  2022على
الساعة العاشرة.
مطلب رقم 15 - 42049
تاريخ االيداع  08 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد محمد بلحفيظ.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض البير البيض"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض البير البيض"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار القدامرة.
مساحته  01 :هـ  56آ  95س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بن جدية احمد؛رسم عقاري عدد 51446/15؛ورثة لكبير بن
احمد؛رضوان موجيب؛
شرقا  :ممر؛
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جنوبا  :خديجة بلحفيظ؛فاطمة بلحفيظ؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء ..
أصل امللك :
 رسم استمرار مؤرخ في  18محرم  1442موافق  07سبتمبر2020؛ وكالة مؤرخة في  17فبراير.2022التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  09 :يونيو  2022على
الساعة احلادية عشر والنصف.
مطلب رقم 15 - 42050
تاريخ االيداع  11 :ابريل .2022
طالبو التحفيظ :
السعدية التاغي بنت حلسن بنسبة 1/3
		
 رشيدة التاغي بنت حلسن " 1/3 نعيمة التاغي بنت حلسن " 1/3االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الكرة"2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :البنفسج"
نوعه  :أرض عارية غير مجهزة
موقعه  :اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة ابن احمد؛دوار الزهراوي.
مساحته  02 :هـ  53آ  46س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة حلسن بن بوشعيب؛
شرقا  :مطلب عدد 1810/15؛مطلب عدد 1773/15؛ رسم عقاري عدد
 9567/15؛ رسم عقاري عدد 8353/15؛السيد بوعزاوي؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 رسم ملكية مؤرخ في  10رجب  1443موافق  12فبراير.2022 وكالة عدلية مؤرخة في  23جمادى الثانية  1442موافق 06فبراير2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42051
تاريخ االيداع  11 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد يوسف عاللي بن عبدالرزاق.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض الكياس"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك عايدة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة اخلزازرة؛دوار اخلمالشة.
مساحته  04 :هـ  96آ  05س تقريبا.
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حدوده :
شماال  :عاللي عبدالرزاق؛
شرقا  :عاللي مصطفى؛مصلح بوشعيب؛
جنوبا  :مصلح بوشعيب؛الطريق؛
غربا  :ورثة مصلح احلاج املعطي؛مصلح نورالدين.
احلقوق العينية  :الشيء ..
أصل امللك :
 رسم ملكية مؤرخ في  26ربيع االول  1443موافق  02نوفمبر.2021 وكالة مؤرخة في  03ديسمبر.2021التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على
الساعة احلادية عشر.
مطلب رقم 15 - 42052
تاريخ االيداع  11 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد سمير برخلة بن عالل.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :كدية السكوم"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :كدية السكوم"
نوعه  :أرض فالحية بها بئر.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة اكدانة؛دوار اوالد سيدي الهواري.
مساحته  02 :هـ  12آ  95س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛مطلب عدد 19409/15؛مطلب عدد 23212/15؛ورثة
القادري احمد؛
شرقا  :ورثة القادري احمد؛ورثة حليمة بنت بلهاشمي؛
جنوبا  :ورثة سي عالل بن احملفوظ؛
غربا  :ورثة سي عالل بن احملفوظ.
احلقوق العينية  :الشيء ..
أصل امللك :
 رسم ملكية مؤرخ في  03محرم  1443موافق  12اغسطس2021؛ رسم شراء مؤرخ في  15محرم  1443موافق  24اغسطس2021؛ وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ  22مارس.2022التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42053
تاريخ االيداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد العمري عبدالفتاح .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :هارة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :هارة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة خميسات الشاوية؛دوار اوالد قدور.
مساحته  29 :آ  21س تقريبا.
حدوده :
شماال  :وراتة احميدة بن احلاج العربي؛
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شرقا  :رسم عقاري عدد 34441/15؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :العمري عبدالرحمان.
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 رسم استمرار مؤرخ في  18رجب  1443موافق  20فبراير.2022التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة والنصف.
مطلب رقم 15 - 42054
تاريخ االيداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد العمري عبدالرحمان .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :هارة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :هارة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة خميسات الشاوية؛دوار اوالد
عمر بن علي.
مساحته  29 :آ  21س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الكبيرة بنت احلاج العربي؛
شرقا  :عبدالفتاح العمري؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :رسم عقاري عدد .44892/15
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 رسم استمرار مؤرخ في  18رجب  1443موافق  20فبراير2022؛ وكالة عدلية مؤرخة في  09محرم  1440موافق  19سبتمبر.2018التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة .
مطلب رقم 15 - 42055
تاريخ االيداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد عبدالهادي مديحي بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :عني جرودة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عني جرودة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة امزورة؛دوار الكرامي.
مساحته  60 :آ  04س تقريبا.
حدوده :
شماال  :جواد السعدية؛
شرقا  :جواد السعدية؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :مطلب عدد 10681ض.
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احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك  :رسم استمرار مؤرخ في  06شعبان  1443موافق
 09مارس.2022
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يونيو  2022على
الساعة احلادية عشر.
مطلب رقم 15 - 42056
تاريخ االيداع  14 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد املصطفى بوزيان بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد بنت بوعزة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك بوزيان"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة ابن احمد؛دوار اوالد
حليمة.
مساحته  01 :هـ  74آ  65س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب عدد 30751/15؛
شرقا  :صالح ازداوي؛
جنوبا  :اوالد الساكر؛رسم عقاري عدد 28453/15؛
غربا  :رسم عقاري عدد 40286/15؛بوزيان خدوج.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية مؤرخ في  18ربيع الثاني  1443موافق
 24نوفمبر.2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  16 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42057
تاريخ االيداع  14 :ابريل.2022
طالب التحفيظ  :السيد ادريس بورودة بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض املصلى"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض املصلى"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد عزوز
العراعير.
مساحته  38 :آ  98س تقريبا.
حدوده :
شماال  :االزهر؛
شرقا  :االزهر؛
جنوبا  :رسم عقاري عدد /60475ض؛
غربا  :عبدالرحمان ولد محمد بلقاسم؛رسم عقاري عدد .38547/15
احلقوق العينية  :الشيء.
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أصل امللك  :رسم ثبوت ملكية مؤرخ في  20ربيع االول  1443موافق
 27اكتوبر.2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  16 :يونيو  2022على
الساعة الثانية عشر.
مطلب رقم 15 - 42058
تاريخ االيداع  15 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد عبدالعزيزدهبي بن املهدي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض احلوض"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض احلوض"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات جماعة اكدانة؛دوار اللواتة.
مساحته  28 :آ  70س تقريبا.
حدوده :
شماال  :احمد بن زينة؛
شرقا  :الطريق االقليمية رقم 3618؛
جنوبا  :ورثة اعمر بن ابراهيم؛
غربا  :الراضي محمد.
احلقوق العينية  :الشيء ..
أصل امللك :
 رسم استمرار مؤرخ في  19جمادى االولى  1435موافق  21مارس2014؛ رسم اصالح مؤرخ في  05رمضان  1443موافق  07ابريل 2022؛ رسم شراء مؤرخ في  03رجب  1443موافق  05فبراير2022؛ رسم شراء مؤرخ في  23جمادى االولى  1435موافق  25مارس .2014التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  17 :يونيو  2022على
الساعة احلادية عشر.
مطلب رقم 15 - 42059
تاريخ االيداع  15 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد عبدالعزيز القيصوني بن علي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حمرية"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حمرية"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛ جماعة اوالد فارس؛دوار اوالد عدو.
مساحته  03 :هـ  76آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة لكبير بن العربي؛ورثة احلاج حجاج؛ورثة احلاج محمد زهران؛
شرقا  :ورثة احلاج بوشعيب املرضي؛احلاج التوبي؛ورثة صالح بن الطاهر؛
جنوبا  :مصطفى التومي؛ورثة احلاج اسماعيل مفكر؛ورثة صالح بن الطاهر؛
غربا  :مصطفى التومي؛ورثة احلاج اسماعيل مفكر؛ورثة صالح بن الطاهر.
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك  :رسم ملكية مؤرخ في  20ربيع الثاني  1443موافق
 26نوفمبر.2021
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  17 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة.
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مطلب رقم 15 - 42060
تاريخ االيداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد حميد مجدي بن امليلودي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض الركعة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض الركعة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات دائرة ابن احمد؛جماعة رمية؛دوار الدومية.
مساحته  01 :هـ  26آ  71س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب عدد 39484/15؛
شرقا  :مطلب عدد 39484/15؛ورثة محمد سميري؛مطلب عدد
39532/15؛مطلب عدد 39499/15؛
جنوبا  :مطلب عدد 39482/15؛
غربا  :مطلب عدد 39483/15؛مطلب عدد 39485/15؛السعدية
أسوان؛ممر.
احلقوق العينية  :الشيء ..
أصل امللك  :رسم استمرار مؤرخ في  30جمادى الثانية  1435موافق
 30ابريل.2014
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42061
تاريخ االيداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد حميد مجدي بن امليلودي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض الركعة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض الركعة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات دائرة ابن احمد؛جماعة رمية؛دوار الدومية.
مساحته  01 :هـ  70آ  27س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب عدد 39432/15؛
شرقا  :مطلب عدد 39766/15؛
جنوبا  :مطلب عدد 39783/15؛مطلب عدد 39484/15؛
غربا  :مطلب عدد 39480/15
احلقوق العينية  :الشيء ..
أصل امللك  :صورة شمسية لرسم استمرار مؤرخ في  09جمادى
الثانية  1435موافق  09ابريل.2014
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة العاشرة.
مطلب رقم 15 - 42062
تاريخ االيداع  08 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد محمد بلحفيظ.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض امام القبة"2
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض امام القبة"2
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار القدامرة.
مساحته  01 :هـ  26آ 79س تقريبا.
حدوده :
شماال :خدوج بنت هنية؛
شرقا  :دناري عبدالقادر؛ورثة بلحمر العربي؛
جنوبا  :فاطمة بلحفيظ؛
غربا  :ممر.
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 رسم استمرار مؤرخ في  18محرم  1442موافق  07سبتمبر2020؛ وكالة مؤرخة في  17فبراير.2022التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة الثانية عشر.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى"أرض بربر"
مطلب رقم  15 - 23493الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  860املؤرخة في  26يونيو .2015
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  15فبراير ،2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " أرض بربر " ذي املطلب رقم  ، 15 - 23493الواقع
بجماعة اكدانة ،تتابع من اآلن فصاعدا في اسم طالبي التحفيظ
االصليني مبساحة تبلغ  01هـ  94آ  45س عوضا عن املساحة املصرح
بها سابقا.
وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ
وكذا رسم استمرار مؤرخ في  26جمادى االولى  1443موافق 31
ديسمبر.2021
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى"أرض جنانات"
مطلب رقم  15 - 40847الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1091املؤرخة في  27نوفمبر.2019
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  12ابريل  ،2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى " أرض جنانات " ذي املطلب رقم ، 15 - 40847 :الواقع
بجماعة سيدي العايدي ،تتابع من اآلن فصاعدا في اسم محمد سفري
بن محمد مبساحة قدرها  01هـ  08آ  44س عوضا عن املساحة املصرح
بها سابقا.
وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :
 رسم شراء مؤرخ في  31يوليو. 2021 وكالة مؤرخة في  17مارس.2022خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "احلسنية "
مطلب رقم - 29645ض الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  2229املؤرخة في  15يوليو .1955
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  29مارس ،2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " احلسنية " ذي املطلب رقم  ، 15 - 29645الواقع
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بجماعة اوالد سعيد  ،قد جزئت وأصبحت من االن فصاعدا تتابع على
الشكل التالي:
 حتت نفس التسمية للقطعة رقم( )2احملكوم بها وفق االحكاماملذكورة أسفله مبساحة قدرها  03هـ  58آ  09س وذلك حسب
التحديد التكميلي املنجز بتاريخ  12/01/2022في اسم السادة:
 مينة البوعزاوي بنت الطاهر بنسبة 140/648 البوعزاوي الطيبي بن الطاهر بنسبة 280/648 لفقيه حبيبة بنت محمد " "/19 لفقيه حليمة بنت محمد " "/19 لفقيه املصطفى بن محمد " "/38 فاطنة بنت عبدالقادر " "/18 السعدية لفقيه بنت محمد " "/32 فاطمة الزهراء لفقيه بنت محمد " "/32 مينة لفقيه بنت محمد " "/32 لفقيه حسن بن محمد " "/38وماتبقى من امللك في اسم طالب التحفيظ.
وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :
 تطبيق للحكم االبتدائي عدد  423املؤرخ في 23/12/1961؛ قرار استئنافي عدد  73مؤرخ في 07/12/1963؛ قرار اجمللس االعلى عدد  109مؤرخ في  24يناير1968؛ رسم اراثة مؤر خ في  31مارس1969؛ رسم اراثة مؤرخ في  25شوال  1452موافق  24سبتمبر.2011خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "أرض لعقيبة"
مطلب رقم  15 - 41132الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1133املؤرخة في  16سبتمبر.2020
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  08مارس ،2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى " أرض لعقيبة " ذي املطلب رقم  ، 15 - 41132الواقع
بجماعة كيسراملركز ،تتابع من اآلن فصاعدا في اسم طالب التحفيظ
االصلي مبساحة تبلغ  01آ  81س عوضا عن املساحة املصرح بها سابقا.
وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ .
احملافظ على األمالك العقارية بسطات
		
محمد الزرهوني
				

محافظة اخلميسات
مطلب رقم 16 - 46006
تاريخ االيداع  15 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مدرسة تافودايت ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مدرسة تافودايت ".
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نوعه  :أرض بها بنايات عبارة عن مدرسة.
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة تافودايت.
مساحته  64 :آ  00س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :ايت خالد ؛
جنوبا  :بودريس اخلياطي ؛
شرقا  :ايت كنون ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :نسخة من كناش احملتويات ألمالك الدولة باخلميسات
مؤرخة في .30/03/2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 16 - 46007
تاريخ االيداع  15 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :شادية دايش بنت مولود.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك شادية ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك شادية ".
نوعه  :أرض بها بناية ذات طابق اول.
موقعه  :مدينة اخلميسات ودادية ياسمينة.
مساحته  64 :س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الزنقة ؛
جنوبا  :بومهدي محمد ؛
شرقا  :الزنقة ؛
غربا  :ورثة بومزيان عبد السالم ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  07من رجب  1441موافق  02مارس 2020؛ رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19من رجب  1437موافق  27ابريل 2016؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يونيو  2022على
الساعة العاشرة و نصف صباحا.
مطلب رقم 16 - 46008
تاريخ االيداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :حمو بنحمو بن ادريس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقعة ." 48
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بقعة ." 48
نوعه  :أرض بها بناية ذات طابق ارضي.
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين حي االمل.
مساحته  71 :س تقريبا.
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اجملاورون:
شماال  :عاق ادريس ؛
جنوبا  :ساحة ؛
شرقا  :محمد مرغان ؛
غربا  :بوشويكرا عقا ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  07من شعبان  1443موافق
 10مارس 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 16 - 46009
تاريخ االيداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :حمو بنحمو بن ادريس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بقعة ." 47
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بقعة ." 47
نوعه  :أرض بها بناية ذات طابق ارضي و طابق اول و ملحقة.
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت يادين حي االمل.
مساحته  72 :س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الزنقة ؛
جنوبا  :مرغان محمد ؛
شرقا  :الزنقة ؛
غربا  :عاق ادريس ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  07من شعبان  1443موافق
 10مارس 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " واحد قشيبل ".
مطلب  16 - 22836الذي أدرجت خالصة حتفيظه
باجلريدة الرسمية رقم  431املؤرخة في .04/04/2007
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  30/03/2022فان مسطرة حتفيظ
امللك املدعو " واحد قشيبل " ذي املطلب عدد  16 - 22836الكائن
بدائرة واملاس ايت عطى ايت سعيد اصبحت تتابع من االن فصاعدا
مبساحة قدرها  01هـ  73آ  70س بدال من املساحة املصرح بها.
وذلك مبقتضى :
 .1الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ.
 .2رسم ملكية عدلي مؤرخ في  08من ذي القعدة  1441موافق 30
يونيو .2020
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " سيدي عمار ".
مطلب  16 - 25014الذي أدرجت خالصة حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  504املؤرخة في .27/08/2008
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  29/03/2022فان مسطرة حتفيظ
امللك املدعو "سيدي عمار" ذي املطلب عدد  16 - 25014الكائن بدائرة
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اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت فزاز اصبحت تتابع من االن
فصاعدا مبساحة قدرها  01هـ  85آ  00س بدال من املساحة املصرح
بها.
وذلك مبقتضى :
 .1الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ.
 .2رسم ملكية عدلي مؤرخ في  07من ذي القعدة  1437موافق
 11غشت 2016؛
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " لهمايل ".
مطلب  16 - 8684الذي أدرجت خالصة حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  4209املؤرخة في .30/06/1993
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  16/03/2022فان مسطرة حتفيظ
امللك املدعو " لهمايل " ذي املطلب عدد  16 - 8684الكائن بدائرة
اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت ايكو اصبحت تتابع من االن
فصاعدا مجزأة على الشكل التالي :
 حتت تسمية " ملك خلوق" فيما يخص قطعة مساحتها  60آ  30سفي اسم السيد :عبد السالم خلوق بن خلوق.
 حتت تسمية " لهمايل  "1فيما يخص القطعة الثانية مساحتها 60آ  07س في اسم طالب التحفيظ.
 حتت التسمية القدمية "لهمايل" فيما تبقى من امللك في اسمطالب التحفيظ.
وذلك مبقتضى :
 .1الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ.
 .2نسخة تنفيذية حلكم عدد  161صادر عن احملكمة االبتدائية
باخلميسات بتاريخ .07/03/2019
 .3نسخة عادية حلكم عدد  36صادر عن احملكمة االبتدائية باخلميسات
بتاريخ .16/01/2020
 .4شهادة عدم االستئناف مؤرخة في .04/02/2021
 .5رسم شراء عدلي مؤرخ في  03من ذي احلجة  1420موافق  10مارس .2000
 .6شهادة ادارية مؤرخة في .28/02/2022
احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات
عبد االله املعطاوي
				

موقعه  :اقليم العيون ،زنقة املوز رقم  48حي خط الرملة 01؛
مساحته  02 :آر  10سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :زنقة زاوية الشيخ؛
شرقا  :زنقة املوز؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 9692/17؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 284/17؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في  26مارس 2022؛
رسم وكالة عدلية مؤرخة في  05ابريل 2022؛
شهادة ادارية مؤرخة في  18مارس  2022عدد 183؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 14 :يونيو  2022على
الساعةالعاشرة صباحا.

مطلب رقم 17 - 5333
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :الداود ابا بن فلي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مرمرة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مرمرة "؛
نوعه  :أرض عارية محاطة بسور؛
موقعه  :اقليم العيون ،زنقة سيدي بوجيدة ،رقم  ، 52حي الوحدة 1؛
مساحته  01 :آر  44سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :زنقة سيدي بوجيدة؛
شرقا  :ملك الغير؛
جنوبا  :ملك الغير؛
غربا  :حميدة عبد الفتاح؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في  08أبريل 2022؛
شهادة ادارية مؤرخة في  05أبريل  2022عدد 4؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 20 :يونيو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بالعيون
رشيد الوردي
			

محافظة العيون
مطلب رقم 17 - 5332
تاريخ اإليداع  14 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :أحمد محمود مرزوقي ابن حلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الشرف ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الشرف "؛
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي؛

محافظة خريبكة
مطلب رقم 18 - 54068
تاريخ اإليداع 8:أبريل .2022
طالب التحفيظ  :اللوسي املصطفى بن صالح.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :ظهر جابر»3
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة املفاسيس ،دوار الشرفاء.
مساحته 01 :هـ  41آ  66س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :فاطنة اللوسي؛
شرقـا :طالب التحفيظ؛
جنوبـا :عبد اهلل اللوسي ،املصطفى اللوسي؛
غربـا :ورثة احمد بن الشرقي ،عبد القادر اللوسي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  16جمادى الثانية  1442موافق30يناير.2021
 رسم نظير مخارجة عدلي مؤرخ في  3رمضان  1422موافق19نوفمبر.2001
 صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في  3رمضان  1422موافق 19نوفمبر .2001
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  08يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا
مطلب رقم 18 - 54069
تاريخ اإليداع 8:أبريل .2022
طالب التحفيظ  :صالح باتولي بن بوعزة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :خرشاشة »1
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة وادي زم ،جماعة املعادنة ،دوار اوالد امبارك.
مساحته 02 :هـ  82آ  82س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الطريق؛
شرقـا :مطلب التحفيظ عدد 49966/18؛
جنوبـا :الرسم العقاري عدد  ،8924/18مطلب التحفيظ عدد
49967/18؛
غربـا :مطلب التحفيظ عدد .36066/18
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  18محرم  1424موافق  22مارس .2003 رسم شراء عدلي مؤرخ في  17شعبان  1418موافق  18ديسمبر.1997 رسم شراء عدلي مؤرخ في  25جمادى الثانية  1420موافق06اكتوبر.1999
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  08يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا
مطلب رقم 18 - 54070
تاريخ اإليداع 8:أبريل .2022
طالب التحفيظ  :صالح باتولي بن بوعزة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :خرشاشة »2
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة وادي زم ،جماعة املعادنة ،دوار اوالد امبارك.
مساحته 07 :هـ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الرسم العقاري عدد  ،8924/18مطلبي التحفيظ عدد
49967/18 ،36063/18؛
شرقـا :مطالب التحفيظ عدد 50100/18 ،49980/18 ،49978/18؛
جنوبـا :ورثة املسناوي محمد ،ورثة باتولي محمد ،مطلب التحفيظ
عدد /505ت؛
غربـا :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  25جمادى االولى  1410موافق25ديسمبر1989
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  2رجب  1420موافق  12اكتوبر .1999 رسم شراء عدلي مؤرخ في  15ذي احلجة  1415موافق  15مايو .1995 رسم شراء عدلي مؤرخ في  3ربيع االول  1416موافق  1اغسطس.1995 رسم شراء عدلي مؤرخ في  81شعبان  1418موافق  19ديسمبر.1997 رسم شراء عدلي مؤرخ في  26جمادى االولى  1417موافق10اكتوبر.1996
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  8رمضان  1421موافق  5ديسمبر .2000 رسم شراء عدلي مؤرخ في  16رمضان  1422موافق  2ديسمبر .2000 رسم شراء عدلي مؤرخ في  12ذو القعدة  1421موافق  6فبراير .2001 رسم شراء عدلي مؤرخ في  6جمادى الثانية  1421موافق5سبتمبر.2000
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  26رجب  1421موافق  24اكتوبر .2000التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  08يونيو  2022على
الساعة 10 :والنصف صباحا
مطلب رقم 18 - 54071
تاريخ اإليداع 8:أبريل .2022
طالبوا التحفيظ :
 رشيد مشماش بن احلطاب بنسبة  1736/26880سهما. الكبيرة مشماش بنت صالح بنسبة  6720/26880سهما. ربيعة اهل سيدي هماد بنت محمد بنسبة 1344/26880سهما. فاطمة مشماش بنت احلطاب بنسبة  784/26880سهما. السعدية مشماش بنت احلطاب بنسبة  784/26880سهما. نزهة مشماش بنت احلطاب بنسبة  784/26880سهما. زينب مشماش بنت احلطاب بنسبة  784/26880سهما. اسماعيل مشماش بن احلطاب بنسبة  1736/26880سهما. عبد العالي مشماش بن احلطاب بنسبة  1736/26880سهما. املصطفى مشماش بن احلطاب بنسبة  1736/26880سهما. -بوشعيب الزاوي بن العربي بنسبة  1512/26880سهما.
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 سعيدة الزاوي بنت بوشعيب بنسبة  648/26880سهما. صالح الزاوي بن بوشعيب بنسبة  1296/26880سهما. خدوج الزاوي بنت بوشعيب بنسبة  648/26880سهما. محجوبة الزاوي بنت بوشعيب بنسبة  648/26880سهما. فاطنة صباجي بنت احمد بنسبة  81/26880سهما. اسية زغيدير بنت محمد بنسبة  378/26880سهما. يونس زغيدير بن محمد بنسبة  756/26880سهما. شيماء مكاوي بنت أحمد بنسبة  896/26880سهما. وليد مكاوي بن احمد بنسبة  1792/26880سهما. مليكة أهبالة بنت احمد بنسبة .26880 81االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :أحرش»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :مدينة خريبكة ،دوار خلدامة.
مساحته 01 :هـ  12ا تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الرسمني العقاريني عدد /51569 ،34827/18د ،ورثة حلرش؛
شرقـا :محمد شاوي ،مطلب التحفيظ 15001/18؛
جنوبـا :ورثة سلوى العربي ،ورثة سلوى صالح ،الرسم العقاري عدد
14541/18؛
غربـا :الرسم العقاري عدد  ،35286/18مطلب التحفيظ .4948/18
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في  4شعبان  1435موافق 6يونيو.2014
 رسم فريضة عدلي مؤرخ في  28شوال  1442موافق  9يونيو .2021 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  18ربيع الثاني 1426موافق  27مايو .2005
 رسم فريضة عدلي مؤرخ  28شوال  1442موافق  9يونيو .2021 نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في  13جمادى االولى  1414موافق 19اكتوبر .1993
 رسم اراثة عدلي مؤرخ في  12محرم  1426موافق  21فبراير .2005 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  22صفر  1414موافق 12اغسطس .1993
 نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في  29رجب  1976موافق 27يوليو .1976
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  10يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا
مطلب رقم 18 - 54072
تاريخ اإليداع 12 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :مكريني عبد الفتاح بن حمادي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :ملك عبد الفتاح»
نوعــه :أرض بها دار للسكن من سفلي.
موقعـه :مدينة أبي اجلعد ،درب النواصر ،زنقة احلاج عبد اهلل شرقاوي.
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مساحته 80 :س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الشرقاوي احلاج محمد بن احلاج ،الزنقة؛
شرقـا :الشرقاوي احلاج محمد بن احلاج؛
جنوبـا :عائشة بنت الرعدة؛
غربـا :رشيدة احلاجي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  27ربيع االول  1441موافق  25نوفمبر.2019 صورة طبق االصل لرسم صلح عدلي مؤرخ في  23جمادى األولى 1401موافق  30مارس .1981
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  28ربيع االول  1375موافق14نوفمبر.1955
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  28ربيع االول  1375موافق  14نوفمبر.1955 رسم صدقة عدلي مؤرخ في  24جمادى الثانية  1401موافق29ابريل.1981
 نسخة من رسم صلح عدلي مؤرخ في  23جمادى االولى 1401موافق  30مارس .1981
 نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في  4رجب  1424موافق1سبتمبر.2003
 رسم حوز دين عدلي مؤرخ في  4ربيع الثاني  1442موافق 20نوفمبر.2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  10يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا
مطلب رقم 18 - 54073
تاريخ اإليداع 12 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :مروان الركبي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :احلرشة».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :ملك ابو عبد الرحمان»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة بئر مزوي ،دوار أوالد العاتي اوالد ابراهيم.
مساحته 1 :هـ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :بعوا عبد الغني؛
شرقـا :الطريق؛
جنوبـا :امليلودي صليعي؛
غربـا :ورثة املعطي بن احمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في  3رجب  1417موافق 15نوفمبر .1996
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  22رجب  1443موافق  24فبراير .2022 صورة طبق االصل لرسم اصالح عدلي مؤرخ  16شوال  1437موافق 21يوليو .2016
 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  13رجب  1417موافق 15نوفمبر .1996
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 صورة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  14جمادى الثانية 1986موافق  30سبتمبر.1966
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  13يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا

أصل امللك :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  9شعبان  1443موافق
12مارس .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  13يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا

مطلب رقم 18 - 54074
تاريخ اإليداع 12 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :عبد الغاني بعو بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :احلرشة».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :محمد سلمان»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة بئر مزوي ،دوار أوالد العاتي اوالد ابراهيم.
مساحته 1 :هـ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :ورثة البياني احلاج العربي؛
شرقـا :الطريق؛
جنوبـا :مروان الركبي؛
غربـا :ورثة املعطي بن احمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  24ذو القعدة  1441موافق  16يوليو.2020 صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في  3رجب  1417موافق 15نوفمبر .1996
 صورة طبق االصل لرسم اصالح عدلي مؤرخ  16شوال  1437موافق 21يوليو .2016
 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  13رجب  1417موافق 15نوفمبر .1996
 صورة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  14جمادى الثانية 1986موافق  30سبتمبر.1966
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  13يونيو  2022على
الساعة 11 :صباحا

مطلب رقم 18 - 54076
تاريخ اإليداع 13 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :عبد الفتاح املالكي بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بوملعيزات»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة ابي اجلعد ،جماعة اوالد كواوش ،دوار ايت الراضي.
مساحته 1 :هـ  34أ  83س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :اجمليدي احلسني؛
شرقـا :ايت محند السعدية؛
جنوبـا :الطريق؛
غربـا :معاد احمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  9ذو القعدة  1438موافق2اغسطس.2017
 رسم صدقة عدلي مؤرخ في  25ربيع االول  1443موافق  1نوفمبر.2021 رسم شراء عدلي مؤرخ في  23محرم  1440موافق  3اكتوبر .2018التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  14يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا

مطلب رقم 18 - 54075
تاريخ اإليداع 12 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :امحمد عسو بن بوعزة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :ظهر بن شهبون»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة اوالد عزوز ،دوار أوالد عمر.
مساحته 4 :هـ  20أ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :ورثة عسو بن بوعزة؛
شرقـا :ممر السكة احلديدية؛
جنوبـا :عسو صالح ،الرسم العقاري عدد 53833/18؛
غربـا :عسو حمزة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.

مطلب رقم 18 - 54077
تاريخ اإليداع 14 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :عزيز راملي بن العربي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :حلرش».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :الرميالت»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة وادي زم ،جماعة بني سمير ،دوار الورادة.
مساحته 40 :أ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الرسم العقاري عدد  ،13286/18ورثة زكرياء أحمد؛
شرقـا :الرسم العقاري عدد  ،13286/18ورثة زكرياء أحمد؛
جنوبـا :ورثة صالح بن احمد؛
غربـا :ورثة صالح بن احمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  10جمادى الثانية 1443
موافق  13يناير .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  14يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا
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مطلب رقم 18 - 54078
تاريخ اإليداع 14 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :املهدي أكزال بن اسماعيل.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :رمل»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة الكفاف ،دوار املشاهرة الكعدة.
مساحته 1 :هـ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :خالد سكوني؛
شرقـا :ورثة بدر محمد؛
جنوبـا :ورثة موريدي؛
غربـا :ورثة بندق الشرقي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  1صفر 1437موافق  13نوفمبر .2015 رسم لنظير عقد شراء عدلي مؤرخ في  14جمادى االولى 1442موافق  29ديسمبر .2020
 رسم لنظير عقد شراء عدلي مؤرخ في  28شوال  1442موافق9يونيو .2021
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  18جمادى الثانية  1443موافق21يناير.2022
 صورة شمسية لرسم إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 8شعبان 1436موافق  27مايو .2015
 صورة شمسية لرسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في  12جمادىالثانية  1438موافق  11مارس .2017
 صور شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في  8رجب  1418موافق 29نوفمبر .1997
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  15يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا
مطلب رقم 18 - 54079
تاريخ اإليداع 19 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :احمد املفتوح بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بالد شامة»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة اوالد عبدون ،دوار اوالد سعد.
مساحته 54 :آ  10س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :املاحي عز الدين؛
شرقـا :مقسيد صالح ،ورثة عرسة صالح؛
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جنوبـا :املاحي مسعودة؛
غربـا :الطريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  30ذو احلجة  1436موافق 14اكتوبر.2015 رسم شراء عدلي مؤرخ في  10رجب  1443موافق  12فبراير .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  17يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا
مطلب رقم 18 - 54080
تاريخ اإليداع 19 :أبريل .2022
طالبوا التحفيظ :
 منير يامل بن الكبير بنسبة  01/04سهما. محمد يامل بن الكبير بنسبة 01/04سهما. املعطي يامل بن الكبير بنسبة 01/04سهما. أحمد يامل بن الكبير بنسبة 01/04سهما.االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :أرض فدان محجوبة»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة بني يخلف ،دوار أوالد املكناسي.
مساحته 3 :هـ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :ورثة حمو التامي ،ورثة احلاج محمد بن محمد؛
شرقـا :ورثة حمو التامي؛
جنوبـا :ورثة احلاج الغزواني العبدوني؛
غربـا :ورثة احلاج محمد بن محمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  9جمادى االولى  1442موافق24ديسمبر.2020
 رسم موافقة على شراء عدلي مؤرخ في  11شعبان  1443موافق 14مارس .2022
 حكم ابتدائي رقم  16/94مؤرخ في  18مايو .1994 محضر تنفيد بالقسمة مؤرخ في  24نوفمبر .2014 شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في  28مارس .2017 تقرير اخلبرة بتاريخ  24نوفمبر .2014التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  20يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا
مطلب رقم 18 - 54081
تاريخ اإليداع 20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :مليكة دوشي بنت عبد القادر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :احلرشة»
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نوعــه :أرض عارية.
موقعـه :دائرة وادي زم ،جماعة اوالد بوغادي ،مركز سوق اإلثنني.
مساحته 70 :س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :نشافي امحمد بن زيان؛
شرقـا :ورثة العلمي بن العربي؛
جنوبـا :عائشة بت العربي؛
غربـا :مزيان بن ابعير.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم صدقة عدلي مؤرخ في  15صفر  1443موافق  23سبتمبر.2021 رسم شراء عدلي مؤرخ في  9جمادى الثانية  1409موافق19فبراير.1986
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  11صفر  1398موافق  21يناير .1978التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  16يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا
مطلب رقم 18 - 54083
تاريخ اإليداع 20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :محمد النجاح بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :دار النجاح »
نوعــه :أرض بها دار للسكن من سفلي وطابق أول .
موقعـه :مدينة وادي زم ،جتزئة الزيدانية.
مساحته 80 :س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :رزين امحمد؛
شرقـا :امحمد خلليفي؛
جنوبـا :خليل الشرقي؛
غربـا :الزنقة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد عرفي مؤرخ في  3يوليو .1985رسم شراء عدلي مؤرخ في  16جمادى االولى  1403موافق31مارس.1983
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  20يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا
مطلب رقم 18 - 54084
تاريخ اإليداع 20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :امحمد ساعيدي بن عزوز.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :التنقيزة»
نوعــه :أرض فالحية.
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موقعـه :دائرة وادي زم ،جماعة بني سمير ،دوار اوالد حداد.
مساحته 10 :هـ  80آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :أرض اجلموع؛
شرقـا :الطريق؛
جنوبـا :محمد بن القايد محمد؛
غربـا :ارض اجلموع.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في  30شوال  1427موافق
22نوفمبر .2006
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  21يونيو  2022على
الساعة 9 :صباحا
مطلب رقم 18 - 54085
تاريخ اإليداع 20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :امحمد ساعيدي بن عزوز.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :ملك ساعيدي »1
نوعــه :أرض بها دار للسكن من سفلي.
موقعـه :مدينة وادي زم ،زنقة سيدي صالح.
مساحته 80 :س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :زنقة غير نافدة؛
شرقـا :البصير ولد اخلراطية؛
جنوبـا :احلاجة فاطمة؛
غربـا :الزنقة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في  24ذي القعدة  1417موافق
 24مارس.1997
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  20يونيو  2022على
الساعة 10 :والنصف صباحا
مطلب رقم 18 - 54086
تاريخ اإليداع 20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :امحمد ساعيدي بن عزوز.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :ملك ساعيدي »2
نوعــه :أرض بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني.
موقعـه :مدينة وادي زم ،زنقة سيدي صالح.
مساحته 80 :س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الزنقة؛
شرقـا :البصير ولد اخلراطية؛
جنوبـا :احلاجة فاطمة؛
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غربـا :الزنقة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :رسم شراء عدلي مؤرخ في  24ذي القعدة  1417موافق
 24مارس.1997
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  20يونيو  2022على
الساعة 11 :والنصف صباحا

خالصة إصالحية-تتعلق بامللك املسمى «الفتح»
مطلب التحفيظ رقم  18 - 14244الذي أدرجت خالصة مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  311املؤرخة في ديسمبر .2004
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  30مارس  ،2022فان مسطرة
حتفيظ امللك املدعـــو «الفتح»  ،مطلب التحفيظ رقم 18 - 14244
الكائن بدائرة خريبكة ،جماعة بئر مزوي ،املركز ،تتابع على الشكل
االتي:
*حتت التسمية اجلديدة « :الفتح  »1مبساحة تبلغ  1آر في اسم السيد
املعطي بكراوي بن صالح بصفته مالكا وحيدا.
و*حتت التسمية القدمية « :الفتح» ملا تبقى من امللك املذكور أعاله في
اسم طالب التحفيظ االصلي .وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا
تاييدا للمطلب املذكور وكذا :
حكم ابتدائي بتاريخ  02اكتوبر .2013شهادة عدم االستئناف بتاريخ  3نوفمبر .2014عقد عرفي مؤرخ في  13مايو .1983صورة طبق االصل رسم شراء عدلي مؤرخ في  15رجب  1378موافق 25يناير .1959
صورة طبق االصل لنسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  8شوال 1391موافق  26نوفمبر .1971
نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  25صفر  1441موافق2يناير.1991
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
عبد احلليم فتح اهلل
			

محافظة تطوان
مطلب رقم 19 - 78847
تاريخ اإليداع 15 :ابريل .2022
طالبا التحفيظ :
 - 1بكري أسامة بن مصطفى بنسبة 2 / 1
 - 2بكري ادم بن مصطفى بنسبة 2 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بكري".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بكري".
مشتمالته  :أرض عارية

موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بني سعيد  ،جماعة زاوية سيدي قاسم
احملل املدعو :القيطون.
مساحته  1 :آ  92س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 19 / 23565
شرقا  :محمد البرغوت و الزهرة البرغوت
جنوبا  :عبد القادر اشقارة
غربا  :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ  8يونيو .2009
رسم عدلي موضوعه تأكيد بيع بتاريخ 26يونيو .2009
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت سبتمبر 2009
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13يوليوز .2012
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ فاحت مارس .2022
شهادة إدارية بتاريخ 11مارس .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16يونيو  2022على الساعة 10
و 30دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78848
تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :بن يشو عبد السالم بن العياشي بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الشمامخة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الشمامخة".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :إقليم وزان قيادة وجماعة ابريكشة  ،احملل املدعو :الشمامخة.
مساحته  3 :آ  12س تقريبا
حدوده :
شماال  :بن يشو العياشي
شرقا  :خيي مليكة بنت الطيب
جنوبا  :خيي مليكة بنت الطيب
غربا  :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 23ديسمبر .1993
شهادة إدارية بتاريخ 21مارس .2022
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 18ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21يونيو  2022على الساعة 12
و 30دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78849
تاريخ اإليداع 19 :ابريل .2022
طالبا التحفيظ :
 - 1احلراق جمال بن محمد بنسبة 2 / 1
 - 2جعيدان حفيظة بنت عبد السالم بنسبة 2 / 1

عدد  25 - 1217رمضان  27( 1443أبريل )2022
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بسملة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بسملة".
مشتمالته :أرض عارية
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة أزال الزيتون  ،جماعة أزال  ،احملل املدعو:
دوار املعاصم.
مساحته  2 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة محمد احلمودي
شرقا  :الطريق
جنوبا  :الطريق
غربا  :محمد العربي بن املفضل احلمودي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
نسخة من رسم صدقة عدلي موضوعه صدقة بتاريخ  28سبتمبر .2004
نسخة من رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ  4ديسمبر .2018
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  29يونيو .2021
شهادة إدارية بتاريخ  4مارس .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20يونيو  2022على الساعة 14
و 00دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78850
تاريخ اإليداع  20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان في الغرزاوية التابع ملسجد
تيزغارين ."21866-08-02
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان في الغرزاوية
التابع ملسجد تيزغارين ."21866-08-02
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة قاع اسراس  ،جماعة تاسيفت  ،احملل
املدعو :دوار اماغوس.
مساحته  10 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :احمد بوطريصة
شرقا  :عبد السالم اعيان
جنوبا  :الساقية
غربا  :املفضل غويز و محمد امزيل
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22يونيو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
.
مطلب رقم 19 - 78851
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الغديرة التابعة ملسجد القليع
(21893-08-02اجلزء )1اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الغديرة التابعة ملسجد
القليع (21893-08-02-اجلزء .)1
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مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم شفششاون  ،قيادة قاع اسراس  ،جماعة تاسيفت ،
احملل املدعو :دوار اماغوس.
مساحته  13 :آ  80س تقريبا
حدوده :
شماال  :عبد الهادي اقزاز
شرقا  :محمد اغربي و محمد ملول
جنوبا  :عبد الواحد بوطريصة
غربا  :عبد السالم العمي و محمد العمري
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22يونيو  2022على الساعة 10
و 30دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78852
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان في البطيخ التابع ملسجد
تيزغارين ."02 21863-08-
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان في البطيخ التابع
ملسجد تيزغارين 21863-08-02
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة قاع اسراس  ،جماعة تاسيفت  ،احملل
املدعو :دوار اماغوس.
مساحته  43 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :عبد القادر غويز
شرقا  :املفضل امزيل و محمد امزيل و احمد امزيل
جنوبا  :عبد الواحد غويز
غربا  :عبد السالم اغودان
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22يونيو  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78853
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان البطيخ التابع ملسجد
تزغارين معلم الصبيان ."21882
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان البطيخ التابع
ملسجد تزغارين معلم الصبيان ."21882
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة قاع أسراس  ،جماعة تاسيفت  ،احملل
املدعو :دوار اماغوس.
مساحته  2 :آ  20س تقريبا
حدوده :
شماال  :الساقية
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شرقا  :الساقية
جنوبا  :عبد السالم اغودان
غربا  :احمد بوطريصة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22يونيو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78854
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان اشجار احلومر التابع ملسجد
تزغارين ."21845-08-02
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان اشجار احلومر
التابع ملسجد تزغارين ."21845-08-02
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة قاع اسراس  ،جماعة تاسيفت  ،احملل
املدعو :دوار اماغوس.
مساحته  19 :آ  50س تقريبا
حدوده :
شماال  :علي الفراوي و محمد العربي و االحباس
شرقا  :الساقية
جنوبا  :ورثة العياشي البقاش
غربا  :محمد بوطريصة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22يونيو  2022على الساعة 12
و 00دقيقة.
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مطلب رقم 19 - 78856
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :العلمي عبد السالم بن محمد الطيب بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :وادي الفوارة ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :وادي الفوارة".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :شفشاون ،اجلماعة احلضرية لشفشاون  ،احملل املدعو :شارع
عالل بن عبد اهلل وادي الفوارة.
مساحته  95 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق و محمد اخلشني
شرقا  :املفضل برهون
جنوبا  :مدرسة
غربا  :املدرسة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
شهادة إدارية بتاريخ 12ديسمبر .2013
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  4سبتمبر .2014
شهادة إدارية بتاريخ 28سبتمبر .2021
صورة شمسية لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ  4يناير .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20يونيو  2022على الساعة 13
و 00دقيقة.

مطلب رقم 19 - 78857
تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :القزطيطي عبد السالم بن محمد بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :إميان ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :إميان".
مطلب رقم 19 - 78855
مشتمالته  :أرض عارية.
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بني سعيد  ،جماعة زاوية سيدي قاسم ،
1
/
1
بنسبة
بشفشاون
العامة
طالب التحفيظ  :األوقاف
احملل املدعو  :دوار املاء املسوس.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان في البطيخ التابع ملسجد
مساحته  2 :آ  48س تقريبا
تيزغارين ."21865-08-02
حدوده :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان في البطيخ التابع
شماال  :جناة اشقارة.
ملسجد تيزغارين ."21865-08-02
شرقا  :الطريق.
مشتمالته  :أرض فالحية
جنوبا  :الرسم العقاري رقم .19 / 60964
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة قاع أسراس  ،جماعة تاسيفت  ،احملل
غربا  :ملك الغير.
املدعو :دوار اماغوس.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
مساحته  11 :آ  50س تقريبا
سند التملك :
حدوده :
نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 19يوليوز 2007
شماال  :الساقية
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23ماي .2017
شرقا  :عبد اهلل غويز
رسم عدلي موضوعه تصحيح مساحة بتاريخ  7ماي 2018
جنوبا  :علي الفراوي
شهادة إدارية بتاريخ 16سبتمبر .2021
غربا  :احمد الهوس و املفضل غويز
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21يونيو  2022على الساعة 12
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
و 30دقيقة.
سند التملك  :حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22يونيو  2022على الساعة 12
و 30دقيقة.
محمد بنموسى
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مطلب رقم 20 - 3645
تاريخ اإليداع  20 :أبريل . 2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

مطلب رقم 20 - 3643
تاريخ اإليداع  20 :أبريل . 2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حانوت اخلرازين " 1211
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حانوت اخلرازين " 1211
نوعه  :حانوت بطابق أرضي.
موقعه  :سال املدينة  ،احملل املدعو حانوت اخلرازين  1211مقاطعة باب ملريسة .
مساحته  16 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم  20 - 68224و زنقة حمدوش.
شرقا  :األحباس.
جنوبا  :زنقة اخلرازين.
غربا  :األحباس
الشي
احلقوق العينية :
ْ
أصل امللك  :نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق
مؤرخ في  26من شهر ربيع األول 1344هـ ( 13أكتوبر  )1925ص . 80 + 45
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  20 :يونيو  2022على الساعة
العاشرة و النصف صباحا.
مطلب رقم 20 - 3644
تاريخ اإليداع  20 :أبريل . 2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حانوت اخلرازين " 1212
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حانوت اخلرازين " 1212
نوعه  :حانوت بطابق أرضي.
موقعه  :سال املدينة  ،احملل املدعو حانوت اخلرازين  1212مقاطعة باب ملريسة .
مساحته  16 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم .20 - 68224
شرقا  :األحباس.
جنوبا  :زنقة اخلرازين.
غربا  :األحباس.
الشي
احلقوق العينية :
ْ
أصل امللك  :نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق
مؤرخ في  26من شهر ربيع األول 1344هـ ( 13أكتوبر  )1925ص .80 + 46
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  20 :يونيو  2022على الساعة
احلادية عشرة و النصف صباحا.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حانوت اخلرازين " 1213
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حانوت اخلرازين " 1213
نوعه  :حانوت بطابق أرضي.
موقعه  :سال املدينة  ،احملل املدعو حانوت اخلرازين  1213مقاطعة باب ملريسة .
مساحته  15 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم .20 - 68224
شرقا  :األحباس.
جنوبا  :زنقة اخلرازين.
غربا  :األحباس.
الشي
احلقوق العينية :
ْ
أصل امللك  :نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق
مؤرخ في  26من شهر ربيع األول 1344هـ ( 13أكتوبر  )1925ص .80 + 46
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  20 :يونيو  2022على الساعة
الثانية عشرة و النصف زواال.
مطلب رقم 20 - 3646
تاريخ اإليداع  22 :أبريل . 2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حانوت القشاشني " 1557
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حانوت القشاشني " 1557
نوعه  :حانوت بطابق أرضي.
موقعه  :سال املدينة  ،احملل املدعو حانوت القشاشني  1557مقاطعة
باب ملريسة .
مساحته  09 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :زنقة زرموك.
شرقا  :زنقة القشاشني.
جنوبا  :األحباس.
غربا  :الرسم العقاري رقم . 20 - 43857
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف
قاضي التوثيق مؤرخ في  26من شهر ربيع األول 1344هـ ( 13أكتوبر
 )1925ص . 80 + 73
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  21 :يونيو  2022على الساعة
العاشرة و النصف صباحا.
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جنوبا  :زنقة سوق الغزل.
مطلب رقم 20 - 3647
غربا  :األحباس.
تاريخ اإليداع  22 :أبريل . 2022
احلقوق العينية  :الشيء
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .
أصل امللك :نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حانوت القشاشني "1558
قاضي التوثيق مؤرخ في  26من شهر ربيع األول 1344هـ ( 13أكتوبر
 )1925ص .80 + 73
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حانوت القشاشني " 1558
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  21 :يونيو  2022على الساعة
نوعه  :حانوت بطابق أرضي.
الثانية عشرة و النصف زواال.
موقعه  :سال املدينة  ،احملل املدعو حانوت القشاشني  1558مقاطعة
احملافظ على االمالك العقارية بسال املدينة
باب ملريسة .
لفاف محمد
			
مساحته  07.50 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :األحباس.
شرقا  :زنقة القشاشني.

محافظة تازة

جنوبا  :األحباس.
غربا  :الرسم العقاري رقم .20 - 43857
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف
قاضي التوثيق مؤرخ في  26من شهر ربيع األول 1344هــ ( 13أكتوبر
 )1925ص .80 + 73
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  21 :يونيو  2022على الساعة
احلادية عشرة و النصف صباحا.
مطلب رقم 20 - 3648
تاريخ اإليداع  22 :أبريل . 2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حانوت القشاشني " 1560
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حانوت القشاشني " 1560
نوعه  :حانوت بطابق أرضي.
موقعه  :سال املدينة  ،احملل املدعو حانوت القشاشني  1560مقاطعة
باب ملريسة .
مساحته  13.50 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :األحباس.
شرقا  :زنقة القشاشني.

مطلب رقم 21 - 51465
تاريخ اإليداع  :فاحت ابريل 2022
طالب التحفيـظ  :ناظرأوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مسجد جامع الباب
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مسجد جامع الباب "
نوعه  :أرض عارية
موقعه  :اقليم تازة  ،دائرة تايناست  ،قيادة وجماعة كاف الغار  ،احملل
املدعو  :دوار جامع الباب.
مساحته  04 :آر  78س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ممر  ،حميد مرابط
شرقا  :ممر  ،احمد بن عياد
جنوبا  :ورثة بحالقي
غربا  :طريق.
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل التملك  :احليازة الهادئة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :يونيو 2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 21 - 51466
تاريخ اإليداع  :فاحت ابريل 2022
طالب التحفيـظ :
 - 1هشمني لبنى بنت أحمد
 - 2حداش فاطمة بنت عمرعلى الشياع سوية بينهما.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تغروت"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سامية وحسام "

أصل امللك :

نوعه  :أرض بها بناء من سفلي

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  25شوال  1439موافق  09يوليو .2018

موقعه  :اقليم تازة ،بلدية تاهلة ن حي القدس

رسم شراء عدلي مؤرخ في  20شعبان  1437موافق  27ماي .2016

مساحته  01 :آر تقريبا.

 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في  15ربيع الثاني  1436موافق  05فبراير .2015

حدوده :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  09 :يونيو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.

شماال  :الزنقة
شرقا  :العياشي محمد
جنوبا  :محمد ايشو.
غربا  :لغويل عبد اجمليد.
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل التملك :
 نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 18شعبان 1443موافق  17مارس .2022
 نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 20شعبان 1443موافق  23مارس ..2022
 رسم إراثة عدلي مؤرخ في  10محرم  1424موافق  14مارس 2003التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :ماي 2022على
الساعة الثانية عشرة زواال
مطلب رقم 21 - 51469
تاريخ اإليداع  11 :ابريل 2022
طالب التحفيظ :
 - 1حميد خرخاش بن علي.
 - 2ميمونة ازندور بنت محمد.
بصفتهما مالكني على الشياع سوية بينهما.

مطلب رقم 21 - 51470
تاريخ اإليداع  11 :ابريل 2022
طالب التحفيظ  :محمد الصغير بطالب بن احميدة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الدومة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الدومة "
نوعه  :أرض عارية
موقعه  :مدينة تازة  ،دوار اقديدس
مساحته  01 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد لكحل
شرقا  :الرسم العقاري عدد .21 - 12215
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 21 - 18701
غربا  :شرقة
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  23جمادى الثانية 1443
موافق  26يناير .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  09 :يونيو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :احملاج "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :احملاج"
نوعه  :أرض عارية
موقعه  :إقليم تازة  ،دائرة تاهلة ،قيادة بني وراين الغربية  ،جماعة
الصميعة ،احملل املدعو  :احملاج
مساحته  01 :آر تقريبا
حدوده :

مطلب رقم 21 - 51471
تاريخ اإليداع  13 :ابريل 2022
طالب التحفيظ  :أحمد أفقير بن ميمون.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دوار احسحاس"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ظهار البخور "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم ودائرة تازة  ،قيادة باب مرزوقة ،جماعة باب بودر ،احملل

شماال  :ورثة الكموز

املدعو  :دوار احسحاس .

شرقا  :زنقة

مساحته  03 :آر  73سنتيار تقريبا.

جنوبا  :زنقة

حدوده :

غربا  :كوسكوس محمد

شماال  :امللك الغابوي

احلقوق العينية  :الشيء.

شرقا  :ورثة علي بشار بن عبد السالم
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جنوبا  :مقران محمد
غربا  :ملك الدولة
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  21ربيع الثاني  1443موافق  27نوفمبر .2021 رسم شراء عدلي مؤرخ في  21ربيع الثاني  1443موافق  27نوفمبر .2021 ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في  26رجب  1443موافق  28فبراير .2022 رسم إراثة وفريضة عدلي مؤرخ في  08صفر  1443موافق  16سبتمبر .2021 وكالة عدلية مؤرخة في  19صفر  1443موافق  27سبتمبر .2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :أوفليك الرحبة الريحية "h
مطلب رقم 21 - 21238
مبقتضى مطلب إصالحي مؤ ّرخ في  27 :يناير  ، 2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املذكور والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد :
 1109املؤرخة فـي  :فاحت ابريل  2020وإعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية
عدد  1152 :املؤرخ في  27 :يناير  2021تتابع من اآلن فصاعدا في اسم املكتب
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب وذلك بناء على العقود املودعة سابقا
تأييدا للمطلب املذكور وكذا :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  28 :مارس .2015 رسم شراء عدلي مؤرخ في  15 :ابريل .2015 رسم شراء عدلي مؤرخ في  17 :ابريل .2017 رسم شراء عدلي مؤرخ في  28 :مارس .2015 نسخة مطابقة لألصل حلكم صادر عن محكمة اإلدارية بفاس عدد 353بتاريخ  17 :ابريل  2019امللف رقم .17/7108/2019
احملافظ على األمالك العقارية بتازة
إدريس املصلح
			

محافظة اسفي
مطلب رقم 23 - 126534
تاريخ اإليداع  11 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :احللوي محمد بن حسن
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك احللوي "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك احللوي "
نوعـه  :أرض عارية

موقعـه  :حي الدرب اجلديد رقم  285الشماعية إقليم أسفي
مساحته  01 :آر تقريبا
حدوده :
شماال  :مساعيد عز الدين
شرقا  :زنقة عرضها  6أمتار
جنوبا  :الدعمومي أحمد
غربا  :حمزة بوشتة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
نسخة من رسم عدلي ( قسمة ) مؤرخ في  18اغسطس 1989
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  13سبتمبر 2013
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  16ماي 2019
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  18سبتمبر 2019
شهادة إدارية مؤرخة في  07يناير 2021
عقد عرفي ( إشهاد ) مصحح اإلمضاء في  13اكتوبر 2021
عقد عرفي ( إشهاد ) مصحح اإلمضاء في  07ديسمبر 2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  09يونيو  2022على
الساعة  00 : 09صباحا .
مطلب رقم 23 - 126535
تاريخ اإليداع  11 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :الكميري يوسف ابن بوجمعة بن العربي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك الكميري "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك الكميري "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :زنقة بورصاص  ،حي اجنان  ،أسفي
مساحته  80 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :البرقوقي محمد
شرقا  :العويني
جنوبا  :حصاص احلسني
غربا  :الزنقة عرضها  5أمتار مربع
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  12ماي 2015
شهادة إدارية مؤرخة في  12ماي 2015
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  09يونيو  2022على
الساعة  00 : 12بعد الزوال .
مطلب رقم 23 - 126536
تاريخ اإليداع  12 :أبريل 2022
طالبة التحفيظ  :شركة إميوجيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد بياضة "
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مطلب رقم 23 - 126538

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد بياضة "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار كبور بن حمو  ،جماعة و قيادة اجلدور إقليم اليوسفية
مساحته  38 :آر  24سنتيارتقريبا
حدوده :
شماال  :احلميري إبراهيم
شرقا  :املطفية

تاريخ اإليداع  12 :أبريل 2022
طالبة التحفيظ  :شركة إميوجيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بياضة شعبة اخلادم "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بياضة شعبة اخلادم "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار كبور بن حمو  ،جماعة و قيادة اجلدور إقليم اليوسفية

جنوبا  :احلمري مبارك

مساحته  33 :آر  10سنتيارتقريبا

غربا  :القادري محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :

حدوده :
شماال  :القاديري عبد اهلل

شهادة إدارية مؤرخة في  23ماي 2018

شرقا  :احلوزالي بوجمعة

رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  10يونيو 2018

جنوبا  :الرميقي إبراهيم

عقد عرفي ( وكالة ) مؤرخ في  19اكتوبر 2018

غربا  :الواحي عبد الرحمان

رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  08نوفمبر 2018

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  10يونيو  2022على
الساعة  00 : 09صباحا .
مطلب رقم 23 - 126537
تاريخ اإليداع  12 :أبريل 2022
طالبة التحفيظ  :شركة إميوجيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد بياضة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد بياضة "

أصل امللك :
شهادة إدارية مؤرخة في  19يونيو 2016
رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  10يوليو 2016
عقد عرفي ( وكالة ) مؤرخ في  08اغسطس 2016
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  06سبتمبر 2016
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  10يونيو  2022على
الساعة  00 : 11صباحا .

نوعـه  :أرض عارية

مطلب رقم 23 - 126539

موقعـه  :دوار كبور بن حمو  ،جماعة و قيادة اجلدور إقليم اليوسفية
مساحته  85 :آر  70سنتيارتقريبا

تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022

حدوده :

طالب التحفيظ  :الصافي محمد ابن حفيظ بن هدي

شماال  :لعماني الطاهر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بومحشلف"

شرقا  :ارض عارية
جنوبا  :أرض عارية
غربا  :بن العربي محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
شهادة إدارية مؤرخة في  23ماي 2018
رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  10يونيو 2018
عقد عرفي ( وكالة ) مؤرخ في  19اكتوبر 2018
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  08نوفمبر 2018

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بومحشلف "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار اكراوة العثامنة  ،جماعة و قيادة لبخاتي  ،إقليم أسفي
مساحته  79 :آر  53تقريبا
حدوده :
شماال  :نائب ورثة البداوي منهم عبد الرحيم
شرقا  :نائب ورثة اعمر أحمد بن مسعود منهم مسعود
جنوبا  :حنان محمد

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  10يونيو  2022على

غربا  :نائب ورثة بوشعيب بن بوعزة منهم محمد

الساعة  00 : 10صباحا .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
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أصل امللك :
رسم عدلي ( إراثة ) مؤرخ في  30اغسطس 1998
شهادة إدارية مؤرخة في  04اغسطس 2016
شهادة إدارية مؤرخة في  02يونيو 2021
رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  03سبتمبر 2021
رسم عدلي ( إصالح احلالة املدنية ) مؤرخ في  18اكتوبر 2021
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  08نوفمبر 2021
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  08ديسمبر 2021
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  10ديسمبر 2021
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  13ديسمبر 2021
رسم عدلي ( إصالح ) مؤرخ في  23مارس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13يونيو  2022على
الساعة  00 : 09صباحا .
مطلب رقم 23 - 126540
تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :الصافي محمد ابن حفيظ بن هدي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أرض بن بوشعيب "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض بن بوشعيب "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار اكراوة العثامنة  ،جماعة و قيادة لبخاتي  ،إقليم أسفي
مساحته  56 :آر  78تقريبا
حدوده :
شماال  :نائب ورثة الصافي احملجوب منهم الزاهية
شرقا  :نائب ورثة الصافي حفيظة منهم عثمان
جنوبا  :الصافي محمد
غربا  :الهاشمي ميلود
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم عدلي ( إراثة ) مؤرخ في  30اغسطس 1998
شهادة إدارية مؤرخة في  04اغسطس 2016
شهادة إدارية مؤرخة في  04يونيو 2021
رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  03سبتمبر 2021
رسم عدلي ( إصالح احلالة املدنية ) مؤرخ في  18اكتوبر 2021
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  08نوفمبر 2021
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  08ديسمبر 2021
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  10ديسمبر . 2021
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  13ديسمبر 2021
رسم عدلي ( إصالح ) مؤرخ في  23مارس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13يونيو  2022على
الساعة  00 : 10صباحا .

مطلب رقم 23 - 126541
تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :الصافي محمد ابن حفيظ بن هدي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أرض فريرية "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض فريرية "
نوعـه  :أرض فالحية تتكون من قطعتني تفصلهما طريق عرضها  6أمتار
موقعـه  :دوار اكراوة العثامنة  ،جماعة و قيادة لبخاتي  ،إقليم أسفي
مساحته  24 :آر  87تقريبا
حدوده :
شماال  :نائب ورثة العتام مصطفى منهم محمد
شرقا  :نائب ورثة بشار عبد الرحيم منهم عبد الصادق
جنوبا  :اشبار الطييبي
غربا  :الشريكي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم عدلي ( إراثة ) مؤرخ في  30اغسطس 1998
شهادة إدارية مؤرخة في  04اغسطس 2016
شهادة إدارية مؤرخة في  02يونيو 2021
رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  03سبتمبر 2021
رسم عدلي ( إصالح احلالة املدنية ) مؤرخ في  18اكتوبر 2021
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  08نوفمبر 2021
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  08ديسمبر 2021
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  10ديسمبر . 2021
رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  13ديسمبر 2021
رسم عدلي ( إصالح ) مؤرخ في  23مارس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13يونيو  2022على
الساعة  00 : 11صباحا .
مطلب رقم 23 - 126542
تاريخ اإليداع  14 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :الكراعي عبد اهلل بن عبد القادر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :كمرية "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :كمرية "
نوعـه  :أرض فالحية بها بنايات مساحتها  103متر مربع
موقعـه  :دوار احلميدات  ،فرقة املغاوير  ،قيادة و جماعة خط أزكان ،
إقليم أسفي
مساحته  01 :آر  60تقريبا
حدوده :
شماال  :الكراعي عبد احلق – يوسف – جمال و ورثة الكراعي زهرة
شرقا  :ورثة الكراعي محمد
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جنوبا  :الكراعي جمال و اجملاز

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض الزاوية "

غربا  :ورثة الكراعي زهرة

نوعـه  :أرض فالحية

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

موقعـه  :زاوية سيدي احلاج التهامي  ،جماعة و قيادة اجلدور  ،إقليم اليوسفية

أصل امللك :

مساحته  03 :هكتار  07آر  68تقريبا

رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  26ابريل 1995

حدوده :

شهادة إدارية مؤرخة في  16نوفمبر 2021

شماال  :بن كبور حسن

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14يونيو  2022على

شرقا  :الرسم العقاري عدد 23 - 42723

الساعة  00 : 14زواال.

جنوبا  :ولديب فاطمة
غربا  :الطريق عرضها  20متر
مطلب رقم 23 - 126543

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

تاريخ اإليداع  15 :أبريل 2022

أصل امللك :

طالب التحفيظ  :عواش ادريس ابن عبد احلكيم بن ادريس

رسم عدلي ( اراثة ) مؤرخ في  10يونيو 1980

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بير سالم "

رسم عدلي ( قسمة ) مؤرخ في  26ابريل 2007

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بير سالم "

عقد عرفي ( وكالة ) مصحح اإلمضاء في  03اغسطس 2012

نوعـه  :أرض فالحية

رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  12اغسطس 2012

موقعـه  :دوار أوالد موسى  ،جماعة و قيادة دار السي عيسى ،إقليم أسفي

رسم عدلي ( معاوضة ) مؤرخ في  05نوفمبر 2012

مساحته  67 :آر  35تقريبا

ملحق عقد ( إصالح احلالة املدنية ) مؤرخ في  13اكتوبر 2014

حدوده :

رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  27نوفمبر 2015

شماال  :كردي أحمد

عقد عرفي ( إشهاد ) مؤرخ في  08مارس 2022

شرقا  :طريق

رسم عدلي ( إستدراك ) مؤرخ في  16مارس 2022

جنوبا  :الرسم العقاري عدد /271ز

شهادة إدارية مؤرخة في  12ابريل 2022

غربا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 109689

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14يونيو  2022على

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

الساعة  00 : 09صباحا.

أصل امللك :
مطلب رقم 23 - 126545

شهادة إدارية مؤرخة في  26اغسطس 2021
رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  04سبتمبر 2021

تاريخ اإليداع  18 :أبريل 2022

شهادة إدارية مؤرخة في  16سبتمبر 2021

طالب التحفيظ  :أبو مارية عبد اإلله بن احلاج عمر

رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  19سبتمبر 2021

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :البحير "

رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  20فبراير 2022

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :البحير "

رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  20فبراير 2022

نوعـه  :أرض فالحية

عقد عرفي ( وكالة ) مؤرخ في  17مارس 2022

موقعـه  :مركز البدوزة  ،جماعة البدوزة  ،إقليم أسفي

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14يونيو  2022على

مساحته  02 :آر  68تقريبا

الساعة  00 : 12بعد الزوال.

حدوده :
شماال  :اجملولس فاطمة

مطلب رقم 23 - 126544

شرقا  :املرجاني مبارك و كوكاب مصطفى

تاريخ اإليداع  15 :أبريل 2022

جنوبا  :طريق عرضها  5أمتار مربع

طالبة التحفيظ  :ساعف أمينة بنت إبراهيم بن الصديق

غربا  :طريق عرضها  4أمتار مربع

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أرض الزاوية "

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
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أصل امللك :
رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  11ابريل 2022
شهادة إدارية مؤرخة في  11ابريل 2022
شهادة إدارية مؤرخة في  11ابريل 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16يونيو  2022على
الساعة  00 : 09صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بأسفي
الشرقي الشوبي
			

مطلب رقم 24 - 131883
تاريخ اإليداع  12 :أبريل 2022؛
طالبا التحفيظ :
طارق اعراص بن عبد السالم بنسبة 1/2؛أحمد اعراص بن عبد السالم بنسبة 1/2؛االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :طارق"؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة ازمورن ،احملل املدعو  :دوار ثال يوسف
أنو نتارا؛
مساحته 01 :ار  32س تقريبا؛
حدوده :

محافظة احلسيمة

شرقا  :الطريق؛
شماال  :الطريق؛
جنوبا  :ورثة بنزيان العياشي؛

مطلب رقم 24 - 131882
تاريخ اإليداع  12 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :محمد ولد عبو بن اليزيد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ولد عبو"؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة امزورن ،احملل املدعو  :تفرس عمار؛
مساحته 01 :ار  11س تقريبا؛
حدوده :
شرقا  :ورثة حمامة موح علوش؛
شماال  :عبد الكرمي السعيدي؛
جنوبا  :حسيبة السعيدي؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مضمن بسجل االمالك رقم  159مكرر صحيفة 394
عدد  343بتاريخ  07مارس ( 2022توثيق باحلسيمة)؛
 - 2رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 87
صحيفة  335عدد  288بتاريخ  19ديسمبر ( 2012توثيق احلسيمة)؛
 - 3نسخة من رسم ملكية مؤرخة في  05ابريل  2022أصلها مضمن
بسجل األمالك العقارية رقم  45عدد  25صحيفة  22بتاريخ  22ماي
( 1971توثيق باحلسيمة)؛
 - 4صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلي أصله مضمن بسجل التركات
والوصايا رقم  33صحيفة  150عدد  130بتاريخ  02ديسمبر ( 2011
توثيق احلسيمة)؛
 - 5شهادة إدارية مؤرخة في  04ابريل 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  13يونيو  2022على
الساعة  10 : 00صباحا.

غربا  :حسن بن طاهر؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم اثبات امللكية مضمن بسجل باقي الوثائق رقم  99صحيفة 436
عدد  438بتاريخ  04يناير ( 2022توثيق باحلسيمة)؛
 - 2شهادة عدم التنافي مع القانون  25/90مؤرخة في  05يناير 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  13يونيو  2022على
الساعة  12 : 00زواال.
مطلب رقم 24 - 131884
تاريخ اإليداع  12 :أبريل 2022؛
طالبة التحفيظ  :حياة عالشي بنت نورالدين؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عالشي"؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة ازمورن ،احملل املدعو  :تساسنت؛
مساحته 01 :ار  56س تقريبا؛
حدوده :
شرقا  :فريد الهاللي؛
شماال  :عبد احلميد الهاللي؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة ادسولي؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مضمن بسجل االمالك العقارية رقم 152
صحيفة  123عدد  107بتاريخ  23اكتوبر ( 2020توثيق باحلسيمة)؛
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 - 2رسم اثبات امللكية مضمن بسجل باقي الوثائق رقم  76صحيفة 196

 - 4رسم وكالة عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم  88صحيفة 364

عدد  139بتاريخ  20ابريل ( 2017توثيق باحلسيمة)؛

عدد  313بتاريخ  18مارس ( 2019توثيق باحلسيمة)؛

 - 3صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصله مضمن بسجل باقي الوثائق
رقم  82عدد  260صحيفة  320بتاريخ  30مارس (2018توثيق احلسيمة)؛
 - 4شهادة عدم التنافي مع القانون  25/90مؤرخة في  05ابريل 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  13يونيو  2022على
الساعة  09 : 00صباحا.
مطلب رقم 24 - 131885

 - 5رسم إراثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا رقم 44
صحيفة  44عدد  35بتاريخ  16سبتمبر 2015؛
 - 6رسم إراثة بفريضة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا رقم 58
صحيفة  489عدد  360بتاريخ  15ديسمبر 2021؛
 - 7شهادة عدم التنافي مع القانون  25/90مؤرخة في  29اكتوبر 2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  14يونيو  2022على
الساعة  09 : 00صباحا.

تاريخ اإليداع  14 :أبريل 2022؛
طالبو التحفيظ :

مطلب رقم 24 - 131886
تاريخ اإليداع  18 :أبريل 2022؛

 - 1محمد أحذار بن للوش بنسبة ،1470/20160

طالبة التحفيظ  :شركة ماريف سكن Ste marif sakan sarl

 - 2راضية أحذار بنت محمد بنسبة ،3024/20160

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

 - 3فطومة أحذار بنت محمد بنسبة ،3024/20160

نوعـه  :أرض عارية؛

 - 4فاضلة أحذار بنت محمد بنسبة ،3024/20160
 - 5حسن أحذار بن محمد بنسبة ،6048/20160
 - 6فضيلة اجملاوي بنت محمد بنسبة ،630/20160
 - 7فظمة أحذار بنت للوش بنسبة 735/20160
 - 8رشيدة أحذار بنت للوش بنسبة ،735/20160
 - 9ميمون أحذار بن للوش بنسبة 1470/20160؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ورثة محمد احذار"؛
نوعـه  :أرض بها بناية تتكون من سفلي؛
موقعه  :مدينة احلسيمة ،احملل املدعو  :زنقة األمل؛

موقعه  :مدينة احلسيمة ،احملل املدعو  :حي اكار ازوكاغ امجكير؛
مساحته  02 :ار  72س تقريبا؛
حدوده :
شرقا  :الرسم العقاري عدد 24 - 16157؛
شماال  :عبد الرحمان الدعدي؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 24 - 16157؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مضمن بسجل االمالك العقارية رقم 160

مساحته  60 :س تقريبا؛

صحيفة  398عدد  388بتاريخ فاحت ابريل ( 2022توثيق باحلسيمة)؛

حدوده :

 - 2صورة طبق األصل من رسم اثبات امللكية عدلي أصله مضمن بسجل

شرقا  :ورثة لزعر محمد؛

باقي الوثائق رقم  102صحيفة  199عدد  192بتاريخ  03يناير 2022

شماال  :ورثة العياشي؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛

(توثيق احلسيمة)؛
 - 3قرار مبثابة إذن بالتقسيم مؤرخ في  01مارس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20يونيو  2022على
الساعة  09 : 00صباحا.

أصل امللك :
 - 1رسم اثبات امللكية مضمن بسجل باقي الوثائق رقم  92صحيفة 64
عدد  45بتاريخ  17ماي ( 2019توثيق باحلسيمة)؛
 - 2رسم ملحق اصالحي عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 89
صحيفة  272عدد  239بتاريخ  27ماي ( 2019توثيق باحلسيمة)؛

مطلب رقم 24 - 131887
تاريخ اإليداع  18 :أبريل 2022؛
طالبة التحفيظ  :شركة ماريف سكن Ste marif sakan sarl
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أمجكير "4؛
نوعـه  :أرض عارية؛

 - 3رسم احلاق عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم  102صحيفة

موقعه  :مدينة احلسيمة ،احملل املدعو  :حي اكار ازوكاغ امجكير؛

 248عدد  259بتاريخ  23مارس ( 2022توثيق باحلسيمة)؛

مساحته  02 :ار  87س تقريبا؛
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حدوده :

نوعـه  :أرض عارية؛

شرقا  :الرسم العقاري عدد 24 - 16157؛

موقعه  :مدينة احلسيمة ،احملل املدعو  :حي اكار ازوكاغ امجكير؛

شماال  :عبد الرحمان الدعدي؛

مساحته  02 :ار  63س تقريبا؛

جنوبا  :عبد الرحمان الدعدي؛

حدوده :

غربا  :الطريق؛

شرقا  :الرسم العقاري عدد 24 - 16157؛

احلقوق العينية  :ال شيء؛

شماال  :شركة ماريف سكان؛

أصل امللك :

جنوبا  :شركة ماريف سكان؛

 - 1رسم شراء عدلي مضمن بسجل االمالك العقارية رقم 160

غربا  :الطريق؛

صحيفة  398عدد  389بتاريخ فاحت ابريل ( 2022توثيق باحلسيمة)؛

احلقوق العينية  :ال شيء؛

 - 2صورة طبق األصل من رسم اثبات امللكية عدلي أصله مضمن

أصل امللك :

بسجل باقي الوثائق رقم  102صحيفة  199عدد  192بتاريخ  03يناير 2022

 - 1رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 102

( توثيق احلسيمة)؛

صحيفة  199عدد  192بتاريخ  03يناير  ( 2022توثيق احلسيمة)؛

 - 3قرار مبثابة إذن بالتقسيم مؤرخ في فاحت مارس 2022

 - 2شهادة عدم التنافي مع القانون  25/90مؤرخة في  06ابريل 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20يونيو  2022على

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20يونيو  2022على

الساعة  10 : 00صباحا.

الساعة  12 : 00زواال.
مطلب رقم 24 - 131890

مطلب رقم 24 - 131888
تاريخ اإليداع  18 :أبريل 2022؛

تاريخ اإليداع  18 :أبريل 2022؛

طالب التحفيظ  :عبد الرحمان الدعدي بن عبد املولى؛

طالب التحفيظ  :ادريس التعروستي ابن محمد؛

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :التعروستي"؛

نوعـه  :أرض عارية؛

نوعـه  :أرض بها بنايتني متكونتني من سفلي؛

موقعه  :مدينة احلسيمة ،احملل املدعو  :حي اكار ازوكاغ امجكير؛

موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة بني بوفراح ،احملل املدعو  :دوار امهوطا؛

مساحته  02 :ار  92س تقريبا؛

مساحته  06 :ار  93س تقريبا؛

حدوده :

حدوده :

شرقا  :الرسم العقاري عدد 24 - 16157؛

شرقا  :الطريق

شماال  :الطريق؛

شماال  :الرسم العقاري عدد 24 - 29822؛

جنوبا  :شركة ماريف سكان؛

جنوبا  :الشعبة؛

غربا  :الطريق؛

غربا  :ممر؛

احلقوق العينية  :ال شيء؛

احلقوق العينية  :ال شيء؛

أصل امللك :

أصل امللك :

 - 1رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 102

 - 1رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 101

صحيفة  199عدد  192بتاريخ  03يناير  ( 2022توثيق احلسيمة)؛

صحيفة  246عدد  222بتاريخ  13ديسمبر  ( 2021توثيق احلسيمة)؛

 - 2شهادة عدم التنافي مع القانون  25/90مؤرخة في  06ابريل 2022؛

 - 2وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ  25اكتوبر 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20يونيو  2022على

 - 3رسم استخالف الشهود عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 101

الساعة  11 : 00صباحا.

صحيفة  240عدد  316بتاريخ  13يناير  ( 2022توثيق احلسيمة)؛
 - 4رسم الرجوع في الشهادة عدلي مضمن بسجل التركات رقم 101

مطلب رقم 24 - 131889

صحيفة  241عدد  317بتاريخ  13يناير  ( 2022توثيق احلسيمة)؛

تاريخ اإليداع  18 :أبريل 2022؛

 - 5شهادة إدارية مؤرخة في  08ابريل 2022؛

طالب التحفيظ  :عبد الرحمان الدعدي بن عبد املولى؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20يونيو  2022على

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

الساعة  10 : 00صباحا.
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مطلب رقم 24 - 131891
تاريخ اإليداع  18 :أبريل 2022؛
مساحته  63 :ار  06سنتيار
طالب التحفيظ  :وئام اخلطابي بنت خالد؛
حدوده :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اخلطابي"؛
شماال  :مطلب عدد  - 26 - 3040مطلب عدد  - 26 - 2495الرسم
نوعـه  :أرض عارية؛
العقاري  - 26 - 49602مطلب عدد  - 26 - 2496الرسم العقاري
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة أجدير ،احملل املدعو  :صارو اصماظ؛
 - 26 - 60952مطلب عدد 26 - 2497
مساحته  02 :ار  68س تقريبا؛
جنوبا  :طريق عمومية غير معبدة عرضها  5امتار
حدوده :
شرقا  :مطلب عدد 26 - 2622
شرقا  :الطريق؛
غربا  :الرسم العقاري 26 - 59528
شماال  :ورثة عمر محمد؛
احلقوق العينية  :الشئ.
جنوبا  :الطريق؛
أصل امللك :
غربا  :أقرقاش جميلة؛
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  498كناش األمالك  73بتاريخ  28اكتوبر 2019
احلقوق العينية  :ال شيء؛
 - 2شهادة ادارية عدد /390م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة سيدي موسى
أصل امللك :
اجملدوب بتاريخ  07اغسطس 2019
 - 1رسم صدقة عدلي مضمن بسجل االمالك العقارية رقم 141
 - 3رسم وكالة عدلي عدد  48كناش عدد  122بتاريخ  05نوفمبر 2021
صحيفة  135عدد  121بتاريخ  29مارس ( 2019توثيق باحلسيمة)؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20يونيو  2022على
 - 2صورة طبق األصل من نسخة من رسم امللكية عدلي أصله مضمن
الساعة  09و 30د صباحا
بكناش اخملتلفة رقم  1صحيفة  296عدد  230بتاريخ  09فبراير 1984
احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية
(توثيق باحلسيمة)؛
مصطفى بنحداوي
			
 - 3صورة طبق األصل من رسم قسمة عدلي أصله مضمن بسجل االمالك
العقارية رقم  98صحيفة  338عدد  237بتاريخ  19فبراير ( 2014توثيق
باحلسيمة)؛
 - 4وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ  11ابريل 2022؛
 - 5شهادة إدارية مؤرخة في  26يناير 2022؛
محافظة ورزازات
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20يونيو  2022على
الساعة  13 : 00بعد الزوال.
احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة
مطلب رقـم 28 - 59178
البشير دحوتي
			
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
موقعه  :احملمدية  ،جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار اوالد الهجالة

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تالغنجومت".

محافظة احملمدية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تالغنجومت".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني  ،جماعة بني زولي احملل املدعو :

مطلب رقم 26 - 3866
تاريخ اإليداع  20 :ابريل 2022
طالب (ة) التحفيظ  :بحرية عريان بنت موسى
بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة
االسم الذي يعرف به امللك  :أرض احلفرة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض احلفرة
نوعه  :أرض فالحية

أغالن الباشا.
مساحته  5 :آ  80س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة عياد بن املؤدن
شرقا  :محمد بن موحى عبو
جنوبا  :محمد بن احلاج احلاري
غربا  :ورثة احلاج الهاشمي حريف
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  15يونيو  2022على الساعة 09

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  15يونيو  2022على الساعة 11

و 30دقيقة.

و 30دقيقة.
مطلب رقـم 28 - 59181

مطلب رقـم 28 - 59179
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022

تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

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

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الغابة".

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الغابة".

مشتمالته  :أرض فالحية

مشتمالته  :أرض فالحية

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

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

أغالن الباشا.

أغالن الباشا.

مساحته  5 :آ  50س تقريبا

مساحته  3 :آ  80س تقريبا

حدوده :

حدوده :

شماال  :ورثة سالم بن العربي منهم محمد

شماال  :ورثة ايت ميلود

شرقا  :املصرف

شرقا  :مسلك للمرور

جنوبا  :املصرف

جنوبا  :ورثة ايت ميلود

غربا  :املصرف

غربا  :ورثة بوجمعة بن احمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  15يونيو  2022على الساعة 10

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  15يونيو  2022على الساعة 12

و 30دقيقة.

و 30دقيقة.
مطلب رقـم 28 - 59182

مطلب رقـم 28 - 59180
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022

تاريخ اإليداع  14 :ابريل .2022

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بوتانوت".

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوتانوت".

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

مشتمالته  :أرض فالحية

مشتمالته  :أرض فالحية

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

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

أغالن الباشا.

أغالن الباشا.

مساحته  3 :آ تقريبا

مساحته  60 :آ  50س تقريبا

حدوده :

حدوده :

شماال  :ورثة محمد بن صالح الشوداني

شماال  :مسلك للمرور

شرقا  :ورثة محمد بن صالح الشوداني

شرقا  :ممر عمومي

جنوبا  :ورثة محمد بن صالح الشوداني

جنوبا  :مجدول عبد العزيز و عبد اهلل بن محمد أوخيي

غربا  :املصرف

غربا  :املصرف
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه عقل ممتلكات بتاريخ  20يوليو . 2011

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  16يونيو  2022على الساعة 09

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  16يونيو  2022على الساعة 13

و 30دقيقة.

و 00دقيقة.
مطلب رقـم 28 - 59185

مطلب رقـم 28 - 59183
تاريخ اإليداع  14 :ابريل .2022

تاريخ اإليداع  14 :ابريل .2022

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

طالب التحفيظ  :بوقاسي حورية بنت محمد بنسبة 1 / 1

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

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

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

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

مشتمالته  :أرض فالحية

مشتمالته  :أرض بها بناية من طابق سفلي و طابق أول

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

موقعه  :اقليم ودائرة ورزازات جماعة ترميكت  ،احملل املدعو  :تاجدة.

أغالن الباشا.

مساحته  70 :س تقريبا

مساحته  94 :آ تقريبا

حدوده :

حدوده :

شماال  :بوجاه فطيمة

شماال  :الباز عبد النبي

شرقا  :بوجاه فطيمة

شرقا  :مخلوق عبد السالم

جنوبا  :الزنقة

جنوبا  :الساقية

غربا  :بوجاه فطيمة

غربا  :ممر عمومي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

سند التملك  :رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  3ابريل 1996

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  23ماي 2005

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  16يونيو  2022على الساعة 11

 -رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  29يوليو 2015

و 00دقيقة.

 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  5نوفمبر 2015 وثيقة إدارية موضوعه إقرار بتاريخ  17فبراير 2021مطلب رقـم 28 - 59184

 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  5مارس 2021

تاريخ اإليداع  14 :ابريل .2022

 -وكالة بتاريخ  30مارس 2022

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

 -شهادة إدارية بتاريخ  30مارس . 2022

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اخف نسغن ."2

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  16يونيو  2022على الساعة 09

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اخف نسغن ."2

و 30دقيقة.

مشتمالته  :أرض فالحية
مطلب رقـم 28 - 59186

موقعه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني  ،جماعة بني زولي احملل املدعو :
أغالن الباشا.

تاريخ اإليداع  15 :ابريل .2022

مساحته  26 :آ تقريبا

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

حدوده :

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :إخف نسغن ."1

شماال  :املصرف

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :إخف نسغن ."1

شرقا  :ورثة سالم بن الفاطمي

مشتمالته  :أرض فالحية

جنوبا  :مسلك للمرور

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

غربا  :األوقاف العامة و احلسني بن التهامي و محمد بن عمر و علي

أغالن الباشا.

بن احلبيب

مساحته  17 :آ  40س تقريبا
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حدوده :
شماال  :صالح بن حسو
شرقا  :مسلك للمرور
جنوبا  :املصرف
غربا  :املصرف
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  17يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقـم 28 - 59187
تاريخ اإليداع  15 :ابريل .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :إدجامع ."2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :إدجامع ."2
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني  ،جماعة بني زولي احملل املدعو :
أغالن الباشا.
مساحته  76 :آ  70س تقريبا
حدوده :
شماال  :محمد بن موحى أعبو
شرقا  :ممر عمومي
جنوبا  :مسلك للمرور
غربا  :احمد بن احلاج و محمد بن عبد اهلل بن عثمان و املصرف
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  17يونيو  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.
مطلب رقـم 28 - 59188
تاريخ اإليداع  15 :ابريل .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تبركنت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تبركنت".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني  ،جماعة بني زولي احملل املدعو :
أغالن الباشا.
مساحته  6 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :مفخول محمد بن مبارك
شرقا  :مفخول محمد بن مبارك

جنوبا  :ورثة محماد أوصالح منهم احلسن
غربا  :مفخول محمد بن مبارك
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  17يونيو  2022على الساعة 14
و 30دقيقة.
مطلب رقـم 28 - 59189
تاريخ اإليداع  15 :ابريل .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أريس البراني ."2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أريس البراني ."2
مشتمالته  :أرض فالحية بها نخيل
موقعه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني  ،جماعة بني زولي احملل املدعو :
أغالن الباشا.
مساحته  37 :آ  50س تقريبا
حدوده :
شماال  :ممر عمومي
شرقا  :ممر عمومي
جنوبا  :املصرف
غربا  :محمد بن الصالح
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  17يونيو  2022على الساعة 15
و 30دقيقة.
مطلب رقـم 28 - 59190
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :متسراوت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :متسراوت".
مشتمالته  :أرض فالحية بها نخيل
موقعه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني  ،جماعة بني زولي احملل املدعو :
أغالن الباشا.
مساحته  23 :آ  90س تقريبا
حدوده :
شماال  :املصرف
شرقا  :فيها خير بالل
جنوبا  :مسلك للمرور
غربا  :املصرف
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20يونيو  2022على الساعة 09

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20يونيو  2022على الساعة 12

و 30دقيقة

و 30دقيقة.
مطلب رقـم 28 - 59193

مطلب رقـم 28 - 59191
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022

تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أريس البراني ."3

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :غديوة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أريس البراني ."3

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :غديوة".

مشتمالته  :أرض فالحية بها نخيل

مشتمالته  :أرض فالحية بها نخيل

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

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

أغالن الباشا.

أغالن الباشا.

مساحته  35 :آ  90س تقريبا

مساحته  27 :آ  50س تقريبا

حدوده :

حدوده :

شماال  :ورثة علي بن محمد

شماال  :ورثة عبد الدائم بن العربي و ورثة محمد بن العربي

شرقا  :ممر عمومي

شرقا  :املصرف و ورثة أيت بوجمعة بن العربي

جنوبا  :ممر عمومي

جنوبا  :محمد بن امبارك مفحول

غربا  :ورثة محمد بن احلاج

غربا  :مفحول عبد الرحمان و ورثة التهامي بن محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20يونيو  2022على الساعة 11

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20يونيو  2022على الساعة 13

و 00دقيقة.

و 30دقيقة.
مطلب رقـم 28 - 59194

مطلب رقـم 28 - 59192
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022

تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بو إغرضاين".

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ام أزما".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بو إغرضاين".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ام أزما".

مشتمالته  :أرض فالحية بها نخيل

مشتمالته  :أرض فالحية

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

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

أغالن الباشا.

أغالن الباشا.

مساحته  30 :آ  80س تقريبا

مساحته  12 :آ  15س تقريبا

حدوده :

حدوده :

شماال  :األوقاف العامة  .و ورثة ايت بنعيسى

شماال  :مسلك للمرور

شرقا  :ورثة ايت بنعيسى و ممر عمومي

شرقا  :سالم بن علي ورثة احلاج الهاشمي

جنوبا  :املصرف

جنوبا  :املصرف و األوقاف

غربا  :ورثة بوجمعة بن العربي

غربا  :محمد بن مبارك

عدد  25 - 1217رمضان  27( 1443أبريل )2022

2686
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  21يونيو  2022على الساعة 09

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  21يونيو  2022على الساعة 12

و 30دقيقة

و 30دقيقة.
مطلب رقـم 28 - 59197

مطلب رقـم 28 - 59195
تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022

تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أضغار نلبرج ."1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :وين عائشة أعلي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أضغار نلبرج ."1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :وين عائشة أعلي".

مشتمالته  :أرض فالحية

مشتمالته  :أرض فالحية

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

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

أغالن الباشا.

أغالن الباشا.

مساحته  8 :آ  40س تقريبا

مساحته  51 :آ تقريبا

حدوده :

حدوده :

شماال  :املصرف

شماال  :احمد بن محمد معاش

شرقا  :األوقاف العامة .

شرقا  :مسلك للمرور

جنوبا  :احلسني بن التهامي

جنوبا  :املصرف

غربا  :املصرف

غربا  :مخلوق عبد السالم و صالح بن بوجمعة بن ابراهيم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  21يونيو  2022على الساعة 11

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22يونيو  2022على الساعة 09

و 00دقيقة.

و 30دقيقة.
مطلب رقـم 28 - 59198

مطلب رقـم 28 - 59196
تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022

تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ترضوضني".

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :باع كبير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ترضوضني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :باع كبير".

مشتمالته  :أرض فالحية

مشتمالته  :أرض فالحية

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

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

أغالن الباشا.

أغالن الباشا.

مساحته  1 :هـ  11آ تقريبا

مساحته  50 :آ تقريبا

حدوده :

حدوده :

شماال  :ممر عمومي

شماال  :عبد الرحمان الشوداني بن العربي

شرقا  :ممر عمومي

شرقا  :مسلك للمرور

جنوبا  :مسلك للمرور

جنوبا  :املصرف

غربا  :املصرف

غربا  :احمد بن علي بن احلبيب البوزركاني و حريف محمد بن احلاج

عدد  25 - 1217رمضان  27( 1443أبريل )2022
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22يونيو  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.

مطلب رقـم 28 - 59199
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أسرك".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أسرك".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم زاكورة دائرة تنزولني  ،جماعة بني زولي احملل املدعو :
أغالن الباشا.
مساحته  7 :آ  50س تقريبا
حدوده :
شماال  :مسلك للمرور
شرقا  :مجدول عبد القادر
جنوبا  :املصرف
غربا  :أخيي عبد اهلل بن محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20يوليو . 2011
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22يونيو  2022على الساعة 13
و 00دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات
املصطفى فخري
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جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :امللك العام اجلماعي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ  27أغسطس . 1997
رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ  28سبتمبر . 2000
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ  26أغسطس . 2002
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ  21مارس . 2003
عقد عرفي موضوعه قسمة بتاريخ3يوليوز 2003
رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ  28أغسطس . 2007
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 31يوليوز . 2008
عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ  17أكتوبر . 2008
شهادة إدارية بتاريخ  22أغسطس . 2016
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  5ديسمبر . 2017
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  21مارس . 2018
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  23ابريل . 2018
رسم عدلي موضوعه إشهاد بتاريخ  30أكتوبر . 2019
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147195
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :تابت سعيد بن محمد بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك تابت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك تابت".

محافظة تيزنيت
مطلب رقم 31 - 147194
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :خلفان عبد الكرمي بن احلسني بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ابالض ."157-146
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ابالض ."157-146
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :مزارع تيرت جماعة ميراللفت إقليم سيدي إفني.
مساحته  2 :آ  40س تقريبا
حدوده :
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :ابلخير احلسن و ابلخير عمر

مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :تيرت  2جماعة ميراللفت إقليم سيدي افني.
مساحته  82 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :امللك العام اجلماعي
جنوبا  :جبارة البشير
غربا  :بلعسري مصطفى
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  28ديسمبر 2021
شهادة ادارية مؤرخة في 04/10/2021عدد 48
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20يونيو  2022على الساعة 10
و 30دقيقة.
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مطلب رقم 31 - 147196
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :بنعمار العربي بن عمر بنسبة1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بنعمار".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوتيني القطعة ."7
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابق أولي واحد
موقعه  :حي بوتيني  1جماعة وإقليم تزنيت.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 17604و الرسم العقاري رقم
31 - 28431
شرقا  :طالب التحفيظ
جنوبا  :طريق

مطلب رقم 31 - 147198
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دو توريرت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مسجد دوار الفيضة".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :الفيضة جماعة سيدي حساين أو علي اقليم سيدي إفني .
مساحته  9 :آ  50س تقريبا
حدوده :
شماال  :بردوز العربي
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق

غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

غربا  :احليث براهيم

سند التملك :

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

عقد عرفي موضوعه تسليم بتاريخ  05يوليوز . 2001
شهادة إدارية بتاريخ  16ابريل . 2014
رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 10يونيو 2014
رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ31مارس 2017
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20يونيو  2022على الساعة 09

سند التملك :
وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ 18ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20يونيو  2022على الساعة 13
و 30دقيقة.

و 00دقيقة.

مطلب رقم 31 - 147199
مطلب رقم 31 - 147197

تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بنسبة 1 - 1

تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مقبرة ايت تغشيت".

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :املكرزت املوسم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مقبرة ايت تغشيت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :املكزرت املوسم".

مشتمالته  :أرض بها مقبرة

مشتمالته  :أرض فالحية

موقعه  :ايت تغشيت جماعة انفك اقليم سيدي افني.

موقعه  :زاوية متكدشت جماعة افال اغير إقليم تزنيت.
مساحته  40 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :طريق
جنوبا  :طالب التحفيظ
غربا  :طالب التحفيظ
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ 18ابريل . 2022

مساحته  25 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :طريق
جنوبا  :طالب التحفيظ
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ 18ابريل . 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21يونيو  2022على الساعة 13

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21يونيو  2022على الساعة 11

و 00دقيقة.

و 00دقيقة.

عدد  25 - 1217رمضان  27( 1443أبريل )2022
مطلب رقم 31 - 147200
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد ايت تغشيت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مسجد ايت تغشيت".
مشتمالته  :أرض بها مسجد
موقعه  :ايت تغشيت جماعة انفك اقليم سيدي افني.
مساحته  4 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ
شرقا  :مسلك عمومي
جنوبا  :طريق
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ 18ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21يونيو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147201
تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :ملني حميد بن مسعود بنسبة 2 - 1بوزكري سعاد
بنت محمد بنسبة 2 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أكادير ويل".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أكادير ويل".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :حي أفتاس جماعة ميراللفت إقليم سيدي إفني
مساحته  1 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة ادفال
شرقا  :ورثة حميدة اليزيد
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :خامو احلسني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  21فبراير . 2018
رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  7مارس . 2018
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21يونيو  2019شهادة إدارية بتاريخ
16مارس . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20يونيو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.
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مطلب رقم 31 - 147202
تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :صبري الطاهر بن ابراهيم بنسبة1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :النعيمية".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :البركة".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :دوار العوينة جماعة أكلو إقليم تيزنيت.
مساحته  95 :آ  72س تقريبا
حدوده :
القطعة االولى
شماال  :الرسم العقاري رقم 31 - 69969
شرقا  :الرسم العقاري رقم 31 - 69969
جنوبا  :مسلك عمومي
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 55352
القطعة الثانية
شماال  :مسلك عمومي
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 55576
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 21450
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 55352
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  31مارس . 2022
شهادة إدارية بتاريخ  7مارس . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.

مطلب رقم 31 - 147203
تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :ايت ملود ابراهيم بن محمد بنسبة1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أكرار".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان مزارع أكرار".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :دوار أكرار ايت امحمد جماعة أكلو إقليم تزنيت.
مساحته  1 :هـ  63آ  60س تقريبا
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 22822
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 22822
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 57277و الرسم العقاري رقم
31 - 19574
غربا  :الرسم العقاري رقم 31 - 28741
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

سند التملك :

سند التملك :

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  8ديسمبر . 2017
شهادة إدارية بتاريخ 18مارس . 2022
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  31مارس . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20يونيو  2022على الساعة 10

وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  19ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21يونيو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.

و 30دقيقة.

مطلب رقم 31 - 147206
مطلب رقم 31 - 147204

تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :إمني التمزكورت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :إمني التمزكورت".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :ايت تغشيت جماعة انفك اقليم سيدي افني.
مساحته  30 :آ تقريبا
حدوده :

تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :املدرسة القدمية".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املدرسة القدمية".
مشتمالته  :أرض بها بناية عبارة عن مدرسة عتيقة
موقعه  :زاوية متكدشت جماعة افال إغير إقليم تيزنيت .
مساحته  30 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ
شرقا  :طالب التحفيظ

شماال  :ايت سعيد
شرقا  :بوشطري احلسن

جنوبا  :الشريف ايت احلنفي احلسن و طالب التحفيظ و طريق

جنوبا  :طريق

غربا  :طريق و املومني بوسعيد

غربا  :بونهيضي جنيم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

سند التملك  :وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ 19ابريل . 2022

سند التملك :
وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  19أبريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  21يونيو  2022على الساعة 10

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21يونيو  2022على الساعة 14
و 00دقيقة.

و 30دقيقة.

مطلب رقم 31 - 147207
مطلب رقم 31 - 147205

تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقعة دار اللوز".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بقعة دار اللوز".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :ايت تغشيت جماعة انفك اقليم سيدي افني.
مساحته  10 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ايت احلوس اخملتار
شرقا  :طريق

تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مقبرة متكدشت ."2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مقبرة متكدشت ."2
مشتمالته  :أرض بها مقبرة
موقعه  :زاوية متكدشت جماعة افال اغير إقليم تزنيت.
مساحته  70 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق

جنوبا  :بونهيضي سعيد

غربا  :طريق

غربا  :بونهيضي سعيد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
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سند التملك :
وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  19ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21يونيو  2022على الساعة 15
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147208
تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :موماد فيصل بن احلسني بنسبة1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :متحروشت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك موماد".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :حي احمليط جماعة وإقليم سيدي إفني.
مساحته  85 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 138696
شرقا  :االدريسي عائشة
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :امللك العام اجلماعي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 6يونيو 1989
رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ  21فبراير . 1991
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ  25يونيو . 2002
رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ  24يوليوز . 2002
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ  8ماي 2002
رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ12سبتمبر . 2019
رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ  24سبتمبر . 2020
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ15أكتوبر 2020
شهادة إدارية بتاريخ  6مارس . 2022
رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ  30مارس 2022
ملحق لرسم مخارجة مؤرخ في 03/05/2019
ملحق لرسم مخارجة مؤرخ في 01/12/2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  21يونيو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147209
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :بوسنكار احلسني بن محمد بنسبة 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بوشبار ."1
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوشبار."1
مشتمالته  :أرض عارية
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موقعه  :متدغوست جماعة واقليم تزنيت.
مساحته  1 :آ  54س تقريبا
حدوده :
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :اعراب بلعيد وأعراب مبارك
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 28745
غربا  :بن حوكا سعيد و علي بن حوكا
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
محرر ثابت التاريخ موضوعه وكالة بتاريخ  7نونبر . 2017
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  12يوليوز . 2019
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ29يوليوز 2019
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22يونيو  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147210
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :املدرسة العتيقة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املدرسة العتيقة".
مشتمالته  :أرض بها بناية عبارة عن مدرسة عتيقة
موقعه  :زاوية متكدشت جماعة أفال اغير إقليم تزنيت.
مساحته  60 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ و مكزرت املوسم
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق و الطلبي احلبيب
غربا  :طالب التحفيظ و الشريف ايت احلنفي احلسن
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23يونيو  2022على الساعة 10
و 30دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147211
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مقبرة متكدشت."1
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مقبرة متكدشت ."1
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مشتمالته  :أرض بها مقبرة
موقعه  :زاوية متكدشت جماعة أفال اغير إقليم تزنيت.
مساحته  50 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :مكزرت املوسم
جنوبا  :املدرسة القدمية
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23يونيو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.
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حدوده :
شماال  :بن حلسن محمد و بن عبداهلل احملفوض و بن احمد ناصر
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق
غربا  :ايت املدن املدني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23يونيو  2022على الساعة 14
و 00دقيقة.

مطلب رقم 31 - 147214
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالبة التحفيظ  :بكراوي خديجة بنت محمد بنسبة1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دار بركاوي".
مطلب رقم 31 - 147212
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دار بركاوي".
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
مشتمالته  :أرض بها بناية سفلية
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بنسبة 1/1
موقعه  :دوار سيدي بنوار جماعة أكلو إقليم تزنيت.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :املصلى".
مساحته  2 :آ  20س تقريبا
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :املصلى".
حدوده :
مشتمالته  :أرض عارية عبارة عن مصلى
شماال  :ورثة اد احلاج
موقعه  :ايت تغشيت جماعة انفك إقليم سيدي افني.
شرقا  :طريق
مساحته  2 :آ تقريبا
جنوبا  :نادي احلسن بن الطيب
حدوده :
غربا  :امرير محمد
شماال  :ايت املدن املدني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
شرقا  :ايت املدن املدني
سند التملك :
جنوبا  :ايت املدن املدني
عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ31مارس 2008
غربا  :ايت احلوس
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  19يناير 2010
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22يونيو  2022على الساعة 10
سند التملك :
و 00دقيقة.
وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات بتاريخ  20ابريل . 2022
احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت
عبد اللطيف ميموني
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23يونيو  2022على الساعة 				13
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147213
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تغولت املسجد".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تغولت املسجد".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :ايت تغشيت جماعة انفك اقليم سيدي افني.
مساحته  20 :آ تقريبا

محافظة الصويرة
مطلب رقم 35 - 63146
تاريخ اإليداع  15 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :احلسني سكري بن الرامي.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :اكالي اوزليم 2
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :تابوريشت.

 -رسم اراثة عدلي مؤرخ في  03شعبان  1431املوافق لـ  16يوليو . 2010

نوعه  :ارض عارية بها دار للسكنى من سفلي .

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  21صفر  1405املوافق لـ  04نوفمبر 1985

موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة متنار ،قيادة سميمو  ،جماعة سيدي
احمد السايح  ،دوار اكروج.
مساحته  04 :آر  20س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محند الغاشي – عزيز الغاشي.

 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  21صفر  1405املوافق لـ  04نوفمبر 1985 نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلية مؤرخة في  14ذو احلجة 1440موافق لـ  16اغسطس 201
 تصريح بالشرف عرفي مصحح االمضاء بتاريخ  29مارس 2022تاريخ التحديد  20 :يونيو  2022على الساعة .00 : 10

شرقا  :طريق عمومية – عزيز الغاشي.
جنوبا  :محمد سكري .
غربا  :ورثة التهامي بن التهامي
احلقوق العينية  :ألشيء.

مطلب رقم 35 - 63148
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :مندوب امالك الدولة بالصويرة.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :مدرسة تيوت.

أصل امللك :

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :مدرسة تيوت.

 -رسم استمرار عدلي مؤرخ في  24محرم  1439املوافق لـ  15اكتوبر . 2017

نوعه  :ارض بها مدرسة .

 -رسم ملحق لرسم استمرار عدلي مؤرخ في  08رمضان  1439املوافق

موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة ايت داوود  ،قيادة بيزضاض  ،جماعة

لـ  24ماي 2018
 لشهادة ادارية عدد  35ق ق ج بتاريخ  06سبتمبر 2017 تصريح بالشرف عرفي مصحح االمضاء بتاريخ  21فبراير 2022تاريخ التحديد  17 :يونيو  2022على الساعة .00 : 12
مطلب رقم 35 - 63147
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السعيدي طارق ابن يوسف.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :زناد

الزاويت  ،دوار توديت.
مساحته  08 :آر  14س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق عمومية بعرض متغير -طريق اقليمية عرضها  20مترا .
شرقا  :امكاز – طريق عمومية ذات عرض متغير.
جنوبا  :امكاز .
غربا  :طريق اقليمية عرضها  20متر
احلقوق العينية  :ألشيء.
أصل امللك :
 -نسخة مستخرجة من كناش محتويات امالك الدولة .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :زناد.

تصميم موقعي.

نوعه  :ارض فالحية .

تاريخ التحديد  20 :يونيو  2022على الساعة .00 : 10

موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة و قيادة احلنشان  ،جماعة ايت سعيد ،
دوار ايت بنكرك.
مساحته  03 :هـ  23آر  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة علي بن قدور – محماد بن علي بن قدور.
شرقا  :محمد بن عبد الكرمي.
جنوبا  :ورثة الشيخ الطيبي – سالم بن الشيخ الطيبي .
غربا  :مصطفى الشواطة
احلقوق العينية  :ألشيء.
أصل امللك :

مطلب رقم 35 - 63149
تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالبة التحفيظ  :شركة كرايت بيتروليوم ل د " سارل" .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ملك اشحيلفة مع ملك الزيتون.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك كنوز.
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار الزيتون .
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة احلنشان  ،قيادة الشياظمة الشمالية،
جماعة مجي  ،دوار الشواكر
مساحته  01 :هـ  00آر  00س تقريبا.
حدوده :

 -رسم قسمة عدلي مؤرخ في  25ربيع الثاني  1442املوافق لـ

شماال  :نادية شاكر – صباح شاكر .

 11ديسمبر . 2020

شرقا  :احمد فكار.
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جنوبا  :الطريق الوطنية .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :وريقي  P1وP2

غربا  :مراد شاكر

نوعه  :ارض فالحية تتكون من قطعتني .

احلقوق العينية  :شعبة تخترق امللك.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  14محرم  1443املوافق لـ  23اغسطس . 2021 رسم شراء عدلي مؤرخ في  27جمادى االولى  1439املوافق لـ 14فبراير .2018
 نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في  27شوال  1433املوافقلـ  15سبتمبر .2012
 نسخة من رسم عطية عدلي مؤرخ في  26ربيع التاني  1443املوافقلـ  02ديسمبر .2021
 شهادة ادارية عدد /05ج م مؤرخة في  24مارس .2022تصميم موقعي.تاريخ التحديد  21 :يونيو  2022على الساعة .00 : 10
مطلب رقم 35 - 63150
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :حميد لعبيل ابن ميلود.

موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة متنار ،قيادة تدزي  ،جماعة سيدي اجلزولي
 ،دوار زاويت موالي حسن.
مساحته  05 :هـ  78آر  30س تقريبا.
القطعة االولى :
مساحتها  14 :ار35س تقريبا
حدوده :
شماال  :مسلك عمومي عرضه  4امتار.
شرقا  :الطريق االقليمية رقم  2208بعرض  20متر.
جنوبا  :الطريق االقليمية رقم  2208بعرض  20متر .
غربا  :محمد ابخار
القطعة الثانية :
مساحتها  05 :هـ  63ار 95س تقريبا
حدوده :
شماال  :اخرضيض.
شرقا  :العربي الرضي -محمد اوبيهي -بريك اكليلي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ملك احمري

جنوبا  :الطريق االقليمية رقم . 2208

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك احمري.

غربا  :الطريق االقليمية رقم 2208

نوعه  :ارض فالحية .

احلقوق العينية  :خط كهربائي ذي الضغط املتوسط.

موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة احلنشان ،قيادة الشياظمة الشمالية،

أصل امللك :

جماعة مجي  ،دوار الشواكر.
مساحته  39 :آر  90س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق عمومية .

 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  18رجب  1441املوافق لـ  13مارس .2020 شهادة ادارية عدد 2020/ 33ق ق ج بتاريخ  24فبراير 2020تاريخ التحديد  23 :يونيو  2022على الساعة .00 : 10

شرقا  :طريق عمومية.
جنوبا  :محمد لعبيل .
غربا  :مصطفى لعبيل – ورثة ميلود لعبيل -عبد اللطيف لعبيل
احلقوق العينية  :ألشيء.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  29شوال  1442املوافق لـ  10يونيو . 2021 شهادة ادارية عدد  8بتاريخ  07يونيو 2021 تصميم موقعيتاريخ التحديد  22 :يونيو  2022على الساعة .30 : 12
مطلب رقم 35 - 63151
تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022

مطلب رقم 35 - 63152
تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :عبد الرحمان اعريش بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ملك اعريش
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك اعريش.
نوعه  :ارض بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني وسطح .
موقعه  :بلدية الصويرة ،زنقة موالي اسماعيل رقم 11
مساحته  00 :آر  70س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة فرفور.
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد .35 - 12415

طالب التحفيظ  :موالي احمد توفيق .

جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد . 35 - 12415

االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :بوريقي  P1وP2

غربا  :الرسم العقاري عدد 35 - 21904
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احلقوق العينية  :ألشيء.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  11ربيع التاني  1443املوافق لـ 17نوفمبر 2018. 2021
 شهادة ادارية عدد  01م ش ت بتاريخ  28اغسطس 2021تاريخ التحديد  24 :يونيو  2022على الساعة .00 : 15

مطلب رقم 35 - 63153
تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :رشيد النسبي بن احمد .
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ملك دراع احلرمل
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك دراع احلرمل.
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة احلنشان ،قيادة الشياظمة الشمالية ،
جماعة اوالد امرابط  ،دوار اوالد سعيد.
مساحته  02 :هـ  01آر  24س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ابيه العيساوي .
شرقا  :اعلي الفنيش.
جنوبا  :اعلي الفنيش .
غربا  :رشيد النسبي -سهام السعد صريف
احلقوق العينية  :ألشيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  13شعبان  1443املوافق لـ  16مارس .2022 رسم شراء عدلي مؤرخ في  13شعبان  1443املوافق لـ  16مارس 2022 نسخة من رسم استمرار عدلي مؤرخ  05ذي القعدة 29 1438املوافق لـ  29يوليو 2017
 نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ  24ذي القعدة  1438املوافق لـ 15يوليوز2017
 رسم وكالة عدلي مؤرخ  22محرم  1443املوافق لـ  31غشت 2021شهادة ادارية عدد /13م ت مؤرخة في  17يونيو 2017تاريخ التحديد  24 :يونيو  2022على الساعة .00 : 10
احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة
محمد عطشة
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدولة  1441شبة
حضري".
مشتمالته  :أرض بها بناية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة عياشة ،احملل املدعو  :الدولة 1441
شبة حضري.
مساحته  1 :هـ  17آ  50س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :طريق
جنوبا  :ملك الغير
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :وثيقة إدارية بتاريخ  8ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  16 :يونيو  2022على الساعة
 14و 00دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37574
تاريخ اإليداع 18 :ابريل .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة بالقصرالكبير
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مرجع بركبة احلسن."247294
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مرجع بركبة
احلسن."247294
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة بني جرفط ،احملل املدعو  :دوار الصفصاف.
مساحته  1 :هـ  23آ  1س تقريبا
حدوده :
شماال  :ملك األوقاف
شرقا  :الطاهر احلراق و أحمد احلراق
جنوبا  :واد  -نهر
غربا  :عبدالسالم الرواس
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :

محافظة العرائش
مطلب رقم 36 - 37573
تاريخ اإليداع  15 :ابريل .2022
طالبة التحفيظ  :الدولة ( امللك اخلاص)
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدولة  1441شبة حضري".

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37575
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة بالقصرالكبير
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :عوينة قطيطو."247297
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :عوينة قطيطو."247297

مشتمالته  :أرض بها مقبرة

مشتمالته  :أرض فالحية

موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة سوق الطلبة،دوار أوالد باحلسن.

موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة بني جرفط ،احملل املدعو  :دوار الصفصاف.
مساحته  41 :آ  98س تقريبا
حدوده :

مساحته  58 :آ  8س تقريبا
حدوده :
شماال  :فاطنة احلافة
شرقا  :أحمد الدريوش

شماال  :ملك األوقاف

جنوبا  :عبد السالم العوايدي و مصطفى بوقبان

شرقا  :ورثة اجملاهد

غربا  :عبدالسالم اجلاري

جنوبا  :ورثة الوراجي
غربا  :ورثة عبدالسالم شامة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :وثيقة إدارية بتاريخ 18ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على الساعة 11

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة .
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37578

 30دقيقة.

تاريخ اإليداع 20 :ابريل .2022
مطلب رقم 36 - 37576
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة بالقصرالكبير
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :جنان اجلامع ."247246
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :جنان اجلامع ."247246
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة بني جرفط ،احملل املدعو  :دوار الصفصاف.
مساحته  1 :هـ  69آ  93س تقريبا
حدوده :

طالبا التحفيظ :
 - 1حفيز محمد بن عبداهلل بنسبة 2 - 1
 - 2بنعلي فاطمة بنت محمد بنسبة 2 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :التقريع".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :التقريع".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة ريصانة اجلنوبية ،احملل املدعو  :دوار
أوالد مصباح.
مساحته  1 :هـ  8آ  77س تقريبا
حدوده :

شماال  :ملك األوقاف

شماال  :احلجرة الكبيرة

شرقا  :ورثة احلراق

شرقا  :ورثة سيدي عبداهلل جلول

جنوبا  :واد  -نهر

جنوبا  :ورثة سيدي قدور
غربا  :ورثة سيدي قاسم

غربا  :ورثة احلراق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :وثيقة إدارية بتاريخ 18ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على الساعة 13
و 00دقيقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 20نونبر .2006 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  7ابريل .2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على الساعة 11

مطلب رقم 36 - 37577
تاريخ اإليداع 19 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بالقصرالكبير

و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37579
تاريخ اإليداع 20 :ابريل .2022

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مقبرة أوالد بلحسن".

طالب التحفيظ  :الشيوة أنوار بن حسن

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مقبرة أوالد بلحسن".

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :يوسف".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :يوسف".

حدوده :

مشتمالته  :أرض فالحية

شماال  :محمد الزوين

موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة بني عروس ،احملل املدعو  :دوار عني احبار.

شرقا  :واد  -نهر

مساحته  1 :هـ  87آ  33س تقريبا
حدوده :
شماال  :عبداهلل أحمد مرون
شرقا  :عبداهلل أحمد مرون
جنوبا  :مجرى ماء
غربا  :عبدالسالم بن عيسى
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

جنوبا  :ورثة العربي الوزاني
غربا  :ورثة التهامي بوعجاج
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 12
و 30دقيقة.

سند التملك  :رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت ديسمبر . 2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على الساعة :
 13و 30دقيقة.

مطلب رقم 36 - 37582
تاريخ اإليداع 20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :الزبير اخلضر بن عبدالسالم

مطلب رقم 36 - 37580
تاريخ اإليداع 20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بالقصرالكبير
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدوميات".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدوميات".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة سوق الطلبة ،احملل املدعو  :دوار النعيميني.
مساحته  33 :آ  6س تقريبا
حدوده :
شماال  :عبدالسالم الدوام
شرقا  :شعبة
جنوبا  :محمد القزدوري
غربا  :محمد القزدوري
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اليازيد".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اليازيد".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :مدينة القصرالكبير ،جتزئة احلاج املزوري.
مساحته  95 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :ملك الغير
جنوبا  :طريق
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28مارس . 1985 رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 30مارس . 2018 رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  4ابريل . 2018 رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ  4ابريل . 2018 رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ  4ابريل . 2018 -رسم عدلي بتاريخ  8ماي . 2018

مطلب رقم 36 - 37581
تاريخ اإليداع 20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بالقصرالكبير
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :املرجعان."247046
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املرجعان."247046
مشتمالته  :أرض فالحية

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37583
تاريخ اإليداع 21 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بالقصرالكبير

موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة سوق الطلبة ،احملل املدعو  :دوار املعادة.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مقبرة الشرفة."2

مساحته  88 :آ  36س تقريبا

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مقبرة الشرفة."2
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مشتمالته  :أرض بها مقبرة

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في ، 2022 - 04 - 19فإن مسطرة

موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة سوق الطلبة ،احملل املدعو :

حتفيظ امللك املسمى " بير الغوال " ذي املطلب رقم  ، 19 - 782الواقع

دوارالشرفة.

بإقليم العرائش ،منطقة ضم األراضي املسماة " الرمل الشمالي"

مساحته  3 :هـ  89آ  65س تقريبا

بحوض اللوكوس ،جماعة العوامرة ،احملل املدعو  " :الزالولة .

حدوده :

أصبحت تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد  :عبد السالم النفينف

شماال  :ورثة أمينة الوزاني

وذلك بناءا على نفس احلجج و الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب

شرقا  :ورثة محمد الوزاني

املذكور و كذا :

جنوبا  :طريق

 -احلكم الصادر عن احملكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير رقم 90 - 549

غربا  :ورثة عبداهلل التهامي

بتاريخ  1990 - 11 - 13ملف رقم .90 - 61

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

 -شهادة بعدم التعرض و اإلستئناف مؤرخة في .2014 - 06 - 23

سند التملك  :وثيقة إدارية بتاريخ 21فبراير . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23 :يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.

 عقد تنازل عرفي مؤرخ في .2011 - 12 - 30 صورة شمسية حلكم ابتدائي مؤرخ .1979 - 09 - 26 صورة شمسية لقرار استئنافي مؤرخ في .1980 - 07 - 17 -صورة شمسية حملضر التنفيذ مؤرخ في .1982 - 01 - 13

مطلب رقم 36 - 37584
تاريخ اإليداع 21 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بالقصرالكبير

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش
ادريس بوزيان

			

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مقبرة الشرفة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مقبرة الشرفة".
مشتمالته  :ارض بها مقبرة

محافظة تاونات

موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة سوق الطلبة ،احملل املدعو :
دوارالشرفة.
مساحته  23 :آ  3س تقريبا
حدوده :

مطلب رقم 37 - 86284
تاريخ اإليداع  14 :ابريل . 2022

شماال  :جبران الوزاني

طالب التحفيظ  :احمد ابن طاهر بن مهدي ؛

شرقا  :جبران الوزاني
جنوبا  :ورثة عبداهلل التهامي
غربا  :احمد الوزاني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :احفير " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احفير "
مشتمالته  :أرض عارية بها بناية من طابق ارضي ومرفق بالسطح
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو احفير ؛

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23 :يونيو  2022على الساعة 12

مساحته  03 :ار  77س تقريبا.

و 00دقيقة.

حدوده :
شماال  :محمد ابن الطاهر ؛

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" بير الغوال "
ذي املطلب رقم 19 - 782
املدرج ضمن اخلالصة اإلجمالية ملنطقة ضم األراضي
التي نشرت باجلريدة الرسمية املؤرخة في  1979 - 12 - 13عدد 3450

شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :فوزية ابن الطاهر ،
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
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سند التملك :
رسم ملكية عدلي بتاريخ  10فبراير ، 2016
شهادة إدارية بتاريخ  7ابريل  2022؛
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13يونيو  2022على الساعة . h 9 00
احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بتاونات
محمد الكحل

			

محافظة تارودانت
مطلب رقم 39 - 32658
تاريخ اإليداع  15 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد عبد العاطي باري بن علي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك النهضة ».
نوعـه  :ارض عارية.
موقعه  :دوار ايت حميد جماعة سيدي واعزيز قيادة تافنكولت دائرة
اوالد برحيل اقليم تارودانت.
مساحته  05 :هـ  23ار  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ايت العربي عبد اهلل؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :مزيل احلسني واملشروح هشام؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 39 - 21060؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  31مارس .2017 وكالة عرفية مؤرخ في  21مارس .2022تاريخ التحديد  15 :يونيو  2022على الساعة  30 : 09صباحا.
مطلب رقم 39 - 32659
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد الطيب والقاضي بن احلسن.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك الطيب والقاضي ».
نوعـه  :ارض فالحية.
موقعه  :دوار اسدرم فرقة ايت موسى قبيلة اداوزدوت جماعة وقيادة
والقاضي دائرة إغرم اقليم تارودانت.
مساحته  72 :آر  60س تقريبا.
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حدوده :
شماال  :ممر؛
شرقا  :والقاض اخملتار؛
جنوبا  :ممر؛
غربا  :ممر؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك  :رسم استمرار عدلي مؤرخ في  31مارس .2022
تاريخ التحديد  20 :يونيو  2022على الساعة  00 : 10صباحا.
مطلب رقم 39 - 32660
تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022
طالبو التحفيظ :
 السيد عبد اللطيف مويسات بن إبراهيم بنسة .3 - 1 السيدة ارقية مويسات بن إبراهيم بنسة .3 - 1 السيدة غيثة هيالل بنت بوشعيب بنسة .3 - 1االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :مويسات ».
نوعـه  :ارض عارية.
موقعه  :دوار اياللة جماعة الكدية البيضاء قيادة أوالد امحلة اقليم تارودانت.
مساحته  01 :آر  28س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد 39 - 39660؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 39 - 32520؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 39 - 32520؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 39 - 32520؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 عقد مبادلة عدلي مؤرخ في  02ديسمبر .2021 ملحق عقد مبادلة عدلي مؤرخ في  07مارس .2022 نسخة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في  17يوليو .2000 نسخة طبق األصل لرسم هبة عدلي مؤرخ في  19يوليو .2006 شهادة إدارية مؤرخة في  23فبراير .2022 وكالة عرفية مؤرخة في  19يناير .2022 وكالة عدلية مؤرخة في  14سبتمبر .2021تاريخ التحديد  20 :يونيو  2022على الساعة  30 : 09صباحا.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى « املسجد القدمي بايت حلسن »
مطلب رقم  39 - 31891والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية رقم  1140املؤرخة  04نوفمبر .2020
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  08ابريل  2022فان مسطرة
حتفيظ امللك املسمى" املسجد القدمي بايت حلسن " موضوع مطلب
التحفيظ عدد  39 - 31891الكائن مبزارع دوار ايت حلسن جماعة ملهارة
قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت
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ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ وملساحة

وفي وسع كل من يهمه االمر ان يطلع مجانا على الالئحة التعديلية

حقيقية قدرها  21آر  73سنتيار ،وذلك استنادا إلى نفس الوثائق

لألمالك في مركز السلطة احمللية و كذا باحملافظة العقارية.
احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

املودعة سالفا تدعيما للمطلب املذكور وكذا حسب :
 -اشهاد عدد  1218مؤرخ في  12ابريل .2022

				

محمد فاري

التحفيظ القروي اجلماعي

محافظة صفرو
اعالن عن إيداع الالئحة التعديلية لألمالك املتعلقة مبنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة بـ * املهادي * اقليم تارودانت
مطلب رقم 41 - 41282

( -تطبيقا للفصل  10من الظهير عدد 174-69-1بتاريخ 10جمادى االول 1389
( 25يوليو )1969بشأن التحفيظ اجلماعي).
ليكن في علم العموم أنه وضع مبكتب قائد اوالد امحلة دائرة اوالد
تامية اقليم تارودانت الالئحة التعديلية لألمالك املتعلقة مبنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة بـ * املهادي * اقليم تارودانت ذات األعداد
التالية :
.39 - 21386 - 39 - 21373
وفي وسع كل من يهمه االمر ان يطلع مجانا على الالئحة التعديلية
لألمالك في مركز السلطة احمللية وكذا باحملافظة العقارية.
التحفيظ القروي اجلماعي
اعالن عن إيداع الالئحة التعديلية لألمالك املتعلقة مبنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة بـ * اسن * اقليم تارودانت
( -تطبيقا للفصل  10من الظهير عدد 174-69-1بتاريخ 10جمادى االول 1389
( 25يوليو )1969بشأن التحفيظ اجلماعي).
ليكن في علم العموم أنه وضع مبكتب قائد سيدي موسى احلمري
دائرة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت الالئحة التعديلية لألمالك
املتعلقة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة بـ * اسن * اقليم تارودانت

تاريخ االيداع  11 :أبريل .2022
طالب التحفيظ السيد  :ادريس بن صديق احلطري.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :الشيء.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :لويزة".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم صفرو،دائرة إميوزاركندر،قيادة وجماعة آيت السبع،احملل
املدعو  " :لويزة،دوار املسابيس".
مساحته 01 :هــ  17آ  18س تقريبا.
حدوده :
شماال  :يكو حمو؛
شرقا  :الواد الناشف؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 41 - 31392؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 41 - 31392؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1موجب ملكية عدلي مؤرخ في  21فبراير 2022؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  23مارس2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على
الساعة  09صباحا.

ملطالب التحفيظ عدد :
29864- 29863- 29683- 29231- 29145- 29138- 29058- 28816-

مطلب رقم 41 - 41283

30064- 30063- 29909- 29908- 29907- 29890- 29866- 29865-

تاريخ االيداع  12 :أبريل .2022

.31095 - 30999- 30898- 30490- 30395- 30066- 30065-

طالب التحفيظ السيد  :املصطفى بن حلسن تلموست.

الكل على الرمز .39

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :عش الغراب.
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االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :سفيان".

جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 41 - 15467؛

نوعـه  :أرض فالحية؛

غربا  :محمد أعراب و احلسن أعراب؛

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

احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :

أحمد،احملل املدعو " :دوار موجو".

 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في  20سبتمبر 2021؛

مساحته 07 :هـــ  09آ  81س تقريبا.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :يونيو  2022على

حدوده :

الساعة  09صباحا.

شماال  :ورثة شكوري اجلياللي؛

مطلب رقم 41 - 41285

شرقا  :ورثة شكوري اجلياللي؛

تاريخ االيداع  20 :أبريل .2022

جنوبا  :طالب التحفيظ؛

طالبتا التحفيظ السيدتان :

غربا  :ورثة شكوري اجلياللي؛

 - 1تعشورت بنت محمد تعشورت؛
 - 2مليكة بنت محمد اعوين،بصفتهما شريكتني على الشياع

احلقوق العينية  :الشيء.

وسوية بينهما.

اصل امللك :

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :اخلرويع.

 - 1عقد ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في  23سبتمبر 2013؛

االسم الدي اعطته طالبتا التحفيظ للملك " :بالد لطيفة".

 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  24نوفمبر2016؛

نوعـه  :أرض فالحية؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على
الساعة  11صباحا.

موقعه  :إقليم صفرو،دائرة إميوزار كندر،قيادة وجماعة آيت السبع،محل
املدعو " :اخلرويع".
مساحته  02 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :بناصر أهمي؛

مطلب رقم 41 - 41284

شرقا  :حميد أمالل؛

تاريخ االيداع  14 :أبريل .2022

جنوبا  :الطريق؛

طالب التحفيظ السيد  :عبد اهلل بن قدور أعراب.

غربا  :محمد الريفي؛

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :الكركور.3

احلقوق العينية  :الشيء.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :الكركور ."3

اصل امللك :
 - 1نسخة طبق األصل من حكم ابتدائي رقم  9بتاريخ  26يناير1999

نوعـه  :أرض عارية بها بناية من سفلي؛

ملف رقم 185/97

موقعه  :إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة راس تبودة ،جماعة بئرطم طم،

 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  15سبتمبر2010؛

احملل املدعو " :الكركور."3

 - 3نسخة طبق األصل لعقد بيع عرفي بتاريخ  18أكتوبر2021؛

مساحته  17 :آ  69س تقريبا.

 - 4ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في  02ديسمبر 2021؛

حدوده :
شماال  :علي محمد بشار؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 41 - 15467؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة  09صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بصفرو
				

محمد الوزاني الطيبي
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 42 - 43294
تاريخ اإليداع  18 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة

مطلب رقم 42 - 43292
تاريخ اإليداع  18 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعة دو تغرمت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بقعة دو تغرمت.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
ايت ازدك ،احملل املدعو برم.
مساحته 07 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :موحى اوعلي اكريرا؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :عقى اوحلو ؛
غربا  :ممر؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43293
تاريخ اإليداع  18 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعة اموديل
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بقعة اموديل.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
ايت ازدك ،احملل املدعو برم.
مساحته 04 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :سيدي عبدالرحمان؛
شرقا  :الساقية؛
جنوبا  :بعليل مصطفى ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة  30 : 10 :صباحا.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعة أسليم 10
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بقعة أسليم .10
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
ايت ازدك ،احملل املدعو اسليم.
مساحته 04 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ايت راس عبدالعزيز؛
شرقا  :ايت راس عبدالعزيز؛
جنوبا  :ايت راس عبدالعزيز ؛
غربا  :ايت راس عبدالعزيز؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 11 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43299
تاريخ اإليداع  20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :لال مينة ملراني بنت موالي عبد الرحمان
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :عثمان اموسى ميدلت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :عثمان اموسى.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو مزرعة عثمان اموسى.
مساحته 01 :آ 88س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الزنقة؛
شرقا  :الكبيرة ملراني؛
جنوبا  :موالي عبداهلل ملراني ؛
غربا  :الساقية؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد  345ص 311
كناش التركات عدد  15بتاريخ  02أغسطس 1985
نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن أصلها حتت عدد  151ص 236
كناش التركات رقم  8بتاريخ  24نوفمبر 1975
نسخة من رسم ابراء في ارث عدلي ضمن أصلها حتت عدد  550ص
 246كناش االمالك ععدد  26بتاريخ  15يونيو 1977
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نسخة من رسم تقدمي عدلي ضمن أصلها حتت عدد  139ص 214
كناش التركات رقم  8بتاريخ  22نوفمبر 1975
نسخة من رسم احصاء عدلي ضمن أصلها حتت عدد  322ص 290
كناش التركات عدد  15بتاريخ  22يوليو 1985
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43300
تاريخ اإليداع  20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :لكبيرة ملراني بنت نوالي عبدالرحمان
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :عثمان اموسى ميدلت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :عثمان اموسى.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو مزرعة عثمان اموسى.
مساحته 01 :آ 88س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الزنقة؛
شرقا  :موالي احلبيب ملراني؛
جنوبا  :موالي عبداهلل ملراني ؛
غربا  :لال مينة ملراني؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد  345ص 311
كناش التركات عدد  15بتاريخ  02أغسطس 1985
نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن أصلها حتت عدد  151ص 236
كناش التركات رقم  8بتاريخ  24نوفمبر 1975
نسخة من رسم ابراء في ارث عدلي ضمن أصلها حتت عدد  550ص
 246كناش االمالك ععدد  26بتاريخ  15يونيو 1977
نسخة من رسم تقدمي عدلي ضمن أصلها حتت عدد  139ص 214
كناش التركات رقم  8بتاريخ  22نوفمبر 1975
نسخة من رسم احصاء عدلي ضمن أصلها حتت عدد  322ص 290
كناش التركات عدد  15بتاريخ  22يوليو 1985
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة  30 : 10صباحا.
مطلب رقم 42 - 43301
تاريخ اإليداع  20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بويغري املو أمناس
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بويغري املو أمناس.
نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو املو أمناس.
مساحته 03 :آ 50س تـقـريـبـا.
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حدوده :
شماال  :ورثة ايطو مبارك؛
شرقا  :الزنقة؛
جنوبا  :سعيد ازرارن ؛
غربا  :ورثة ايطو مبارك؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43302
تاريخ اإليداع  20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :منزل ايت وافال
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :منزل ايت وافال .1
نوعه  :أرض بها بناية؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو قصر ايت وافال.
مساحته 40 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :باعلي رابحة؛
شرقا  :الزنقة؛
جنوبا  :سعيد اوحلسن وحمو ابراهيم ؛
غربا  :حمو ابراهيم؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 11 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43303
تاريخ اإليداع  20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :منزل ايت وافال
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :منزل ايت وافال.2
نوعه  :أرض بها بناية؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو قصر ايت وافال.
مساحته 30 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :موالي احلسن بوسكراوي؛
شرقا  :فزا ايري؛
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جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :ممر غير نافد؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة  30 : 11 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43304
تاريخ اإليداع  20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ايت وافال
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ايت وافال .3
نوعه  :أرض بها بناية؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو قصر ايت وافال.
مساحته 01 :آ 40س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ممر غير نافد؛
شرقا  :حشالفي عبدالقادر؛
جنوبا  :ورثة ايت كوكوش وحلسن لهري ؛
غربا  :حشالفي عبد القادر؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 12 :زواال.
مطلب رقم 42 - 43305
تاريخ اإليداع  20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ايت وافال
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ايت وافال .4
نوعه  :أرض بها بناية؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو قصر ايت وافال.
مساحته 01 :آ تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ممر غير نافد؛
شرقا  :رابحة علي؛
جنوبا  :رابحة علي ؛
غربا  :الزنقة؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة  30 : 12 :زواال.

مطلب رقم 42 - 43306
تاريخ اإليداع  20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :سعيد اوحدى ابن موح
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :النادر
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :النادر.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
ايت ازدك ،احملل املدعو الزاوية اسكا.
مساحته 05 :آ 13س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :احساين اوزملاط ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
رسم ثبوت ملكية عدلي ضمن بعدد  190ص  217سجل االمالك 102
بتاريخ  25مارس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43307
تاريخ اإليداع  20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :سعيد اوحدى ابن موح
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :دار سعيد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار سعيد.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
ايت ازدك ،احملل املدعو الزاوية اسكا.
مساحته 03 :آ 46س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الزنقة؛
شرقا  :ورثة احبوب موحى؛
جنوبا  :ورثة احبوب موحى والزنقة ؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم ثبوت ملكية عدلي ضمن بعدد  190ص  217سجل
االمالك  102بتاريخ  25مارس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على
الساعة  30 : 10 :صباحا.
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مطلب رقم 42 - 43308
تاريخ اإليداع  20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :سعيد اوحدى ابن موح
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :متانوشت 2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :متانوشت .2
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
ايت ازدك ،احملل املدعو الزاوية اسكا.
مساحته 01 :آ 93س تـقـريـبـا.
حدوده :

مطلب رقم 42 - 43310
تاريخ اإليداع  22 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :حانوت اجلامع
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دكان عدد .1026
نوعه  :أرض بها بناية عبارة عن دكان؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر ،احملل املدعو ايتزار.
مساحته 07 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ؛
شرقا  :طالب التحفيظ؛

شماال  :الزنقة؛

جنوبا  :الزنقة ؛

شرقا  :ورثة احبوب موحى؛

غربا  :الزنقة؛

جنوبا  :الشعبة ؛

احلقوق العينية  :ال شيء

غربا  :الطريق؛

أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم ثبوت ملكية عدلي ضمن بعدد  190ص  217سجل

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :يونيو  2022على
الساعة  30 : 10 :صباحا.

االمالك  102بتاريخ  25مارس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 11 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43309
تاريخ اإليداع  22 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة

مطلب رقم 42 - 43311
تاريخ اإليداع  22 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :حانوت اجلامع
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دكان عدد .1027
نوعه  :أرض بها بناية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر ،احملل املدعو ايتزار.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الزاوية الكتانية

مساحته 07 :س تـقـريـبـا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :الزاوية الكتانية ومضافاتها.

حدوده :

نوعه  :أرض عارية؛

شماال  :طالب التحفيظ؛

موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر ،احملل املدعو ايتزار.
مساحته 01 :آ 40س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :موالي هاشم؛
شرقا  :الزنقة؛
جنوبا  :طالب التحفيظ ؛
غربا  :الزنقة؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

شرقا  :طالب التحفيظ؛
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :طالب التحفيظ؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 11 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43312
تاريخ اإليداع  22 :أبريل .2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :يونيو  2022على

طالب التحفيظ  :االحباس العامة

الساعة  00 : 10 :صباحا.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :حانوت اجلامع
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دكان عدد .1028
نوعه  :أرض بها بناية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر ،احملل املدعو ايتزار.
مساحته 08 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ؛
شرقا  :طالب التحفيظ؛
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :طالب التحفيظ؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :يونيو  2022على
الساعة  30 : 11 :صباحا.
مطلب رقم 42 - 43313
تاريخ اإليداع  22 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :االحباس العامة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :حانوت اجلامع
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دكان عدد .1029
نوعه  :أرض بها بناية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر ،احملل املدعو ايتزار.
مساحته 08 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ؛
شرقا  :طالب التحفيظ؛
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :طالب التحفيظ؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك  :حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 12 :زواال.
احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.
حلسن اليعقوب٫
.

محافظة سيدي يوسف بن علي
مطلب رقم 43 - 9811
تاريخ اإليداع  19 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :طارق بنصاوي بن اسماعيل
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك بنصاوي

نوعه  :دار للسكن ؛
موقعه :مراكش املدينة ،رياض الزيتون القدمي  ،عرصة موسى الصغيرة
رياض املوخى رقم 16
مساحته  90 :س ؛
حدوده :
شماال  :درب الصهريج ؛
شرقا  :ورثة محمد بن فاحت ؛
جنوبا  :اوطيل ؛
غربا  :زنقة عرصة موسى ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
رسم هبة عدلي ضمن بعدد  163صحيفة  132كناش االمالك رقم 322بتاريخ  03/09/2021توثيق مراكش .
ملحق تصحيح املساحة عدلي ضمن بعدد  273صحيفة  255كناشاخملتلفة رقم  277بتاريخ  22/03/2022توثيق مراكش.
رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  289صحيفة  448كناش التركات رقم 36بتاريخ  30/05/2000توثيق مراكش.
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  215صحيفة  249كناش  63بتاريخشعبان  1423توثيق مراكش.
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  553صحيفة  482كناش االمالك 26بتاريخ  28/07/2000توثيق مراكش.
رسم قسمة عدلي ضمن بعدد  71صحيفة  81ش ل عدد 63بتاريخ 14محرم  1423توثيق مراكش.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  17يونيو  2022على الساعة .09:30
مطلب رقم 43 - 9812
تاريخ اإليداع  19 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :نادية صالح الدين بنت موالي احلسن
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :نادية
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و سطح ؛
موقعه  :مراكش املدينة ،رياض الزيتون اجلديد  ،درب الزنقة الضيقة
رقم  29/1مكرر.
مساحته  01 :آر  08س ؛
حدوده :
شماال  :صالح الدين نادية ؛
شرقا  :ورثة اخللوفي ادريس ؛
جنوبا  :دار أعناج ربيعة ؛
غربا  :الزنقة ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  153صحيفة  172سجل االمالك رقم 319بتاريخ  29/07/2021توثيق مراكش.
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نسخة من رسم اراثة عدلي حفظ أصله بعدد  2982بتاريخ  31مارس 1987توثيق مراكش.
رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  143صحيفة  182سجل التركات رقم 215بتاريخ  25/05/2021توثيق مراكش.
نظير اراثة عدلي ضمن بعدد  265صحيفة  379سجل التركات رقم 131بتاريخ  10/10/2013توثيق مراكش.
رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  443صحيفة  490كناش التركات رقم 74بتاريخ  04/07/2006توثيق مراكش.
استمرار عدلي ضمن بعدد  214صحيفة  231سجل االمالك رقم 304بتاريخ  13/11/2020توثيق مراكش.
نسخة من رسم شراء عدلي حفظ اصله بعدد  2131بتاريخ 04سبتمبر  1984توثيق مراكش.
وكالة عرفية بتاريخ .05/08/2021وكالة موثقة بتاريخ .13/11/2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  17يونيو  2022على الساعة .11:30
مطلب رقم 43 - 9813
تاريخ اإليداع  19 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :عبد اجلليل نقراش
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :نقراش
نوعه  :بقعة أرضية ؛
موقعه  :عمالة مراكش ،جماعة و قيادة الشويطر دوار اخلميالت.
مساحته  19 :آر  00س ؛
حدوده :
شماال  :عبد احلق الوسطي و طامو بنت محمد ؛
شرقا  :رسم عقاري رقم  43 - 64500؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :عبد اللطيف الوسطي ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :حق مرور عرضه  03امتار
أصل امللك :
عقد بيع عرفي مؤرخ في .08/05/2018رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  151صحيفة  145سجل التركات رقم 132بتاريخ  03/06/2013توثيق مراكش.
صورة لنسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصله بعدد  541صحيفة 292ش ل رقم  51بتاريخ  11/08/1963توثيق الرحامنة اجلنوبية.
صورة لرسم تصحيح املساحة عدلي ضمن بعدد  429صحيفة 420كناش اخملتلفة رقم  192بتاريخ  17/11/2015توثيق مراكش.
صورة لنسخة من رسم قسمة عدلي ضمن اصله بعدد  199صحيفة 229كناش االمالك رقم  231بتاريخ  01/12/2015توثيق مراكش.
صورة لرسم شراء عدلي ضمن بعدد  341صحيفة  292ش ل رقم 51بتاريخ  21ربيع االول  1383توثيق مراكش.
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شهادة ادارية بتاريخ .10/12/2020وكالة خاصة بتاريخ .19/11/2020اشهاد باملوافقة بتاريخ .08/12/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  20يونيو  2022على الساعة .09:30
مطلب رقم 43 - 9814
تاريخ اإليداع  20 :أبريل 2022؛
طالب التحفيظ  :الشرقاوي فاطمة بنت محمد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك الشرقاوي
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابق اول و سطح
موقعه  :مراكش املدينة ،رياض العروس ،درب الفران رقم ..06
مساحته  60 :س ؛
حدوده :
شماال  :مريس باتريك ؛
شرقا  :لودويك ؛
جنوبا  :فاطمة بوقاوي ؛
غربا  :الباتول الكادي ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
رسمشراءعدليحفظحتتعدد 1539بتاريخ 30ماي 1984توثيقمراكش.رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد  1975بتاريخ  18سبتمبر 1985توثيق مراكش.
رسم اداء بقية الثمن عدلي حفظ حتت عدد  2117بتاريخ  01اكتوبر 1985توثيق مراكش.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  20يونيو  2022على الساعة .30:11
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" متحف موريس " 1
مطلب رقم  43 - 9806الذي نشرت خالصته باجلريدة
الرسمية عدد  1213بتاريخ  13أبريل 2022
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  21أبريل  .2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى" متحف موريس  " 1مطلب التحفيظ رقم
 .43 - 9806الكائن مبراكش املدينة ؛ سيدي ميمون ،درب سيدي امبارك
رقم  .140تتابع حتت نفس التسمية في اسم Mr Hugues Michel
 MEURISSEذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب
املدكور و كذا :
 عقد موثق مؤرخ في  18أبريل  2022و  05أبريل 2022خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" ملك جاد "
مطلب رقم  43 - 9652الذي نشرت خالصته باجلريدة
الرسمية عدد  1187بتاريخ  29سبتمبر 2021
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  21أبريل  .2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى" ملك جاد " مطلب التحفيظ رقم 43 - 9652
الكائن مبراكش املدينة ؛ الزاوية العباسية ،الديور اجلداد ،درب
العرصة رقم  .27تتابع حتت نفس التسمية في اسم Mr Romain
 Jean-Baptiste CHANTIERوMme Motomi OKANO CHANTIER
مناصفة بينهما.
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ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املدكور و كذا :
عقد موثق مؤرخ في  11أبريل 2022احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.
عبد القادر بوحامد.

محافظة سيدي بنور
مطلب رقم 44 - 158846
تاريخ اإليداع  12 :ابريل .2022
طالب التحفيظ :
 - 1فاطنة البودالي بنت رحال بنسبة1/2
 - 2فطيمة شاوي بنت عبد السالم بنسبة ½
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دار فطيمة وفاطنة".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :دار فطيمة وفاطنة"
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دوار احمد بن اجلياللي جماعة وقيادة اوالد عمران دائرة اوالد
عمران اقليم سيدي بنور.
مساحته 01 :ار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة احمد ناجي واحمد بوبكري.
شرقا  :طريق واحمد بوبكري .
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 44 - 18620؛
غربا  :ورثة احمد ناجي.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي بتاريخ 12/03/2021 عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 10/07/2001تاريخ التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على الساعة 09و30دقيقة.
مطلب رقم 44 - 158847
تاريخ اإليداع  13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :مالح املصطفى بن احمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ارض املقطع ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ارض املقطع".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دوار العوامرة جماعة وقيادة املشرك اقليم ودائرة سيدي بنور.
مساحته 10 :ار  55سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية؛
شرقا  :بنورية امينة .

جنوبا  :ورثة بن املقدم؛
غربا  :بنورية عائشة.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .26/02/2022 عقد وكالة عرفي مصادق عليه بتاريخ .24/03/2022 شهادة ادارية بتاريخ .27/06/2016تاريخ التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على الساعة 11و 30دقيقة.
مطلب رقم 44 - 158848
تاريخ اإليداع  14 :ابريل .2022
طالب التحفيظ :
 - 1جوهاري الكبيرة بنت محمد بنسبة .199296/1824768
 - 2جوهاري عبد اهلل بن محمد بنسبة .398592/1824768
 - 3جوهاري مباركة بنت محمد بنسبة .199296/1824768
 - 4الدريوش محمد بن محمد بنسبة .398592/1824768
 - 5جوهاري سعيد بن محمد بنسبة .398592/1824768
 - 6جوهاري محجوبة بنت محمد بنسبة .199296/1824768
 - 7املصلوحي العربي بن محمد بنسبة .3888/1824768
 - 8املصلوحي ميرة بنت محمد بنسبة .1944/1824768
 - 9دبيش ابراهيم بن العربي بنسبة .10368/1824768
 - 10دبيش السعدية بنت العربي بنسبة .5184/ 1824768
 - 11حدادي اخملتار بن محمد بنسبة .486/1824768
 - 12حدادي رقية بنت اخملتار بنسبة.162/1824768
 - 13حدادي جواد بن اخملتار بنسبة .324/1824768
 - 14حدادي عبد الرزاق بن اخملتاربنسبة .324/1824768
 - 15حدادي عزيز بن اخملتار بنسبة .324/1824768
 - 16حدادي الكبيرة بنت اخملتاربنسبة .162/1824768
 - 17حدادي ربيعة بنت اخملتار بنسبة .162/1824768
 - 18املصلوحي املصطفى بن محمد بنسبة .3888/1824768
 - 19املصلوحي ابراهيم بن محمد بنسبة .3888 /1824768
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ضاية بن الشرقي".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ضاية بن الشرقي ".
نوعه  :ارض عارية.
موقعه  :مركز سيدي بنور اقليم ومدينة سيدي بنور.
مساحته 13 :ار و 34سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الرسوم العقارية عدد 44 - 1040؛ 44 - 1556؛ 44 - 1557؛
44 - 1558؛ 44 - 1561؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد .44 - 17050
جنوبا  :الرسم العقاري عدد.44 - 14208
غربا  :الرسم العقاري عدد 44 - 21540
احلقوق العينية  :ال شيء.
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أصل امللك :
 نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في .01/09/1995 نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في .04/07/1995 رسم شراء عدلي مؤرخ في .13/07/2010 رسم اراثة عدلي مؤرخ في .01/12/2019 رسم مطابقة االسم عدلي مؤرخ في .14/12/2003 رسم تصحيح فريضة عدلي مؤرخ في 2021./10/11 شهادة ادارية بتاريخ .30/09/2021 شهادة ادارية مبطابقة االسم بتاريخ .21/10/2021تاريخ التحديد املؤقت 14 :يونيو  2022على الساعة 09و30دقيقة.
مطلب رقم 44 - 158849
تاريخ اإليداع  14 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :فالح احمد بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار مي عائشة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :دار مي عائشة ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دوارالشروعة جماعة وقيادة املشرك اقليم ودائرة سيدي بنور.
مساحته  80 :سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية
شرقا  :احمد مجلول بن محمد.
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد .44 - 113980
غربا  :الرسم العقاري عدد .44 - 43677
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ.01/03/2010 شهادة ادارية بتاريخ .14/07/2021تاريخ التحديد املؤقت 14 :يونيو  2022على الساعة 11و15دقيقة.
احملافظ على االمالك العقارية بسيدي بنور.
املصطفى بومهدي.

محافظة سوق األربعاء
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى الطاهر نينو
مطلب رقم  52 - 7680والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1140املؤرخة في  04نوفمبر 2020
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  20أبريل  .2022فان امللك املسمى
" الطاهر نينو " مطلب التحفيظ  .52 - 7680الكائن بدائرة سوق
أربعاء الغرب جماعة وادي اخملازن ،دوار حجاوج ،تتابع من االن فصاعدا
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باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 41آر 43س بدال من
املساحة املصرح بها وهي 25آر.
وذلك بناء على مطلب مؤرخ في  09ديسمبر .2021
احملافظ على األمالك العقارية بسوق األربعاء.
محمد املقوم .

محافظة برشيد
مطلب رقم 53 - 23891
تاريخ اإليداع  21 :أبريل .2022
طالب التحفيظ السادة :
ايزة لعبولي بنت بوشعيب بنسبة 17/66
شراف حوميد بن محمد بنسبة 14/66
عبد املعني حوميد بن محمد بنسبة 14/66
عائشة حوميد بنت محمد بنسبة 7/66
فريدة حوميد بنت محمد بنسبة 7/66
بشرى حوميد بنت محمد بنسبة 7/66
االسم الذي كان يعرف به امللك  :سيد احلاج .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :سيد احلاج .
نوعه  :ارض فالحية بها بناية من سفلي .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد ميرة .
مساحته  01 :هك  06آر  70س تقريبا.
يحده :
شماال  :ممر من  6امتار ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  53 - 82523؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  53 - 25497و ممر من  4امتار و من ورائه
الرسم العقاري رقم  53 - 15974و الرسم العقاري رقم  53 - 59437؛
غربا  :ورثة حوميد محمد ميثلهم ادريس حوميد بن محمد ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء .
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  269صحيفة 182كناش االمالك  161بتاريخ .17/05/2021
 صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  52مؤرخة في  28أبريل .2021 تصميم هندسي .تاريخ التحديد  21 :يونيو  2022على الساعة التاسعة صباحا .
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " ارض املصلة "
مطلب رقم  53 - 13163الذي نشرت خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد  525بتاريخ  21يناير  2009وكذا
االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 976
بتاريخ  13سبتمبر 2017
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  18أبريل 2022؛ فان مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " ارض املصلة " املطلب  53 - 13163؛ تتابع من
اآلن فصاعدا في اسم :

عدد  25 - 1217رمضان  27( 1443أبريل )2022

2710

 امباركة زروال بنت عبد السالم بنسبة 28/384 اخملتار الباسطي بن العربي بنسبة  .356/384وذلك مبقتضى العقودالسابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :
 حكم ابتدائي عدد  612مؤرخ في .15/07/2019 قرار استئنافي رقم  508/2021مؤرخ في .08/07/2021 شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في .04/10/2021 نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 464صحيفة  327كناش االمالك  86بتاريخ .18/02/2008
 نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  200صحيفة 171كناش التركات  30بتاريخ .25/12/2007
احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.
فريد بدري.
		

محافظة قرية بامحمد
خـالصـة إصـالحيـة  -تتعلق بامللك املسمى " فدان احمامو "
مطلب رقم  54 - 6111الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  738املؤرخة في  20فبراير 2013
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  05أبريل  .2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " فدان احمامو " املطلب رقم  ،54 - 6111الكائن
بإقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة الورتزاغ ،دوار باب الزريبة ،تتابع
من اآلن فصاعدا ً باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 02
هـ  12آ  58س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيـظ.
خـالصـة إصـالحيـة  -تتعلق بامللك املسمى " احلراقة "
مطلب رقم  54 - 7052الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1003املؤرخة في  21مارس 2018
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  05أبريل  .2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " احلراقة " موضوع املطلب رقم ،54 - 7052
الكائن بإقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة كيسان ،دوار العنونيني،
تتابع من اآلن فصاعدا ً باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي
 14آ  27س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيـظ.
خـالصـة إصـالحيـة  -تتعلق بامللك املسمى " بوزبالة " 2
مطلب رقم  54 - 5801الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  624املؤرخة في  15ديسمبر 2010
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  05أبريل  .2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى " بوزبالة  " 2موضوع املطلب رقم  ،54 - 5801الكائن
بإقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة جبابرة ،دوار جبابرة العليا،

تتابع من اآلن فصاعدا ً باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي
 18آ  64س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيـظ.
احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد بالنيابة.
عزيز التزراتي.

محافظة أزيالل
مطلب رقم 55 - 68758
تاريخ اإليداع 14 :ابريل 2022
طالب التحفيظ  :احديدوا محمد ابن احلبيب بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :داو بركة"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :رياض التسير"
مشتمالته  :أرض فالحية بورية بها اشجار الزيتون
موقعه  :اقليم ازيالل جماعة تيدلي فطواكة احملل املدعو  :دوار الرياض
مساحته  59 :آ  38س تقريبا
حدوده :
شماال  :احماد ايت لعريف
شرقا  :عز الدين بنياسني
جنوبا  :طريق
غربا  :ورثة ايت موتو
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ  2مارس 2022 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  7مارس 2022 شهادة إدارية بتاريخ 13ابريل 2022التاريخاملقررالجراءالتحديداملؤقت13يونيو 2022علىالساعة 11صباحا.
مطلب رقم 55 - 68759
تاريخ اإليداع 15 :ابريل 2022
طالب التحفيظ  :ودغيري امال بنت عبد العزيز بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اغير نتيزي"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اغير نتيزي"
مشتمالته  :أرض فالحية بها اشجار الزيتون وبنايات
موقعه  :اقليم ازيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو  :دوار ايت اعزى
مساحته  2 :هـ  46آ  57س تقريبا
حدوده :
شماال  :احمد افكرين و الرسم العقاري عدد 55 / 4824
شرقا  :بحيرة بني الويدان
جنوبا  :بحيرة بني الويدان و موحى اتغزة
غربا  :طالبة التحفيظ و ايطو اوباسو
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ  29نوفمبر 1998 رسم ثبوت متخلف عدلي بتاريخ  7فبراير 2000 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16فبراير 2000 نسخة من رسم وكالة عدلي بتاريخ 12أغسطس 2015 شهادة إدارية بتاريخ  8أكتوبر 2015 صورة طبق االصل من رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ31ديسمبر 2015
 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  7أغسطس 2017 شهادة إدارية بتاريخ 21مارس 2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت13يونيو 2022على الساعة 10صباحا
مطلب رقم 55 - 68760
تاريخ اإليداع 19 :ابريل 2022
طالب التحفيظ  :الزاهي عادل بن عبد السالم بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك الزاهي"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك الزاهي"
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابق اول ومرافق
موقعه  :اقليم ومدينة ازيالل احملل املدعو  :حي التقدم
مساحته  99 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :ايت الطالب سعيد
شرقا  :امللك العام اجلماعي
جنوبا  :ايت الطالب سعيد
غربا  :زاكي محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 صورة طبق االصل من رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ21ديسمبر 2009
 وكالة عرفية موضوعها بيع بتاريخ فاحت ماي 2013 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16يوليوز 2013 شهادة إدارية بتاريخ 17فبراير 2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت16يونيو 2022على الساعة 09صباحا
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.
زكرياء السعيدي.

محافظة كلميم
مطلب رقم 56 - 23456
تاريخ اإليداع  14 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :
 - 1خدوج مغيميمي بنت ابراهيم بنسبة 4/32
 - 2عبد العزيز العبيد بن ابراهيم بنسبة 7/32
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 - 3رشيد العبيد بن ابراهيم بنسبة 7/32
 - 4جمال العبيد بن ابراهيم بنسبة 7/32
 - 5محمد العبيد بن ابراهيم بنسبة 7/32
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ورثة العبيد "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ورثة العبيد "
نوعه  :دار للسكن مكونة من سفلي وطابق علوي واحد ومرآب؛
موقعه  :احملل املدعو حي املسيرة بلوك  Cالزنقة  04رقم  68مدينة كلميم .
مساحته  01 :آر  53سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد 56 - 2365
شرقا  :ورثة عشور ابراهيم
جنوبا  :الزنقة
غربا  :شهيد احلسني ؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1عقد شراء عدلي مؤرخ في  19يونيو  1982مضمن حتت عدد 272
صحيفة  232كناش  1عدد  43بتاريخ  18شتنبر 1982
 - 2نظير رسم إراثة وفريضة عدلي مؤرخ في  17شتنبر  2021مضمن
حتت عدد  409صحيفة  408سجل التركات رقم  85بتاريخ 23/09/2021
 - 3عقد وكالة عرفي مصحح اإلمضاء في  22فبراير  31 – 2022مارس
 2022حتت عدد  203/2022 - 516 - 512بأكادير
 - 4نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في  10/09/2021حتت رقم
 168بأكادير.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :يونيو  2022على
الساعة 14:30
مطلب رقم 56 - 23457
تاريخ اإليداع  15 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :زينبة الدياني بنت محمود
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الدياني"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدياني"
نوعه  :دار للسكن بالسفلي وطابق أول
موقعه  :احملل املدعو حي السعديني  2زنقة  12رقم  147مدينة كلميم .
مساحته  01 :آر  34سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  ، 56 - 9522النمراني مولود
شرقا  :الطوير فضيلي ؛
جنوبا  :الطريق
غربا  :الناصري سليمان
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد هبة عدلي مؤرخ في  10فبراير  2020مضمن حتت عدد 397
سجل األمالك عدد  73بتاريخ 23/06/2020
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 - 2نسخة شراء عدلي مؤرخة في فاحت يوليوز  1988سجل أصله بعدد
 4272سجل اإليداع رقم 04
 - 3تصريح بالضياع عرفي مصحح اإلمضاء في  13أبريل  2022حتت
عدد  3350/2022بكلميم .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  16 :يونيو  2022على
الساعة 30 : 15 :
مطلب رقم 56 - 23458
تاريخ اإليداع  18 :أبريل .2022
طالب التحفيظ :
 - 1سفيان بوخريص بن محمد بنسبة 14/49
 - 2عبد احلفيظ بوخريص بن محمد بنسبة 14/49
 - 3الزهرة بوخريص بنت محمد بنسبة 7/49
 - 4حليمة بوخريص بنت محمد بنسبة 7/49
 - 5سعاد بوخريص بنت محمد بنسبة 7/49
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بوخريص "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوخريص "
نوعه  :أرض عارية
موقعه  :احملل املدعوحي النيشان مدينة كلميم.
مساحته  06 :آر  19سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :بوجديد احمد ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :بوبكر محمد
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1نسخة مطابقة لألصل من نسخة استمرار عدلي مؤرخ في 22
ماي  1962ضمن اصله بعدد  106صحيفة  34كناش  01عدد 12
 - 2نسخة شراء عدلية مؤرخة في  03غشت  1964مضمن أصله
بعدد  993صحيفة  346كناش  01عدد 13
 - 3نسخة مطابقة لألصل من عقد إراثة وفريضة عدلية مؤرخة في
 17شتنبر  2000مضمن حتت عدد  185صحيفة  321سجل التركات
رقم  06بتاريخ 25/09/2000
 - 4نسخة فرع عدلية مؤرخة في  21يونيو  2003مضمنة حتت عدد
 303صحفية  161سجل اخملتلفة رقم  26بتاريخ 20/11/2007
 - 5صورة شمسية من رسم مخارجة لها نظير عدلية مؤرخة في 21
يونيو  2003مضمنة حتت عدد  17صحيفة  18سجل األمالك رقم 26
بتاريخ 30/06/2003
- 6صورة مطابقة لألصل من إحصاء مخلف عدلي مؤرخ في  31مارس
 2003مضمن حتت عدد  96صحيفة  176سجل التركات رقم 09
بتاريخ 07/04/2003
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 - 7نسخة شراء عدلي مؤرخ في  14يوليوز  1966ضمن أصله بعدد
 310صحيفة  180كناش  01عدد 15
- 8نسخة مطابقة لألصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في  28ماي
 1977مضمن حتت عدد  394صحيفة  174كناش  01عدد  32بتاريخ
 26يناير 1977
- 9شهادة إدارية مؤرخة في  30نونبر  2017حتت رقم 225/2017
ق.ت.ت/ج.ك بكلميم .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة 30 : 14 :
مطلب رقم 56 - 23459
تاريخ اإليداع  18 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :فاطمة اموما بنت جامع
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تكمي"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تكمي ".
نوعه  :دار للسكن بالسفلي في جزء مساحتها  128متر مربع وحوش
في اجلزء األخر وأرض عارية في البعض األخر
موقعه  :احملل املدعو دوار اكواز اجلماعة القروية متنارت إقليم طاطا .
مساحته  04 :آر  32سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :مسكيسي احلسني بن علي ؛
شرقا  :امهال احلسني
جنوبا  :امهال احلسني ؛
غربا  :الطريق
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد هبة عدلية مؤرخة في  06يناير  2022مضمن حتت عدد 372
صحيفة  268سجل األمالك رقم  94بتاريخ 27/01/2022
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  20شتنبر  1989مضمن حتت عدد 236
كناش رقم  02بتاريخ . 07/12/1989
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة 30 : 10 :
مطلب رقم 56 - 23460
تاريخ اإليداع  19 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :محمد كرياني بن عمر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك كرياني "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك كرياني ".
نوعه  :أرض فالحية بورية
موقعه  :احملل املدعو ازغار تسينت جماعة وقيادة تسينت إقليم طاطا
مساحته  01 :هكتار  98آر تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :اجلبل ؛
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شرقا  :ورثة سي بورحيم بعضا وبعضا كرياني محمد ولد حماني ،
اهل بعزيز
جنوبا  :الساقية ؛
غربا  :ورثة هماد ابراهيم
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1نسخة مطابقة لألصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في  04غشت
 1974مضمن حتت عدد  78صحيفة  57كناش  01رقم  19بتاريخ 24
أكتوبر 1974
 - 2عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء في  12أبريل  2007حتت عدد 299
  917/2007بتسينت. - 3شهادة إدارية مؤرخة في  28/03/2022حتت عدد  11/2022بتسينت .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على
الساعة 00 : 11 :
مطلب رقم 56 - 23461
تاريخ اإليداع  20 :أبريل 2022
طالب التحفيظ :
 - 1عبد اهلل مطاع بن العبيد بنسبة 2/4
 - 2الدكجة مطاع بنت العبيد بنسبة 1/4
 - 3مببة مطاع بنت العبيد بنسبة 1/4
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :قرعة االمرية "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :قرعة االمرية ".
نوعه  :أرض فالحية بورية
موقعه  :احملل املدعو قرعة االمرية معادر ام العشار اجلماعة الترابية
القصابي إقليم كلميم .
مساحته  03 :هكتار  61آر  16سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  56 - 13555؛الطريق
شرقا  :اهل بركة
جنوبا  :الطريق الوطنية رقم  01؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  ، 2184/31مطلب التحفيظ عدد . 56 - 17504
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد شراء عدلي قدمي مؤرخ في  16نونبر  1949مضمن حتت عدد
 2813صحيفة  493كناش 01
 - 2عقد شراء عدلي قدمي مؤرخ في  11أبريل  1949مضمن حتت عدد
 2474صحيفة  417كناش 01
 - 3عقد قسمة رضائية عدلية مؤرخة في  28فبراير  2021مضمن
حتت عدد  139سجل األمالك رقم  80بتاريخ 07/12/2021
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 - 4نسخة مطابقة لألصل من رسم إراثة عدلية مؤرخة في  02نونبر
 2017مضمن حتت عدد  307سجل التركات عدد  28بتاريخ 07/11/2017
 - 5نسخة مطابقة لألصل من رسم إراثة وفريضة عدلية مؤرخة في
 13يناير  2021مضمن حتت عدد  373سجل التركات رقم  33بتاريخ
:21/01/2021
 - 6نسخة مطابقة لألصل من عقد وكالة عدلية مؤرخة في 16
يناير  2021مضمنة حتت عدد  651سجل اخملتلفة رقم  49بتاريخ
11/02/2021
 - 7نسخة مطابقة لألصل من رسم إراثة وفريضة عدلية مؤرخة في
 13يناير  2021مضمنة حتت عدد  372سجل التركات رقم  33بتاريخ
21/01/2021
- 8نسخة مطابقة لألصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 30
دجنبر  2020حتت عدد  459كناش  04عدد  16بتاريخ 18/01/2021
 - 9نسخة مطابقة لألصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 28
دجنبر  2020مضمنة حتت عدد  393سجل اخملتلفة رقم  78بتاريخ 31
دجنبر 2020
 - 10نسخة مطابقة لألصل من رسم إراثة وفريضة عدلية مؤرخة في
 13يناير  2021مضمنة حتت عدد  394سجل التركات رقم  33بتاريخ
.26/01/2021
 - 11نسخة مطابقة لألصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في
 06يناير  2021مضمن حتت عدد  494سجل اخملتلفة رقم  78بتاريخ
.19/01/2021
 - 12نسخة مطابقة لألصل من رسم إراثة وفريضة عدلية مؤرخة في
 06يناير  2021مضمنة حتت عدد  217سجل التركات رقم  27بتاريخ
.13/01/2021
 - 13نسخة مطابقة لألصل من عقد وكالة عدلية مؤرخة في 15
فبراير  2021مضمنة حتت عدد  76سجل اخملتلفة رقم  49بتاريخ
.22/02/2021
 - 14نسخة مطابقة لألصل من رسم إراثة وفريضة عدلية مؤرخة في
 29دجنبر  2020مضمن حتت عدد  313سجل التركات رقم  33بتاريخ
29/12/2020
 - 15نسخة مطابقة لألصل من عقد وكالة عدلية مؤرخة في 24
فبراير  2021مضمنة حتت عدد  08سجل اخملتلفة رقم  50بتاريخ
25/02/2021
- 16نسخة مطابقة لألصل من رسم إراثة وفريضة عدلية مؤرخة في
 13يناير  2021مضمنة حتت عدد  374سجل التركات رقم  33بتاريخ
21/01/2021
- 17نسخة مطابقة لألصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 26
دجنبر  2020مضمن حتت عدد  392سجل اخملتلفة رقم  78بتاريخ
31/12/2020
- 18نسخة مطابقة لألصل من رسم إراثة وفريضة عدلية مؤرخة في
 09يناير  2018مضمنة حتت عدد  168صحيفة  170سجل التركات
رقم  25بتاريخ 17/01/2018
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 - 19نسخة مطابقة لألصل من رسم إراثة عدلي مؤرخ في  25شتنبر
 1986سجل بكناش اإليداع رقم  03عدد .6226
 - 20نسخة مطابقة لألصل من وكالة مفوضة عرفية ثابتة التاريخ
مصححة اإلمضاء في  02فبراير  2021حتت عدد  999/2021بطانطان
 - 21شهادة إدارية مؤرخة في  15أبريل  2022حتت عدد /06/2022
ق.ت.ت.بالقصابي تكوست.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على
الساعة 30 : 09 :
احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.
محمد عرظاوي.

محافظة إفران
خالصة إصالحية  -تتعلق باملطلب رقم 57 - 6718
الذي ادرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1093
بتاريخ 11ديسمبر 2019
والذي أصبحت مسطرة حتفيظه .تتابع من اآلن فصاعدا في اسم
طالب التحفيظ األصلي وباملساحة التي أظهرها التصميم العقاري
املقدرة ب  35آر  77سنتيارعوضا عن املساحة املصرح بها إبان ايداع
مطلب حتفيظ امللك وتدعيما للوثائق املودعة سابقا مت ايداع :
 عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء مؤرخ في .29/10/2007احملافظ على األمالك العقارية بإفران.
فؤاد أفغان.

محافظة سال اجلديدة

مساحته  18 :آ ر 46س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة اشهوبة حميد بن احملجوب
شرقا  :اشهوبة بوعزة
جنوبا  :طريق غير معبدة  03امتار
غربا  :طريق معبدة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 شهادة إدارية بتاريخ 16فبراير . 2012 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 21فبراير . 2012 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 17أغسطس . 2012 شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 24يونيو . 2021 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29يونيو . 2021 محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ  22مارس . 2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 :يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 58 - 4666
تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :بلعولة أحمد بن الهاشمي بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أسامة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أسامة".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :حي الفرح قطاع  4شارع موالي عبداحلفيظ القرية سال اجلديدة.
مساحته  1 :آ ر تقريبا
حدوده :
شماال  :مسعود اكزلني
شرقا  :شارع موالي عبداحلفيظ
جنوبا  :طريق عرضه 5.65
غربا  :العربي أكزلني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  4سبتمبر . 2002 شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 17مارس . 2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.
عزالدين شاكر.

مطلب رقم 58 - 4665
تاريخ اإليداع 13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :الكميري رحال بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اجلننات "
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اجلننات"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :سال دوار أوالد العياشي بوقنادل .

محافظة مكناس  -اإلسماعيلية
مطلب رقم 59 - 9960
تاريخ اإليداع  12 :أبريل 2022
طالب التحفيظ :
بوخيمة حنان بنت احلبيب بنسبة 1/3
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بوخيمة احلبيب بن محمد بنسبة 1/3

أصل امللك :

هوير العلمي رشيدة بنت محمد بنسبة  1/3؛

نسخة مستخرجة من كناش تقييد االمالك احلبسية  .احليازة العانية و الهادئة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان السدرة ؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو  14يونيو  2022على الساعة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حنان"

 11صباحا.

نوعه  :ارض فالحية بها بناية من سفلي؛
موقعه  :مزارع جماعة عني كرمة واد الرمان مكناس؛
مساحته  02 :هكتارتقريبا ؛
حدوده :
شماال  :ورثة حميدي املعطي ؛
شرقا  :ورثة حميدي املعطي؛
جنوبا  :طريق ؛
غربا  :ورثة بلبيدة قاسم ؛
احلقوق العينية  :الشئ ؛
أصل امللك :
رسم بيع عدلي مؤرخ في  16يناير 1996مضمن بسجل  4عدد 293
صحيفة 231؛
*رسم بيع عدلي مؤرخ في 27مارس 1996مضمن بسجل  4عدد 442
صحيفة . 343
*رسم بيع عدلي مؤرخ في 23سبتمبر 1996مضمن بسجل  7عدد
 150صحيفة . 124
*رسم بيع عدلي مؤرخ في 03يناير 2018مضمن بسجل االمالك 32
عدد  155صحيفة .187
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو  13يونيو  2022على الساعة
 10صباحا .
مطلب رقم 59 - 9961
تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :منزل عدد  290؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :منزل عدد "290
نوعه  :ارض بها بناية تشتمل على سفلي فقط؛
موقعه  :رقم  05زنقة عائشة عدوية املدينة القدمية مكناس؛
مساحته 01 :ار  95س تقريبا ؛
حدوده :
شماال  :رشيد بوغالب ؛
شرقا رشيد بوغالب ؛

مطلب رقم 59 - 9962
تاريخ االيداع  13أبريل 2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر اوقاف مكناس
االسم الدي يعرف به امللك حاليا  :دار . 291
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار 291
نوعه  :أرض بها بناية تشتمل على سفلي و طابق علوي واحد فقط.
موقعه  :زنقة مدارسة درب ميمون املدينة القدمية مكناس .
مساحته  01 :ار  20سنتيار تقريبا .
حدوده :
شماال  :االحباس
شرقا  :زنقة
جنوبا  :درب
غربا  :محمد الرامي
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
نسخة مستخرجة من كناش تقييد االمالك احلبسية
احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو  14يونيو  2022على الساعة
 12ظهرا؛
مطلب رقم 59 - 9963
تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار  285؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار "285
نوعه  :ارض بها بناية تشتمل على سفلي فقط؛
موقعه  :امللحقة االدارية  1املدينة القدمية مكناس؛
مساحته  01 :ار  40سنتيارتقريبا ؛
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري  59 - 25080؛
شرقا  :ورثة الكراري؛
جنوبا  :درب ؛

جنوبا  :ورثة كنون ؛

غربا  :الرسم العقاري  59 - 51925؛

غربا  :زنقة ؛

احلقوق العينية  :الشئ ؛

احلقوق العينية  :الشئ ؛

أصل امللك :
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نسخة مستخرجة من كناش تقييد االمالك احلبسية

نسخة مستخرجة من كناش تقييد االمالك احلبسية

احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد

احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو  14يونيو  2022على الساعة

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو  16يونيو  2022على الساعة

 10صباحا.

 12ظهرا.
مطلب رقم 59 - 9966

مطلب رقم 59 - 9964
تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022

تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022

طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس ؛

طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار  287؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار -1397-1794-1795 307؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار "287

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار "1794-1795 1397 307

نوعه  :ارض بها بناية تشتمل على سفلي و طابق علوي واحد فقط

نوعه  :ارض بها بناية تشتمل على سفلي فقط؛

موقعه  :زنقة اللة عيشة عدوية املدينة القدمية مكناس

موقعه  :زنقة سيدي عبد اهلل القصري املدينة القدمية مكناس؛

مساحته  01 :ار  90سنتيارتقريبا ؛

مساحته  01 :ار  10سنتيارتقريبا ؛

حدوده :

حدوده :

شماال  :مسجد (ملك حبسي)

شماال  :زنقة ؛

شرقا  :زنقة ؛

شرقا  :عزيزة حميش -زنقة ؛

جنوبا  :بوغالب ؛

جنوبا  :احمد خويار -زنقة ؛

غربا  :بوعشرين ؛

غربا  :زنقة؛

احلقوق العينية  :الشئ ؛

احلقوق العينية  :الشئ ؛

أصل امللك :

أصل امللك :

نسخة مستخرجة من كناش تقييد االمالك احلبسية

نسخة مستخرجة من كناش تقييد االمالك احلبسية؛

احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد

احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو  15يونيو  2022على الساعة

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو  16يونيو  2022على الساعة

 10صباحا ؛

 10صباحا .
مطلب رقم 59 - 9967

مطلب رقم 59 - 9965
تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022

تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022

طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس ؛

طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار  314؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار  288-1397-1794-1795؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار "314

االسمالذيأعطاهطالبالتحفيظللملك":دار"288-1397-1794-1795

نوعه  :ارض بها بناية تشتمل على سفلي فقط؛

نوعه  :ارض بها بناية تشتمل على سفلي و طابق علوي؛

موقعه  :زنقة سيدي سالمة درب بن موسى املدينة القدمية؛

موقعه  :زنقة القرسطون املدينة القدمية مكناس؛

مساحته  75 :سنتيارتقريبا ؛

مساحته  02 :ار  30سنتيارتقريبا ؛

حدوده :

حدوده :

شماال  :مصطفى احلمري ؛

شماال  :درب ؛

شرقا  :عبد الكرمي بن شقرون؛

شرقا  :أحباس؛

جنوبا  :زنقة ؛

جنوبا  :زنقة ؛

غربا  :الرسم العقاري عدد  59 - 34150؛

غربا  :مسجد ؛

احلقوق العينية  :الشئ ؛

احلقوق العينية  :الشئ ؛

أصل امللك :

أصل امللك :
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نسخة مستخرجة من كناش تقييد االمالك احلبسية
احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو  15يونيو  2022على الساعة
 11صباحا.
مطلب رقم 59 - 9968
تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار  352؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار "352
نوعه  :ارض بها بناية تشتمل على سفلي فقط؛
موقعه  :رقم  18درب اجلديد  2املدينة القدمية مكناس؛
مساحته  01 :ار تقريبا ؛
حدوده :
شماال  :درب؛
شرقا  :أحباس؛
جنوبا  :زنقة ؛
غربا  :أحباس ؛
احلقوق العينية  :الشئ ؛
أصل امللك :
نسخة مستخرجة من كناش تقييد االمالك احلبسية
احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو  16يونيو  2022على الساعة
 11صباحا.
مطلب رقم 59 - 9969
تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :قيسارية التربيعة 1132-1133-
 1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :قيسارية التربيعة 1132
"-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142
نوعه  :ارض بها بناية تشتمل على قيسارية مكونة من سفلي و
طابق علوي واحد فقط ؛
موقعه  :قيسارية التربيعة قبة السوق املدينة القدمية مكناس؛
مساحته  01 :ار  50سنتيارتقريبا ؛
حدوده :
شماال  :زنقة ؛
شرقا  :مصطفى الزعيم و عبد اللطيف؛
جنوبا  :حميد ؛
غربا  :احلاج الشكايري ؛
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احلقوق العينية  :الشئ ؛
أصل امللك :
نسخة مستخرجة من كناش تقييد االمالك احلبسية
احليازة الهادئة و التصرف الطويل االمد
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو  15يونيو  2022على الساعة
 12ظهرا ؛
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.
العربي الظريف.

محافظة طنجة بني مكادة
مطلب رقم 61 - 29676
تاريخ اإليداع  12 :ابريل2022
طالب التحفيظ :
 - 1عادل بن العلمي اعليلش بنسبة 42946/232320؛ اصالة عن
نفسه ونيابة عن باقي الورثة ؛
 - 2حليمة بنت العلمي اعليلش بنسبة 21473/232320؛
 - 3امينة بنت العلمي اعليلش بنسبة 21473/232320؛
 - 4محمد بن العلمي اعليلش42946/232320؛
 - 5احمد بن العلمي اعليلش بنسبة 42946/232320؛
 - 6إبراهيم بن العلمي اعليلش بنسبة 42946/232320؛
 - 7مرمي بنت رشيد ضيفي بنسبة 2594/232320؛
 - 8سعاد بنت رشيد ضيفي بنسبة 2594/232320؛
 - 9محمد رضا بن رشيد ضيفي بنسبة 5188/232320؛
 - 10سهيلة بنت رشيد ضيفي بنسبة 2594/232320؛
 - 11ضيفي رشيد بن عبد القادر بنسبة 4620/232320؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ظهر اللغميش"؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :العلمي "؛
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية العوامة
احملل املدعو ظهر اللغميش؛
مساحته  00 :أر  38س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري 61 - 67495؛ طالب التحفيظ؛
شرقا  :محمد صباحي؛
جنوبا  :زنقة عمومية من اربع امتار؛
غربـا  :زنقة عمومية من اربع امتار؛
احلقوق العينية  :الشيء؛
أصل امللك :
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 - 1صورة من موجب اراثة عدلي بنظير مؤرخ في  25فبراير 2011؛
 - 2ملحق إصالحي عدلي بتاريخ  06يناير 2014؛
 - 3صورة من رسم اراثة عدلي وفريضة بنظير مؤرخ في  16أغسطس 2021؛
 - 4صورة من عقد شراء عدلي بتاريخ  12يوليو 1992؛
 - 5صورة من رسم شراء عدلي بتاريخ  02مارس 2000؛
 - 6رسم اصالح عدلي بتاريخ  09فبراير2001؛
 - 7صورة من عقد شراء عدلي بتاريخ  12يوليو 1992؛
 - 8صورة من رسم شراء عدلي مؤرخ بتاريخ  02مارس 2000؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  08يونيو  2022على الساعة
الواحدة زواال.
مطلب رقم 61 - 29677
تاريخ اإليداع  13 :ابريل  2022؛
طالبة التحفيظ  :فاطمة الغازي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :غرسة السكنى" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الغازي"؛
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية احد الغربية
احملل املدعو دوار أوالد عنترغرسة السكنى ؛
مساحته 00 :هــ 00أر 13س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :عبد السالم بن مسعود ؛
شرقا  :عبد السالم بن مسعود؛
جنوبا  :محمد الغازي؛
غربـا  :عبد الرحمان الغازي؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
صورة من نسخة رسم تنازل بدون عوض عدلي بتاريخ  08سبتمبر 1997؛
صورة من نسخة مخارجة وبناء عدلي بتاريخ  23يوليوز 1998؛
صورة من رسم ثبوت مخارجة عدلي بتاريخ  08سبتمبر 1997؛
صورة من نسخة اراثة واحصاء عدلي بتاريخ  07نوفمبر 1993؛
صورة من نسخة اثبات شياع عدلي بتاريخ  29فبراير 2004؛
صورة من نسخة استفسار عدلي بتاريخ  29فبراير 2004؛
نسخة من قرار رقم  46صادر عن محكمة االستئناف ملف 1615/09 - 621
بتاريخ 21/01/2010؛
صورة من تقرير خبرة ملف رقم  84/07/7بتاريخ 03/01/2009؛
صورة من ملحق استدراكي بتاريخ 30/05/2012؛
صورة من محضر التنفيذ ملف التنفيذ  10/05 - 92بتاريخ
25/08/2010؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14يونيو  2022على الساعة
الثانية عشر زواال.
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مطلب رقم 61 - 29678
تاريخ اإليداع  14 :ابريل  2022؛
طالب التحفيظ  :مرواد بن محمد موالي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :البركة؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :البركة "؛
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة؛عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية خميس
اجنرة ،احملل املدعو الهباالت ؛
مساحته 01 :هــ 30أر 37س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ  61 - 11968؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربـا  :مطلب التحفيظ  19 - 11968؛
احلقوق العينية  :الشيء ؛
أصل امللك :
نسخة رسم اراثة عدلي بتاريخ  16نوفمبر 2006؛
رسم شراء عدلي بتاريخ  15ابريل 2021؛
صورة من رسم شراء عدلي بتاريخ  19مارس2011؛
صورة من نسخة رسم واحد عدلي بتاريخ  09سبتمبر 1982؛
رسم شراء عدلي بتاريخ  19مارس 2011؛
رسم من نسخة من اثبات متروك عدلي بتاريخ  15يوليوز 2002؛
شهادة إدارية بتاريخ  10نوفمبر 2021
ملحق إصالحي عدلي بتاريخ  08يناير 2015؛
التاريخ املقرر ألجراء عملية التحديد بتاريخ  14يونيو  2022على
الساعة الثانية عشر زواال
مطلب رقم 61 - 29679
تاريخ اإليداع 10 :ابريل  2022؛
طالبة التحفيظ  :عادل بن علي احلوزي؛حياة بنت محمد فيالل على
الشياع مناصفة بينهما؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احلوزي"؛
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية القصر الصغير
احملل املدعو واداليان مدشر اكنوان ؛
مساحته 00 :هــ 04أر 27س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :محمد السفياني ؛
جنوبا  :محمد الغام التمسماني؛عبد العزيز حمزة؛
غربـا  :بوغنامي حلسن السعيدي؛
احلقوق العينية  :الشيء .
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أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي بتاريخ  31ديسمبر2021؛
 - 2رسم شراء عدلي بتاريخ  08نوفمبر 2018؛
 - 3صورة شمسية من رسم شراء عدلي بتاريخ  03أغسطس 2009
مصادق عليه  08نوفمبر 2018؛
 - 4صورة شمسية من موجب اثبات متخلف عدلي بتاريخ  01يونيو
 2009مصادق عليه  08نوفمبر 2018؛
 - 5صورة مطابقة لالصل من شهادة إدارية بتاريخ  15أغسطس 2017؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  15يونيو  2022على الساعة
احلادية عشرصباحا.
مطلب رقم 61 - 29680
تاريخ اإليداع  15 :ابريل  2022؛
طالبة التحفيظ  :شركة لوجستيك داكو ترانس sarl؛SOCIETE
LOGISTIC DACO TRANS
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :املعازف"؛
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية ملوسة
احملل املدعو غدير الدفلة ؛
مساحته 00 :هــ 15أر 09س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة الزهرة العمري ؛
شرقا  :طالب التحفيظ ؛
جنوبا  :واد القناة؛التليدي محمد
غربـا  :طريق عمومي؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
صورة شمسية من شهادة إدارية مصادق عليها  25فبراير2022؛
موجب استمرار امللك عدلي بتاريخ  26ديسمبر 2021؛
نسخة من رسم موجب إحصاء متخلف عدلي بتاريخ  05يناير 2010؛
عقد شراء عدلي بتاريخ  19ديسمبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  15يونيو  2022على الساعة
التاسعة صباحا
مطلب رقم 61 - 29681
تاريخ اإليداع  19 :ابريل  2022؛
طالبة التحفيظ  :نعيمة الزعيري بنت احمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :نعيمة الزعيري"؛
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية القصر
الصغير قيادة القصر الصغير؛احملل املدعو مدشر مليش العليا ؛
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مساحته 00 :هــ 05أر 00س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :عبد السالم اغزيل
شرقا  :فطومة اغزيل؛الطيب الوهابي؛
جنوبا  :يوسف املغرابي؛
غربـا  :طريق عمومية؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1شهادة إدارية بتاريخ  18ابريل 2022
 - 2رسم شراء عدلي بتاريخ  22نوفمبر 2020؛
 - 3نسخة من رسم صدقة عدلي بتاريخ  18نوفمبر2020
 - 4صورة شمسية من نسخة من رسم مقاسمة عدلي بتاريخ 21
أغسطس  1995مصادق عليها  09مارس 2022؛
 - 5صورة من نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  14نوفمبر  1986؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  20يونيو  2022على الساعة
احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 61 - 29682
تاريخ اإليداع  20 :ابريل  2022؛
طالبة التحفيظ  :احمد سالم بن عاشور؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سالم؛
نوعه  :ارض عارية
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية البحراويني
احملل املدعو فدان شابو؛
مساحته 00 :هــ 02أر 60س تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ  61 - 15211؛الر سم العقاري 61 - 71222؛
شرقا  :طريق عمومية
جنوبا  :ورثة احلمداوي عبد السالم؛
غربـا  :زيدان؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم نظير مخارجة عدلي بتاريخ  31أغسطس 2005؛
 - 2عقد شراء عدلي بتاريخ  31أغسطس 2005؛
 - 3عقد شراء عدلي بتاريخ  28ديسمبر2005؛
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 - 4رسم شراء عدلي بتاريخ  08مايو 2018؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  20يونيو  2022على الساعة
العاشرة صباحا
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.
املصطفى طريفة.

محافظة الداخلة

مطلب رقم 62 - 259
تاريخ اإليداع  15 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :الدولة املغربية ( امللك اخلاص).
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الدولة  /205ق".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الدولة  /205ق".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :جماعة العركوب.
مساحته  14 :هكتار تقريبا.
حدوده :
شماال  :امللك العام البحري،
شرقا  :الرسم العقاري رقم 62 - 11856
جنوبا  :الرسم العقاري رقم ، 62 - 11856
غربا  :الرسم العقاري رقم ، 62 - 11856
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة في.12/04/2022
 تصميم موقعي للقطعة املعنية.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  17 :يونيو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا .
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" الدولة /198ق"
مطلب رقم  62 - 253الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1194املؤرخة في  17نوفمبر 2021
مبقتضى مطلب مؤرخ في  08أبريل  ،2022فإن املساحة اإلجمالية
للملك املدعو "الدولة /198ق " مطلب التحفيظ رقم  ،62 - 253الكائن
بجماعة العركوب هي  656هكتار  13آر  42سنتيار بدل مساحة

 635هكتار املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ بتاريخ .09/11/2021
وذلك مبقتضى العقود املودعة سالفا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :
نسخة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخ في  08أبريل .2022
احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.
سيدي حمدي بوحنانة.

محافظة النواصر
مطلب رقم 63 - 5662
تاريخ اإليداع  11 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :الراوي عبد اهلل بن الغليمي بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :البيض".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :البيض".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة النواصر جماعة النواصر دوار السحابات.
مساحته  2 :هـ  29آر  56س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة الراوي ادريس
شرقا  :الطريق الوطنية رقم  09عرضها  30مترا .
جنوبا  :محمد الراوي
غربا  :بوشعيب الراوي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 شهادة إدارية حتت عدد  10مؤرخة في  15دجنبر . 2021 رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  199كناش  09 148رجب  1443هـموافق  11فبراير . 2022
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 13يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 63 - 5663
تاريخ اإليداع 11 :ابريل .2022
طالب التحفيظ :
فاطنة البصري بنسبة 120 / 15
محفوظ أحمد بنسبة 120 / 14
محفوظ محمد بنسبة 120 / 14
محفوظ الطنجي بنسبة 120/ 14
محفوظ عبد الرحيم بنسبة 120 / 14
محفوظ املعطي بنسبة 120/ 14
محفوظ جواد بنسبة 120 / 14
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محفوظ فتيحة بنسبة 120 / 7
محفوظ نزهة بنسبة 120 / 7
محفوظ نورة بنسبة 120 / 7
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دندون".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دندون".
مشتمالته  :أرض فالحية بها بنايات.
موقعه  :عمالة النواصر جماعة بوسكورة دوار املزابيني.
مساحته  33 :آ  98س تقريبا
حدوده
شماال  :ورثة محفوض بوشعيب.
شرقا  :طريق معبد والرسم العقاري رقم 13587س
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 8359س
غربا  :الرسم العقاري رقم  19957س
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 شهادة إدارية حتت عدد  19/80بتاريخ 11أكتوبر . 2019 رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  41كناش  134بتاريخ 21أكتوبر 2019املوافق لـ 22صفر . 1441
رسم استدراك عدلي مضمن بعدد  655كناش  495بتاريخ 14يناير 2022املوافق لـ 11جمادى اآلخرة . 1443
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13يونيو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.
مطلب رقم 63 - 5664
تاريخ اإليداع 13 :ابريل .2022
طالب التحفيظ :
 مدن محمد بن الهاشمي بنسبة 1 - 1اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض احملرش".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض احملرش".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة النواصر جماعة بوسكورة دوار أوالد بن اعمر الدحامنة.
مساحته 2 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 63 - 47838
شرقا  :عائشة مدن
جنوبا  :مصطفى األزهري
غربا  :ممر عرضه  03أمتار و الرسم العقاري رقم 63 - 47838
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :

2721
شهادة إدارية حتت عدد  15/2020بتاريخ  8أكتوبر . 2020رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  303كناش  127بتاريخ 25نونبر 2020املوافق لـ 9ربيع الثاني1442
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13يونيو  2022على الساعة 13
و 30دقيقة.
مطلب رقم 63 - 5665
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :النوعة عبد الكبير بن مبارك بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد الكزايل".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بالد الكزايل".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة النواصر جماعة بوسكورة دوار اوالد بن اعمر املصاحلة.
مساحته  03 :آر  70س تقريبا .
حدوده :
شماال  :اجلزولي رشيدة
شرقا  :ممر عرضه  2.5متر.
جنوبا  :بلخير
غربا  :ممر عرضه  30مترا.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك
شهادة إدارية حتت عدد  05/2020مؤرخة في  5مارس 2020رسم ملكية عدلي عدد  256كناش  127بتاريخ  08ذوا احلجة 1441هـ املوافق لـ 29نونبر . 2020
رسم شراء عدلي عدد  296كناش  127بتاريخ  19ربيع األول  1442هـاملوافق لـ  5نوفمبر . 2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "ملك أسينات"
مطلب رقم 63 - 5600
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  15أبريل  .2022فإن امللك املسمى
"ملك أسينات" مطلب رقم  63 - 5600الذي تتابع مسطرة حتفيظه
في إسم :
 السيد البرج احلسني؛ السيدة عبيد أمينة.حيث ان مدة احليازة املشار إليها برسم امللكية املدلى به تدعيما
ملطلب التحفيظ واملضمن بعدد  291كناش  126بتاريخ 14-01-2021
هي عشرين سنة سلفت من تاريخ التلقي عوض اخلطأ الذي وقع أثناء
حترير العقد وهو  20دون إضافة كلمة سنة .وذلك زيادة على العقود
املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
رسم استدراك مضمن بعدد  444كناش  498بتاريخ 18-01-2022موافق ل  15جمادى الثانية .1443
احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر.
زكرياء الدغمي.
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محافظة احلوز
مطلب رقم 65 - 18310
تاريخ اإليداع  20 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد النوري محمد بن عمر بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :قاع تزمورت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك اخلير".
مشتمالته  :أرض فالحية بها بنايات من سفلي وطابق أول وبئر
واسطبل وأشجار الزيتون .
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اوريكة دوار السبيطي.
مساحته 1 :هـ  50آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق ،ملك اخلير
شرقا  :عبد الرحمان بن محمد  ،الطريق
جنوبا  :عبد الرحمان بن محمد
غربا  :مصرف
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن اصلها بعدد  403صحيفة 343كناش األول رقم  107بتاريخ  09ربيع ل  1403توثيق مراكش.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 65 - 18311
تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بال أولون".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بال أولون".
مشتمالته  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت  ،جماعة اغواطيم ،دوار أزرو.
مساحته  00 :هك  49آ  30س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 3619م.
شرقا  :ممر ،إبراهيم التامري  ،إبراهيم واحلسني اهمني.
جنوبا  :عبد الرحمان الفرقاني.
غربا  :حلسن بويكوران ،إبراهيم التامري.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف الطويل األمد.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.

مطلب رقم 65 - 18312
تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أورير الكوش".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أورير الكوش".
مشتمالته  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت  ،جماعة اغواطيم ،دوار الصور.
مساحته  04 :هك  67آ  60س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد . 65 - 17377
شرقا  :الرسم العقاري عدد  - 3601م .
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  - 3601م.
غربا  :الرسم العقاري عدد  - 3601م.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف الطويل األمد.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.
مطلب رقم 65 - 18313
تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مقبرة ركراكة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مقبرة ركراكة".
مشتمالته  :مقبرة.
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت  ،جماعة اغواطيم ،دوار أزرو.
مساحته  00 :هك  81آ  10س تقريبا
حدوده :
شماال  :عمر السوسي.
شرقا  :شعبة .
جنوبا  :شعبة.
غربا  :الرسم العقاري عدد  - 11187م.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف الطويل األمد.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 10
و 30دقيقة.
مطلب رقم 65 - 18314
تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دراع اللوز الصور".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دراع اللوز الصور".
مشتمالته  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت  ،جماعة اغواطيم ،دوار الصور.
مساحته  04 :هك  64آ  80س تقريبا
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مطلب رقم 65 - 18316
حدوده :
تاريخ اإليداع  21 :أبريل .2022
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 3601م.
طالب التحفيظ  :السيد زوهير وهبي بن عبد اللطيف بنسبة .1 - 1
شرقا  :الرسم العقاري عدد  - 3601م .
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دراع البركة ."2
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  - 3601م.
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دراع البركة ."2
غربا  :الرسم العقاري عدد  - 3601م.
مشتمالته  :أرض فالحية .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت مزارع الفيضة.
سند التملك  :التصرف الطويل األمد.
مساحته  96 :آر  07آ تقريبا.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 12
حدوده :
و 00دقيقة.
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 12508م.
شرقا  :الرسم العقاري عدد  ،43 - 3346الطريق.
مطلب رقم 65 - 18315
جنوبا  :الطريق  ،قناة زرابة.
تاريخ اإليداع  21 :أبريل .2022
غربا  :الرسم العقاري عدد  - 12508م.
طالب التحفيظ  :السيد زوهير وهبي بن عبد اللطيف بنسبة .1 - 1
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دراع البركة ."1
سند التملك :
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :دراع البركة ."1
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  305صحيفة  345سجل األمالك رقممشتمالته  :أرض فالحية .
 312بتاريخ  20أبريل  2021توثيق مراكش.
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت مزارع الفيضة.
 نسخة لرسم استمرار عدلي ضمن اصلها بعدد  463صحيفة 22مساحته  97 :آر  95آ تقريبا.
كناش عدد  5بتاريخ  21يناير  1997توثيق ثالث نيعقوب.
حدوده :
 نسخة لرسم اراثة عدلي ضمن اصلها بعدد  126صحيفة 120شماال  :الطريق  ،قناة زرابة .
كناش التركات عدد  38بتاريخ  23سبتمبر  1999توثيق مراكش.
شرقا  :الرسم العقاري عدد .65 - 22187
 نسخة لرسم اراثة عدلي ضمن اصلها بعدد  453صحيفة 459جنوبا  :مطلبي التحفيظ عدد  65 - 840و  ،65 - 892الرسم العقاري
كناش التركات عدد  61مكرر توثيق مراكش.
عدد .65 - 4772
 رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  158صحيفة  242كناش التركات عددغربا  :الطريق  ،قناة زرابة  ،مطلب التحفيظ عدد .65 - 840
 203بتاريخ  14يوليو  2020توثيق مراكش.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
 رسم ملحق عدلي ضمن بعدد  201صحيفة  186سجل اخملتلفةسند التملك :
عدد  282بتاريخ  19أبريل  2022توثيق مراكش.
 شهادة إدارية عدد  2021 - 37مؤرخة في  25يونيو .2021 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  307صحيفة  349سجل األمالك رقمالتاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23 :يونيو  2022على الساعة 10
 312بتاريخ  20أبريل  2021توثيق مراكش.
و 30دقيقة.
 نسخة لرسم استمرار عدلي ضمن اصلها بعدد  463صحيفة 22احملافظ على األمالك العقارية باحلوز
كناش عدد  5بتاريخ  21يناير  1997توثيق ثالث نيعقوب.
محمد شرف
			
 نسخة لرسم اراثة عدلي ضمن اصلها بعدد  126صحيفة 120كناش التركات عدد  38بتاريخ  23سبتمبر  1999توثيق مراكش.
 نسخة لرسم اراثة عدلي ضمن اصلها بعدد  453صحيفة 459كناش التركات عدد 61مكرر توثيق مراكش.
 رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  158صحيفة  242كناش التركات عدد 203بتاريخ  14يوليوز  2020توثيق مراكش.
 رسم ملحق عدلي ضمن بعدد  201صحيفة  186سجل اخملتلفةعدد  282بتاريخ  19أبريل  2022توثيق مراكش.
 شهادة إدارية عدد  2021 - 40مؤرخة في  25يونيو .2021التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23 :يونيو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.

محافظة احلاجب
مطلب رقم 67 - 6397
تاريخ االيداع  12 :أبريل .2022
طالب التحفيظ السيد(ة)  :احلبيب عبد الرحيم بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك احلبيب.

2724

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك احلبيب ".
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة سبع عيون ،حي ايت يدير.
مساحته  01 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :حميد شناق.
شرقا  :طريق.
جنوبا  :سعيدي بنعياش.
غربا  :اخلياط الوردي ويطو هال.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في  2022 - 03 - 01 :مضمن بكناشاألمالك  77عدد  237صحيفة  250بتاريخ .2022 - 03 - 09 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على
الساعة  10صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب
عبد اجلبار فرطاس
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 شهادة إدارية عدد  2018 - 205بتاريخ  08نوفمبر  2018؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة التاسعة صباحا؛

مطلب رقم 68 - 18259
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :عمر طهور بن بوزكري.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :طهور"
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي الرمود ؛
مساحته  26 :سنتيار تقريبا؛
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  68 - 24392؛
شرقا  :زنقة ؛
جنوبا  :زنقة ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  68 - 30240؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي بتاريخ  03نوفمبر  2021مضمن بعدد 27صحيفة  46؛
 رسم وكالة عدلي بتاريخ  27مايو  2019مضمن حتت عدد  241كناشمحافظة الفقيه بن صالح
 21توثيق القنصلية العامة للمملكة املغربية بلييج ؛
 شهادة إدارية عدد  1388بتاريخ  16يوليو 2021؛ شهادة إدارية عدد  2022 - 29بتاريخ  04ابريل  2022؛مطلب رقم 68 - 18258
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
تاريخ اإليداع  18 :ابريل .2022
الساعة العاشرة صباحا؛
طالب التحفيظ  :عبد القادر العودي بن محمد.
احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ارض اهلل"
كرمي ناجيم
		
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي الفتح؛
مساحته  02 :ار تقريبا؛
حدوده :
محافظة زواغة  -موالي يعقوب
شماال  :زنقة ؛
شرقا  :زنقة ؛
جنوبا  :الكنزاوي صالح ؛
مطلب رقم .69 - 35824
غربا  :تيموري احلاج امحمد؛
تاريخ اإليداع  19 :أبريل . 2022
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
طالب التحفيظ  :عبد احلميد حسيني بن محمد
أصل امللك :
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :العراقية"
 رسم شراء عدلي بتاريخ فاحت نوفمبر  1989عدده الترتيبي  89 - 3155؛االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :العراقية "
 رسم ملحق إصالحي عدلي بتاريخ  12ابريل  2012مضمن بعدد 273نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون
صحيفة  303؛
موقعه  :إقليم موالي يعقوب دائرة أوالد جامع ملطة جماعة وقيادة عني
 رسم ملحق إصالحي اضافي عدلي بتاريخ  18اكتوبر  2018مضمنبوعلي احملل املدعو" دوار املزيبلة "
بعدد  623صحيفة  495؛
مساحته 03 :هـ 23آر42س تقريبا.
 -التزام عرفي مصحح االمضاء بتاريخ  24سبتمبر  2018؛
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مساحته املصرح بها  60 :آر تقريبا،
حدوده :
شماال  :أكومي وصفيرة؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
شرقا  :امللك ذي مطلب التحفيظ عدد 69 - 31167؛
حدوده :
جنوبا  :امللك ذي مطلب التحفيظ عدد 69 - 31166؛
شماال  :رسم عقاري عدد  - 1729هـ.
غربا  :امللك ذي الرسم العقاري عدد 07 - 105068؛
شرقا  :رسم عقاري عدد  - 38248ر.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء .
جنوبا  :ورثة عبد القادر حاوحاو.
أصل امللك :
غربا  :رسم عقاري عدد  - 27025ر.
 رسم ملكية عدلي بتاريخ  02رمضان  1443موافق ()2022 - 04 - 04أصل امللك :
ضمن بعدد 120صحيفة  170االمالك 310
 عقد عرفي مصحح اإلمضاء في .1972 - 12 - 12 شهادة إدارية حتت رقم  - 03ق ع ب  2022مسلمة من قيادة عني بوعلي رسم إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في  13شعبان  1443هـ موافق نسخة مطابقة ألصل وكالة موثقة تبث تاريخها في 2021 - 03 - 23.2022 - 03 - 16
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :يونيو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
الساعة احلادية عشر صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بزواغة  -موالي يعقوب
احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسيدي سليمان
محمد احلسناوي
		
كرمي آيت عيسى
			

محافظة سيدي سليمان
مطلب رقم 70 - 379
تاريخ اإليداع  15:ابريل 2022
طالبو التحفيظ :
 - 1عبد السالم حوحو بن قاسم.
 - 2ميلودة الوردي بنت عبد السالم.
 - 3أحمد حوحو بن قاسم.
 - 4محمد حوحو بن قاسم.
 - 5سليمان حوحو بن قاسم.
 - 6منانة حوحو بنت قاسم.
 - 7جمعة حوحو بنت قاسم.
 - 8بنعيسى حوحو بن قاسم.
 - 9محمد حوحو بن قاسم.
 - 10الدريسية حوحو بنت قاسم.
 - 11مصطفى حوحو بن قاسم.
على الشياع بينهم بنسبة  136 - 14لألول والتالث والرابع واخلامس
والثامن والتاسع واحلادي عشر و 136 - 7للسادسة والسابعة والعاشرة
و 136 - 17للثانية.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  ‹‹ :دهس الشاوية ››.
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم ودائرة سيدي سليمان  ،قيادة وجماعة بومعيز دوار
أوالد الغازي -الدريهميني . -

محافظة ابن جرير
مطلب رقم 72 - 31072
تاريخ اإليداع  14 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :املصطفى شوال بن عمر.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :جنمة "
نوعه ׃ أرض فالحية بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح
وبئر ومحول كهربائي.
موقعه  :اقليم الرحامنة ،جماعة اجلبيالت ،دوار العيوج اوالد احمد بن ابراهيم.
مساحته  26 :آر  48سنتيار تقريبا.
اجملاورون ׃
شـماال  :حساين عبد الواحد؛
شرقـا  :الرسم العقاري عدد 72 - 2109؛
جـنوبا  :الرسم العقاري عدد 72 - 2109؛
غربـا  :طريق عرضه  04أمتار.
أصل امللك ׃
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  460صحيفة  478كناش األمالك رقم 240بتاريخ  17سبتمبر  2019توثيق مراكش؛
 ملحق عدلي ضمن بعدد  383صحيفة  304كناش اخملتلفة رقم 261بتاريخ  03سبتمبر  2021توثيق مراكش؛
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  324صحيفة  246كناش األمالك 52بتاريخ  08يونيو  2004توثيق ابن جرير؛
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 نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصله بعدد  105صحيفة 97كناش  2رقم  150بتاريخ  09يونيو  2010توثيق مراكش؛
 شهادة إدارية مؤرخة في .2022 - 03 - 25التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :يونيو  2022على
الساعة احلادية عشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير
خالد احليطي
				

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محسن دردابة ".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار حيوط الكاهية .
مساحة املصرح بها  01 :آ ر  50سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد 75 - 41875
شرقا  :الرسم العقاري عدد 75 - 8731
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 75 - 8727

محافظة مرس السلطان  -الفداء

غربا  :عزيزة قداف
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى دار السراغنة
الدي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد1089
بتاريخ 2019 -13-11
واتبعت بخالصة اصالحية منشورة باجلريدة الرسمية حتت عدد 1125
بتاريخ 22-07-2020
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ ب13و18ابريل  2022فان مسطرة
حتفيظ امللك املسمى دار السراغنة مطلب التحفيظ عدد 73 - 42
الكائن بالبيضاء حي الداخلة رقم  32زنقة محمد الشرقي وهو
عبارة على ارض عارية تتابع من االن فصاعدا في اسم نفس طالبي
التحفيظ يحدها شرقا  :محجوب بن عبد القادر وورثته  ،غربا الرسم
العقاري عدد ،73 - 4896 :شماال :الرسم العقاري 73 - 3484والرسم
العقاري عدد ،34 - 12639جنوبا :زنقة سيدي محمد الشرقي
وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها مبطلب التحفيظ وكذا شهادة
ادارية عدد 295بتاريخ  2021 - 10 - 28وتصميمني هندسيني واشهاد
عدلي مضمن بعدد939كناش 486بتاريخ 14-12-2021وكدا موجب
استدراك واصالح بتاريخ 23مارس 2022
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد  23 :يونيو  2022على الساعة
العاشرة صباحا
احملافظ على االمالك العقارية مبرس السلطان  -الفداء
سعيد تيموري
		

 محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 2022 - 03 - 16 محرر عرفي مصحح االمضاء موضوعه بيع بتاريخ 2011 - 08 - 29التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 :يونيو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 75 - 58132
تاريخ اإليداع  11 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :أحمد عقدة بن املعطي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد البريكات " .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد البريكات ".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة أوالد حمدان
دوار البريكات .
مساحة املصرح بها  97 :آ ر  40سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :عقدة ادريس
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 10909
غربا  :بلحوزي رشيد

محافظة سيدي إسماعيل  -الزمامرة
مطلب رقم 75 - 58131
تاريخ اإليداع  11 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :محسن دردابة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :عزيزة قداف" .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد  201صحيفة  296كناش رقم 110بتاريخ  2021 - 12 - 23توثيق أزمور.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 :يونيو  2022على الساعة
14و 00دقيقة.
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

تاريخ اإليداع  11 :أبريل .2022

سند التملك :

طالبة التحفيظ  :فطومة القاسمي بنت عبد الرحمان

 -محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 2021 - 11 - 16

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :أرض احلرش الصفا "1

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 :يونيو  2022على الساعة 10

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض احلرش الصفا " 1

و 00دقيقة.

مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي
اسماعيل دوار العمامرة
مساحة املصرح بها  37 :آ ر  81سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :كروم بوشعيب
شرقا  :زيد عز الدين
جنوبا  :طريق عمومية عرضها  03أمتار
غربا  :روبال السعدية
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد  463كناش رقم  88بتاريخ  03مارس 2022توثيق احملكمة االبتدائية باجلديدة .
 رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد  130كناش  130بتاريخ  15فبراير . 2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14 :يونيو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.

مطلب رقم 75 - 58135
تاريخ اإليداع  14 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :محمد بيال بن اسماعيل
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض احلطة" .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض احلطة".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي
اسماعيل دوار التريعات العباضلة
مساحة املصرح بها  11 :آ ر  20سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :محمد بلوادي وبيال حسن
شرقا  :حسن بيال والطريق
جنوبا  :عبد الهادي بيال
غربا  :عبد اهلل بيال والطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

مطلب رقم 75 - 58134
تاريخ اإليداع  14 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :عبد الهادي بيال بن اسماعيل
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض احلطة" .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أرض احلطة"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي
اسماعيل دوار التريعات العباضلة .

سند التملك :
 محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 2022 - 02 - 21التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 :يونيو  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.
مطلب رقم 75 - 58136
تاريخ اإليداع  14 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :حسن بيال بن اسماعيل

مساحة املصرح بها  17 :آ ر  68سنتيار تقريبا

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض احلطة " .

حدوده :

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض احلطة"

شماال  :بيال محمد بن اسماعيل

مشتمالته  :أرض فالحية

شرقا  :طريق

موقعه  :اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي

جنوبا  :طريق

اسماعيل دوار العباضلة

غربا  :طريق

مساحة املصرح بها 20 :أرا تقريبا
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حدوده :

 - 6صورة شمسية لرسم توكيل عدلي مؤرخ في  26من ربيع االول

شماال  :بوشعيب بلوادي ومحمد بلوادي

 1417املوافق لـ  12اغسطس 1996؛

شرقا  :بيال طاهر
جنوبا  :بيال طاهر وبيال محمد وطريق
غربا  :بيال محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 2022 - 12 - 07التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 :يونيو  2022على الساعة 12
و 00دقيقة.
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل  -الزمامرة
مصطفى املساوي

 - 7رسم شراء عدلي مؤرخ في  05ربيع الثاني  1417املوافق لـ 21
اغسطس 1996؛
 - 8رسم شراء عدلي مؤرخ في  07ربيع الثاني  1425املوافق لـ  27ماي 2004؛
 - 9رسم شراء عدلي مؤرخ في  30من شعبان  1425املوافق لـ  14أكتوبر 2004؛
 - 10ملحق تصحيح حدود و ضم عدلي مؤرخ في  29من جمادى الثانية 1443
املوافق لـفاحت فبراير 2022؛
 - 11شهادة مطابقة العنوان مؤرخة في  06ابريل  2022عن جماعة
الفنيدق حتت عدد 22 - 14؛
 - 12شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة الفنيدق
بتاريخ  21فبراير  2022حتت عدد .22 - 02
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يونيو  2022على
الساعة  11 : 00صباحا.

محافظة املضيق  -الفنيدق

مطلب رقم 76 - 2070
تاريخ اإليداع  18 :أبريل .2022

مطلب رقم 76 - 2069
تاريخ اإليداع  15 :أبريل .2022
طالبة التحفيظ  :السيدة رقية الهواري بنت احمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ريحانة "
نوعـه  :أرض عارية .

طالبة التحفيظ  :السيدة الزهرة زيان بنت احلسن.
االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك  " :زيان "
نوعـه  :أرض عارية.
موقعـه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو :
حي أحريق واد املالح شارع املنزه.

موقعـه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية الفنيدق احملل

مساحتـه  01 :آر تقريبا؛

املدعو  :حومة عقبة البوهالي.

حـدوده :

مساحتـه  04 :آر 50س تقريبا ؛
حـدوده :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  76 - 17064؛
جنوبا  :احلسني السعيدي ؛
غربا  :عبد السالم بكور.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  11من ربيع االول  1403املوافق لـ  27ديسمبر 1982؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  21من جمادى الثانية  1408املوافق لـ  10فبراير 1988؛
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  17من رجب  1410املوافق لـ  14فبراير 1990؛
 - 4رسم شراء عدلي مؤرخ في  22من ذي القعدة  1413املوافق لـ
 14ماي 1993؛
 - 5رسم شراء عدلي مؤرخ في  03ربيع االول  1416املوافق لفاحت اغسطس 1995؛

شماال  :الوزنة أحدوش؛
شرقا  :طريق عرضها  5أمتار؛
جنوبا  :البشير شقور؛
غربا  :مرآب.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1نسخة رسم عدلي مؤرخ في  12جمادى الثانية 1357؛
 - 2نسخة رسم عدلي مؤرخ في  05ذي القعدة  1363املوافق لـ 22
أكتوبر 1944؛
 - 3نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في  18من ربيع األول 1414
املوافق لـ  06سبتمبر 1993؛
 - 4صورة شمسية مصادق عليها من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في
 17من ذي القعدة  1442املوافق لـ  28يونيو 2021؛
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 - 5رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت محرم  1443املوافق لـ 10

نوعـه  :أرض عارية.

أغسطس 2021؛

موقعـه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية الفنيدق احملل

 - 6ملحق تصحيحي عدلي مؤرخ في  12من رمضان  1443املوافق لـ

املدعو  :حومة راس لوطا.

 14أبريل 2022؛

مساحتـه  03 :آر 30س تقريبا؛

 - 7وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ  14مارس  2022حتت عدد
022 - 4563 - 4562؛
 - 8شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل بتاريخ
 11مارس  2022حتت عدد .307
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 09صباحا.
مطلب رقم 76 - 2071
تاريخ اإليداع  19 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد يوسف ريان بن مصطفى.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :يوسف " 1
نوعـه  :أرض عارية.
موقعـه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية .الفنيدق احملل
املدعو  :راس لوطا.
مساحتـه  02 :آر 40س تقريبا؛
حـدوده :

حـدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :العربي الطريبق،رشيدة الزكريوي،حميد الزكريوي؛
جنوبا  :ورثة أحمد الدبدي الصغير منهم عائشة محفوظ؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك:
 - 1صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في  25رجب 1406
املوافق لـ  05أبريل 1986؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  07ربيع االول  1433املوافق لـ  31يناير 2012؛
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  29من جمادى الثانية  1443املوافق
لفاحت فبراير 2022؛
 - 4شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل بتاريخ
 05أبريل  2022حتت عدد .22 - 04
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة  09:30صباحا.

شماال  :الشارع؛
شرقا  :الشارع؛
جنوبا  :طالب التحفيظ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد .76 - 44658
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في  25رجب 1406
املوافق لـ  05أبريل 1986؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  22من شوال  1430املوافق لـ  12أكتوبر 2009؛
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  16من شعبان  1443املوافق لـ  19مارس 2022؛
 - 4شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل بتاريخ
 07أبريل  2022حتت عدد .22 - 05
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة  09:00صباحا.

مطلب رقم 76 - 2073
تاريخ اإليداع  19 :أبريل .2022
طالب التحفيظ  :السيد يوسف ريان بن مصطفى.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :يوسف " 3
نوعـه  :أرض عارية.
موقعـه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية .الفنيدق احملل
املدعو  :حومة راس لوطا.
مساحتـه  86 :س تقريبا؛
حـدوده :
شماال  :طالب التحفيظ؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :ورثة أحمد الدبدي الصغير و الشاهد بنعيسى؛
غربا  :الرسم العقاري عدد .76 - 44658

مطلب رقم 76 - 2072

احلقوق العينية  :ال شيء.

تاريخ اإليداع  19 :أبريل .2022

أصل امللك :

طالب التحفيظ  :السيد يوسف ريان بن مصطفى.

 - 1صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في  25رجب 1406

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :يوسف " 2

املوافق لـ  05أبريل 1986؛
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 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  07من ربيع االول  1433املوافق لـ 31
يناير 2012؛
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  18من جمادى االولى  1443املوافق لـ
 23ديسمبر 2021؛
 - 4شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل بتاريخ
 05أبريل  2022حتت عدد .22 - 03
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة  10:00صباحا.

عدد  25 - 1217رمضان  27( 1443أبريل )2022
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدد  35صحيفة  47كناش  158بتاريخ  26 :أكتوبر  2018؛
 - 2شهادة إدارية عدد  277بتاريخ  26 :أكتوبر 2018؛
 - 3عقد شراء عدد  217صحيفة  251كناش  157بتاريخ  31 :أكتوبر  2018؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  14 :يونيو  2022على الساعة :
التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 77 - 8432
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "اكروخ" -6
تاريخ اإليداع  14 :أبريل 2022
ذي مطلب التحفيظ عدد  76 - 2028الذي أدرجت خالصة مطلب
طالب التحفيظ  :حميد السرتي بن بومدين ؛
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  1192املؤرخة في  03نوفمبر 2021
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  « :احلمري ».
مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء بتاريخ  21ابريل  ،2022فإن
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :السرتي » 3؛
مسطرة حتفيظ امللك املسمى " اكروخ " -6ذي مطلب التحفيظ رقم
نوعه  :أرض فالحية ؛
 2028-76الكائن بعمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية ملرتيل احملل
موقعه  :عمالة وجدة أجناد  ،جماعة بني خالد  ،دوار السقاينة ؛
املدعو  :حي السواني ،قد أصبحت تتابع في اسم نفس طالب التحفيظ،
مساحته  49 :آرا  80س تقريبا ؛
مبساحة قدرها  01آر  52س وهي املساحة التي أظهرها التصميم
حدوده :
العقاري ،بدال من  01آر  40س تقريبا و هي املساحة املصرح بها ،و ذلك
شماال  :طريق عمومية بعرض عشرة أمتار وبوزياني عبد احلق ؛
بناء على العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور وكذا :
شرقا  :طريق عمومية بعرض عشرة أمتار ومطلب التحفيظ عدد:
رسم تصحيح مساحة عدلي مؤرخ في  11من رمضان  1443املوافق
 02 - 23392؛
لـ  13ابريل .2022
جنوبا  :بوزياني احلسني ومطلب التحفيظ عدد 02 - 23392 :؛
احملافظ املساعد على األمالك العقارية باملضيق  -الفنيدق
غربا  :بوزياني عبد احلق ؛
شكري بنداود
		
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدد  233صحيفة  288كناش  145بتاريخ  10 :اغسطس  2017؛
 - 2شهادة إدارية عدد  74بتاريخ 31 :يوليو 2017؛
محافظة وجدة  -اجناد
 - 3عقد شراء عدد  164صحيفة  208كناش  151بتاريخ  26 :مارس  2018؛
 - 4عقد هبة عدد  466صحيفة  478كناش  184بتاريخ  28 :سبتمبر  2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  15 :يونيو  2022على الساعة :
مطلب رقم 77 - 8431
التاسعة والنصف صباحا.
تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة  -أجناد
طالب التحفيظ :محمد بودالل بن محمد ؛
كمال عونة
			
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  « :تيجوت ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :تيجوت »؛
نوعه  :أرض فالحية ؛
موقعه  :عمالة وجدة أجناد  ،جماعة لبصارة  ،قيادة عني الصفا  ،دوار
محافظة اشتوكة  -ايت باها
أوالد البالي ؛
مساحته  01 :هـ  40آرا تقريبا ؛
حدوده :
مطلب رقم 80 - 30134
شماال  :بودالل ادريس ؛
تاريخ اإليداع  15 :ابريل . 2022
شرقا  :طريق بعرض عشرة أمتار ؛
طالب التحفيظ  :ابراهيم لشطان بن احلسن.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد o - 3419 :؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ابراهيم لشطان ".
غربا  :العربي بودالل ؛
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نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :دوا النواصر ،اجلماعة الترابية انشادن ،إقليم اشتوكة ايت باها.
مساحته  04 :ار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :اجنار مبارك،
شرقا  :الطريق،
جنوبا  :الرسم العقاري عدد ،80 - 5162
غربا  :الرسم العقاري عدد .80 - 5162
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة شراء عدلي مضمن اصلها بعدد  271ص  276بتاريخ .2016 - 11 - 28 عقد تسليم بدون عوض عرفي مؤرخ في .2003 - 12 - 19 صورة طبق االصل لعقد مخارجة عرفي مؤرخ في .2003 - 01 - 09 تصريح بالضياع مؤرخ في .2022 - 04 - 12تاريخ التحديد املؤقت  15 :يونيو  2022على الساعة 30 : 09
مطلب رقم 80 - 30135
تاريخ اإليداع  18 :ابريل . 2022
طالب التحفيظ  :ميلود الوافي بن موالي محمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك الوافي ".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :دوا ادوز اوسعود ،اجلماعة الترابية واد الصفاء ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
مساحته  03 :ار  64سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الطريق،
شرقا  :الطريق،
جنوبا  :الطريق،
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مضمن بعدد  66ص  54سجلالتركات  26بتاريخ .2008 - 03 - 10
 صورة طبق االصل لعقد تسليم تابث التاريخ مؤرخ في .2014 - 10 - 18 عقد بيع تابث التاريخ مؤرخ في .2015 - 06 - 24 عقد بيع تابث التاريخ مؤرخ في .2019 - 02 - 08تاريخ التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على الساعة 00 : 15
مطلب رقم 80 - 30136
تاريخ اإليداع  18 :ابريل . 2022
طالب التحفيظ  :سعيد شاكر بن محند.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ايت عبد النعيم ".
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نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :مزارع فم القصبة ،اجلماعة الترابية ايت باها ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
مساحته  60 :ار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :عبد الرحمان بولدهان،
شرقا  :الطريق،
جنوبا  :ورثة محمد سافر،
غربا  :بولدهان عبد الرحمان.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد بيع قطعة ارضية عرفي مؤرخ في .2003 - 01 - 31 صورة طبق االصل لعقد بيع قطعة ارضية عرفي مؤرخ في .1979 - 12 - 02 شهادة ادارية مؤرخة في .2010 - 07 - 08تاريخ التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على الساعة 00 : 09
مطلب رقم 80 - 30137
تاريخ اإليداع  20 :ابريل . 2022
طالب التحفيظ  :عبد الرحيم فتح اهلل بن عمر.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :تبحيرت ." 01
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دوا الزنيبي ،اجلماعة الترابية بلفاع ،إقليم اشتوكة ايت باها.
مساحته  01 :هكتار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الطريق،
شرقا  :ورثة صالح شال،
جنوبا  :عبد الرحيم فتح اهلل،
غربا  :املقبرة.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مضمن بعدد  485سجل االمالك  72بتاريخ.2021 - 05 - 17
 صورة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مضمن بعدد  340ص 341سجل التركات  20بتاريخ .2019 - 04 - 24
تاريخ التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 30 : 09
مطلب رقم 80 - 30138
تاريخ اإليداع  20 :ابريل . 2022
طالب التحفيظ  :عبد الرحيم فتح اهلل بن عمر.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :تبحيرت ." 02
نوعه  :أرض فالحية.
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موقعه  :دوا الزنيبي ،اجلماعة الترابية بلفاع ،إقليم اشتوكة ايت باها.

اجملاورون :

مساحته  44 :ار تقريبا.

شماال  :ايت عرو بعضا الطريق بعضا الكاو احلسني،

اجملاورون :

شرقا  :الطريق،

شماال  :فتح اهلل عبد الرحيم،

جنوبا  :ايت عرو،

شرقا  :ورثة صالح شال،

غربا  :الكاو احلسني.

جنوبا  :كريش احلسني بن محمد،

احلقوق العينية  :ال شيء.

غربا  :املقبرة بعضا الطريق.

أصل امللك  :رسم استمرار عدلي مضمن بعدد  394سجل االمالك 79

احلقوق العينية  :ال شيء.

بتاريخ .2021 - 12 - 24

أصل امللك  :رسم استمرار عدلي مضمن بعدد  488سجل االمالك 72

تاريخ التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 00 : 13

بتاريخ .2021 - 05 - 17
مطلب رقم 80 - 30141

تاريخ التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 00 : 11

تاريخ اإليداع  20 :ابريل . 2022
مطلب رقم 80 - 30139

طالبة التحفيظ  :ملعيدة اشعل بنت اليزيد.

تاريخ اإليداع  20 :ابريل . 2022

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك بوحنيك ".

طالب التحفيظ  :عبد الرحيم فتح اهلل بن عمر.

نوعه  :أرض عارية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :الدار القدمية ".

موقعه  :دوا تيحيا ،اجلماعة الترابية انشادن ،إقليم اشتوكة ايت باها.

نوعه  :أرض بها بناية مهدمة.

مساحته  08 :ار  44سنتيار تقريبا.

موقعه  :دوا الزنيبي ،اجلماعة الترابية بلفاع ،إقليم اشتوكة ايت باها.

اجملاورون :

مساحته  02 :ار  30سنتار تقريبا.

شماال  :الرسم العقاري عدد ،09 - 59690

اجملاورون :

شرقا  :الطريق،

شماال  :يامنة بنت مبارك تابريكت،

جنوبا  :الرسم العقاري عدد  60 - 522بعضا الرسم العقاري عدد

شرقا  :الطريق،

 80 - 2710بعضا الرسم العقاري عدد  60 - 24037بعضا الطريق،

جنوبا  :الطريق،

غربا  :الرسم العقاري عدد .09 - 59690

غربا  :ايت العسري ابراهيم.

احلقوق العينية  :ال شيء.

احلقوق العينية  :ال شيء.

أصل امللك  :رسم استمرار عدلي مضمن بعدد  395سجل االمالك

أصل امللك  :رسم استمرار عدلي مضمن بعدد  487سجل االمالك

 79بتاريخ .2021 - 12 - 24

 72بتاريخ .2021 - 05 - 17

تاريخ التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 00 : 14

تاريخ التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 00 : 12
مطلب رقم 80 - 30142
مطلب رقم 80 - 30140

تاريخ اإليداع  21 :ابريل . 2022

تاريخ اإليداع  20 :ابريل . 2022

طالب التحفيظ  :احلسني اجيري بن احلسن.

طالبة التحفيظ  :ملعيدة اشعل بنت اليزيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك احلسني ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك ازكور ".

نوعه  :أرض عارية.

نوعه  :أرض عارية بها بناية سفلية.

موقعه  :دوا ادوز اوسعود ايت باها اومالل ،اجلماعة الترابية واد الصفاء،

موقعه  :دوا تيحيا ،اجلماعة الترابية انشادن ،إقليم اشتوكة ايت باها.

إقليم اشتوكة ايت باها.

مساحته  12 :ار  43سنتيار تقريبا.

مساحته  60 :سنتيار تقريبا.
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 - 4رسم شراء مؤرخ في .2009 - 01 - 20
اجملاورون :
 - 5رسم شراء مؤرخ في .2009 - 06 - 08
شماال  :محمد الهواري،
 - 6ملحق رسم شراء مؤرخ في .2009 - 11 - 12
شرقا  :زينة ولياض،
 - 7عقد بيع مؤرخ في .2009 - 11 - 20
جنوبا  :الطريق،
 - 8رسم شراء مؤرخ في .2008 - 08 - 29
غربا  :والياض احلسني.
 - 9رسم شراء عدلي مؤرخ في .2008 - 08 - 29
احلقوق العينية  :ال شيء.
 - 10صورة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في .2009 - 12 - 01
أصل امللك :
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية باشتوكة  -ايت باها
 رسم صدقة عدلي مضمن بعدد  606ص  430سجل االمالك 38بلعيد ايت الرايس
		
بتاريخ .2016 - 02 - 16
 صورة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في .2012 - 01 - 10تاريخ التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على الساعة 30 : 15
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "تدوزت"

محافظة تيفلت

مطلب التحفيظ عدد 60 - 10499
والذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 528
املؤرخة في .2009 - 02 - 11
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  21يونيو  2019فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى  " :تدوزت " ذي مطلب التحفيظ عدد  60 - 10499الكائن
بدوار اغبالو اجلماعة الترابية سيدي وساي إقليم اشتوكة ايت باها،
تتابع من االن فصاعدا مجزأة على الشكل كالتالي وذلك في اسم السادة :
 - 1حبيبة لكدي بنت جامع لقطعة مساحتها  01ار  74سنتيار حتت
اسم " ملك لكدي حبيبة".
 - 2حسن اجنار بن ابراهيم لقطعة مساحتها  03ار  06سنتيار حتت
اسم " ملك اجنار حسن".
 - 3السعدية اجنار بنت ابراهيم لقطعة مساحتها  01ار  50سنتيار
حتت اسم " ملك اجنار السعدية".
 - 4ابراهيم ابولرايس بنسبة ½ و كبيرة بن حموش بنسبة ½ لقطعة
مساحتها  01ار  52سنتيار حتت اسم " ملك ابراهيم ابولرايس".
 - 5محمد روبيو لقطعة مساحتها  01ار  28سنتيار حتت اسم " ملك
محمد روبيو".
 - 6محمد الهنا بن احلسني لقطعة مساحتها  88سنتيار حتت اسم
" ملك الهنا".
وما تبقى من امللك فستتابع مسطرة حتفيظه في اسمطالب
التحفيظ االصلي.
وذلك بناء على الوثائق السابق إيداعها باملطلب وكذا بناء على :
 - 1احلكم االبتدائي عدد  79الصادر بتاريخ .2014 - 05 - 14
 - 2شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في .2015 - 06 - 09
 - 2رسم شراء عدلي .2004 - 05 - 09
 - 3تصريح بالشرف عرفي مؤرخ في .2016 - 12 - 02

مطلب رقم 81 - 5580
تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالبا التحفيظ على الشياع :
 - 1حفيظة السنوني بنت محمد بنسبة  1 - 1من حق االنتفاع.
 - 2صوفيا التازي بنت عبد االاله بنسبة  1 - 1من حق الرقبة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :سبع عيون".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :صوفيا ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو كعبات.
مساحته  50 :آر  08س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :التازي عبد االاله  ،الرسمني العقاريني رقم  81 - 7212و  81 - 10381؛
شرقا  :بوهرارة فظول بن احمد ؛
جنوبا  :بوهرارة فظول ؛
غربا  :بوهرارة موسى بن احمد ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 .1نسخة رسمية من رسم شراء عدلي مضمن بعدد  210صحيفة
 184سجل العقار رقم  11بتاريخ  2011 - 09 - 20توثيق تيفلت.
 .2وكالة عرفية مصححة االمضاء في .2010 - 10 - 19
 .3وكالة عرفية مصححة االمضاء في .2010 - 12 - 09
.4وكالة عرفية مصححة االمضاء في .2011 - 03 - 21
.5شهادة إدارية عدد  26مؤرخة في .2022 - 02 - 16
.6نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  451صحيفة
 449كناش العقار رقم  10بتاريخ .2011 - 08 - 05
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 09د.
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مطلب رقم 81 - 5581
تاريخ اإليداع  19 :ابريل .2022
طالبة التحفيظ  :رحمة محتات بنت محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان البير".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان البير ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني جوهرة سيدي بوخلخال دوارالغواورة.
مساحته  50 :آر تقريبا.
اجملاورون :

 - 10سفيان سويكن بن ادريس بنسبة .34944 - 1176
 - 11ادريس سويكن بن ادريس بنسبة .34944 - 1176
 - 12مراد سويكن بن عبد الكبير بنسبة .34944 - 1372
 - 13محسن سويكن بن عبد الكبير بنسبة 34944 - 1372
 - 14حليمة سويكن بنت عبد الكبير بنسبة .34944 - 686
.15سميرة سويكن بنت عبد الكبير بنسبة 34944. - 686
.16محجوبة اكرميش بنت السحيمي بنسبة .34944 - 2184
.17بن التهامي اكرميش بن السحيمي بنسبة .34944 - 2184

شماال  :الرسم العقاري رقم 16 - 33894؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :واد وجلت".

شرقا  :الرسم العقاري رقم  ، 16 - 33894فاطمة بورمضان؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :واد وجلت ".

جنوبا  :عبد اهلل محتات ؛
غربا  :جلول محتات ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 .1رسم شراء عدلي مضمن بعدد  266صحيفة  305سجل العقار
رقم  32بتاريخ  2016 - 04 - 04توثيق تيفلت.

نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوارايت بوهو.
مساحته  4 :هـ  26آر  20س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ممر خاص وطريق عمومي؛

 .2رسم شراء عدلي مضمن بعدد  68صحيفة  54كناش العقار رقم

شرقا  :قطعة رقم  4ورثة امبارك الشدايدي بن السعيدي؛

 14بتاريخ  1993 - 12 - 16توثيق تيفلت.

جنوبا  :رسم عقاري رقم  16 - 5685؛

 .3نسخة من رسم ثبوت امللك قصد التحفيظ عدلي ضمن بعدد

غربا  :قطعة رقم  2ورثة عالل سويكن بن السعيدي ؛

ترتيبي  52بتاريخ .1988 - 12 - 30
.3شهادة ادارية عدد  63مؤرخة في .2022 - 04 - 07
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 11د.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :طريق عرضها اربعة امتار
لفائدة املتقاسمني.
أصل امللك :
 .1نسخة رسمية لرسم شراء عدلي مضمن بعدد  348صحيفة 214

مطلب رقم 81 - 5582

كناش العقار رقم  57بتاريخ  1985 - 08 - 12توثيق تيفلت.

تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022

 .2رسم قسمة عدلي مضمن بعدد  261صحيفة  208كناش العقار

طالبو التحفيظ على الشياع :

رقم  06بتاريخ  2010 - 03 - 31توثيق تيفلت.

 - 1سي محمد سويكن بن عبد اهلل بنسبة . 34944 - 4704

 .3نسخة رسمية من رسم اراثة عدلي ضمن اصله بعدد  11بتاريخ

 - 2حلسن سويكن بن عبد اهلل بنسبة .34944 - 4704
 - 3محمد سويكن بن عبد اهلل بنسبة .34944 - 4704
 - 4املعطي سويكن بن عبد اهلل بنسبة .34944 - 4704
 - 5الكبيرة سويكن بنت عبد اهلل بنسبة 34944 - 2352
 - 6مليكة امزيغ بنت عبد اهلل بنسبة 34944 - 588
 - 7حسنة سويكن بنت ادريس بنسبة .34944 - 588

 1998 - 04 - 29صحيفة  10كناش التركات رقم . 27
.4نسخة رسمية من رسم اراثة عدلي ضمن اصله بعدد  224بتاريخ
 2000 - 01 - 07صحيفة  290سجل التركات رقم .24
 .5رسم ملحق اراثة عدلي مضمن بعدد  259صحيفة  362كناش
التركات رقم  29بتاريخ  2002 - 04 - 25توثيق تيفلت.

 - 8فاطمة اشدايدي بنت السعيدي بنسبة .34944 - 588

.6نظير رسم اراثة بفريضة عدلي مضمن بعدد  240صحيفة 363

 - 9محمد سويكن بن ادريس بنسبة .34944 - 1176

سجل التركات رقم  24بتاريخ  2020 - 03 - 13توثيق تيفلت.
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 .7رسم اراثة و فريضة عدلي مضمن بعدد  393صحيفة  457كناش

نوعه  :ارض فالحية.

التركات رقم  07بتاريخ  2012 - 01 - 17توثيق تيفلت.

موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

.8شهادة ادارية عدد  70مؤرخة في .2021 - 12 - 08

مساحته  06 :آر  14س تقريبا.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 09د.

اجملاورون :
شماال  :بنعاشير مركوس؛

مطلب رقم 81 - 5583
تاريخ اإليداع  14 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :عبد اهلل مهدي بن الهاشمي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان سيدي احمد البوهالي".

شرقا  :طريق عمومي عرضه  6أمتار ؛
جنوبا  :محمد الزيدي ؛
غربا  :مطلب حتفيظ رقم  16 - 4966؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان سيدي احمد

أصل امللك :

البوهالي ".

 .1رسم شراء عدلي مضمن بعدد  366صحيفة  464سجل العقار

نوعه  :ارض فالحية.

رقم  66بتاريخ  2022 - 03 - 25توثيق تيفلت.

موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

 .2رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  67صحيفة  88كناش العقار

مساحته  92 :آر  04س تقريبا.

رقم  65بتاريخ  2021 - 11 - 05توثيق تيفلت.

اجملاورون :
شماال  :بنعاشير مركوس؛
شرقا  :بنعاشير مركوس ؛
جنوبا  :بنعاشير مركوس ؛

.3شهادة ادارية عدد  63مؤرخة في .2022 - 04 - 18
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 10د.

غربا  :طريق عرضها ستة امتار ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :

مطلب رقم 81 - 5585
تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022

 .1رسم شراء عدلي مضمن بعدد  100صحيفة  97سجل العقار رقم

طالبا التحفيظ على الشياع :

 68بتاريخ  2022 - 03 - 25توثيق تيفلت.

 - 1نور الدين غربال بن احلسني بنسبة .1 - 2

 .2رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  401صحيفة  473كناش العقار

 - 2سميرة السني بنت محمد بنسبة .1 - 2

رقم  63بتاريخ  2021 - 11 - 03توثيق تيفلت.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :راس سبع عيون".

 .3رسم استخالف شاهد عدلي مضمن بعدد  442صحيفة 430

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :راس سبع عيون ".

كناش باقي الوثائق رقم  33بتاريخ  2022 - 03 - 16توثيق تيفلت.
.شهادة ادارية عدد  63مؤرخة في .2022 - 04 - 18
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على
الساعة  00 : 09د.

نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو كعبات.
مساحته  47 :آر  9س تقريبا.
اجملاورون :

مطلب رقم 81 - 5584
تاريخ اإليداع  20 :ابريل .2022

شماال  :طريق خاصة عرضها  4أمتار؛
شرقا  :حسن الزهر ؛

طالب التحفيظ  :عبد اهلل مهدي بن الهاشمي.

جنوبا  :ورثة العربي النعمي وورثة ادريس املغاري ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان سيدي احمد البوهالي".

غربا  :مطلب حتفيظ رقم  16 - 2935ر قطعة رقم  ، 1القندادي العربي ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان سيدي احمد البوهالي ".

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
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أصل امللك :

اجملاورون :

 .1رسم شراء عدلي مضمن بعدد  436صحيفة  426سجل العقار

شماال  :جمال اعبيرو وسعيد اعبيرو؛

رقم  62بتاريخ  2021 - 09 - 27توثيق تيفلت.

شرقا  :فاطمة اعبيرو ؛

 .2رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  346صحيفة  445سجل العقار

جنوبا  :امللك الغابوي ؛

رقم  64بتاريخ  2021 - 09 - 14توثيق تيفلت.

غربا  :عبد النبي اعبيرو ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يونيو  2022على

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

الساعة  00 : 09د.

أصل امللك :
 .1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  515صحيفة  450كناش العقار رقم
مطلب رقم 81 - 5586

 88بتاريخ  2004 - 09 - 30توثيق تيفلت.

تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022

 .2رسم مقاسمة عدلي ضمن بعدد ترتيبي  202مؤرخ في 1986 - 01 - 29

طالب التحفيظ  :عبد اخلالق عبيرو بن احلاج عيسى.

توثيق تيفلت.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :حمرة الراس".

.3شهادة ادارية عدد  27مؤرخة في .2019 - 07 - 29

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حمرة الراس ".

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على

نوعه  :ارض فالحية.

الساعة  00 : 10د.

موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.
مطلب رقم 81 - 5588

مساحته  02 :هـ  35آر  25س تقريبا.
اجملاورون :

تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022

شماال  :عاشورة االدريسي؛

طالب التحفيظ  :زوبيدة اجرار بنت محمد.

شرقا  :الطريق الرئيسية سعيد اعبيرو ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الفرح ." 9

جنوبا  :هشام اعبيرو ،سي محمد اعبيرو ،عبد اخلالق اعبيرو ؛

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الفرح ." 9

غربا  :عبد اخلالق اعبيرو ؛

نوعه  :ارض عارية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي الفرح بقعة رقم  9شارع العيون.

أصل امللك :

مساحته  84 :س تقريبا.

 .1رسم صدقة عدلي ضمن بعدد  474صحيفة  430كناش العقار

اجملاورون :

رقم  55بتاريخ  2008 - 07 - 29توثيق تيفلت.

شماال  :املقبرة؛

 .2رسم مقاسمة عدلي ضمن بعدد ترتيبي  202مؤرخ في 1986 - 01 - 29

شرقا  :بقعة رقم  8؛

توثيق تيفلت.

جنوبا  :شارع االخوة عرضه خمسة امتار ؛

.3شهادة ادارية عدد  28مؤرخة في .2019 - 07 - 29

غربا  :شارع االخوة عرضه ثمانية امتار ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

الساعة  00 : 09د.

أصل امللك :
 - 1نسخة طبق االصل لعقد بيع مؤرخ في  1955 - 02 - 08عن
مطلب رقم 81 - 5587

احملكمة العرفية بتيفلت.

تاريخ اإليداع  21 :ابريل .2022

 .2رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد  29صحيفة  30كناش التركات

طالب التحفيظ  :عبد اخلالق عبيرو بن احلاج عيسى.

رقم  91بتاريخ  2003 - 08 - 22توثيق تيفلت.

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

 .3نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي ضمن اصله بعدد  04صحيفة

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان حمرة ".

 242كناش التركات رقم  04بتاريخ  1965 - 02 - 17توثيق تيفلت.

نوعه  :ارض فالحية.

.4نظير شهادة ادارية عدد  112مؤرخة في .2022 - 04 - 15

موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت اسعيد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  22 :يونيو  2022على

مساحته  01 :هـ  00آر  00س تقريبا.

الساعة  00 : 11د.

عدد  25 - 1217رمضان  27( 1443أبريل )2022

2737

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "فدان تعوين"
موضوع مطلب التحفيظ رقم 16 - 14166
الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4
املؤرخة في .1999 - 01 - 27

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :غجات سيد البريني".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الشرقية قيادة
وجماعة اوالد زمام احملل املدعو الدهارة.
مساحته  1 :هـ  69آ  29س تقريبا

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  21ابريل  2022فان مسطرة

حدوده :

حتفيظ امللك املسمى " فدان تعوين " موضوع مطلب التحفيظ رقم

شماال  :عمر

 16 - 14166الكائن دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار
ايت حدو ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي اظهرها التصميم

شرقا  :النماوي احمد بن اسماعيل
جنوبا  :وريد مبارك
غربا  :ممر عمومي

العقاري  33هـ  93آر  85س وفي اسم السيد عبد الكرمي بنوزاكري

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

بن عمرو بصفته طالب التحفيظ الوحيد ،وذلك بناء على الوثائق

سند التملك :

والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا بناء على :

رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 14يونيو 2022

 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  68صحيفة  60سجل العقار رقم 66بتاريخ  1999 - 01 - 29توثيق تيفلت.
 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد  321صحيفة  302سجل العقار رقم

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22يوليو 2021
شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ فاحت ابريل 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.

 59بتاريخ  1999 - 04 - 23توثيق تيفلت.
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  392صحيفة  370سجل العقار رقم 69بتاريخ  1999 - 07 - 08توثيق تيفلت.

مطلب رقم 82 - 2270
تاريخ اإليداع  14 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :مبروكي عبد القادر بن ابراهيم بنسبة 1 - 1

 -رسم ملحق عدلي ضمن بعدد  34صحيفة  28سجل اخملتلفة رقم

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

 44بتاريخ  1999 - 11 - 30توثيق تيفلت.

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

 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد  339صحيفة  333سجل العقار رقم

مشتمالته  :دار للسكن ذات سفلي وطابقني علويني .

 58بتاريخ  1999 - 12 - 07توثيق تيفلت.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

				

شكري الوزاني

موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت اوالد النمة احملل
املدعو "العالوة".
مساحته  1 :آ  38س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة حمادي بن الكبير؛
شرقا  :طريق ؛
جنوبا  :زنقة؛

محافظة سوق السبت  -أوالد النمة

غربا  :مبروكي ابراهيم .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :

مطلب رقم 82 - 2269
تاريخ اإليداع  11 :ابريل .2022

رسم عدلي موضوعه إبراء بتاريخ 25ابريل 1979
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  10ابريل 2009
شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 15يوليو . 2013

طالب التحفيظ  :مرزوك خاليد بن املصطفى بنسبة 1 - 1

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14يونيو  2022على الساعة 09

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :غجات سيد البريني".

و 30دقيقة.
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مطلب رقم 82 - 2271
تاريخ اإليداع 15 :ابريل .2022
طالبوا التحفيظ
 - 1اجلعيدي الشرقاوي بن ابراهيم بنسبة 3 /1؛
 - 2الشعبي رضوان بن محمد بنسبة 3 /1؛
 - 3الرامي الشرقي بن عبد السالم بنسبة 3 /1؛.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :احلروش".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :احلروش".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الغربية قيادة
وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو "اوالد عبد النبي".
مساحته  34 :آر  26س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة بريشة ناصر؛
شرقا  :بريشة عبد القادر ؛
جنوبا  :ورثة مراتيب خليفة ؛
غربا  :طريق .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ  4أغسطس  2021رسم عدلي
موضوعه وكالة بتاريخ 17أغسطس 2021
شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ  7يناير . 2022
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  2فبراير 2022
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18فبراير 2022
رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ  5ابريل 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15يونيو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 82 - 2272
تاريخ اإليداع 18 :ابريل .2022
طالبا التحفيظ :
 - 1رابحة الصابر بنت املعطي بنسبة 2/ 1؛
 - 2محمد فيرود بن الشرقي بنسبة .2 /1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :اإلنبعاث"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اإلنبعاث".
مشتمالته  :دار متكونة من سفلي جتاري وطابقني علويني .
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت احملل املدعو"حي اإلنبعاث".
مساحته  90 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :اخلياطي محمد ؛

جنوبا  :الصديق الصابر؛
غربا  :الصغير حميد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
نسخة من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  26أكتوبر 1993
رسم عدلي موضوعه ملحق إصالحي بتاريخ  06ماي 2021
شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ  13أبريل 2022
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  19أكتوبر 1993
رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ  26ماي .2021
رسم عدلي موضوعه ملحق استدراكي بتاريخ  30مارس . 2022
صورة من رخصة البناء بتاريخ  03نوفمبر .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20يونيو  2022على الساعة 11
و  00دقيقة.
مطلب رقم 82 - 2273
تاريخ اإليداع 18 :ابريل .2022
طالب التحفيظ  :بوزيد جماع بن الكبير بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان البورة"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان البورة".
مشتمالته  :أرض عارية بها دار ذات سفلي .
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الشرقية قيادة
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو"أوالد زمام".
مساحته  06 :آر  62س تقريبا
حدوده :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :زنقة ؛
جنوبا  :اجلديد محمد؛
غربا  :أبو جعفر عبد الرحمان.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ  23يونيو .2020
رسم عدلي موضوعه ملحق استدراكي بتاريخ  28مارس 2022
شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ  06أبريل . 2022
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  03مارس . 2022
رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ  15مارس .2022
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رسم عدلي موضوعه فريضة بتاريخ  29يونيو 2020

غربا  :الرسم العقاري 04 - 10551

شهادة إدارية بتاريخ  17فبراير .2022

جنوبا  :الرسم العقاري 04 - 10551

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20يونيو  2022على الساعة 09

احلقوق العينية والتحمالت  :ال شيء

و  30دقيقة.

أصل امللك :

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت  -اوالد النمة
عمر الناجي

 رسم معاوضة عدلي مؤرخ في  12رجب  1443موافق 2022 - 02 - 01تاريخ التحديد  14 :يونيو  2022على الساعة  11صباحا
مطلب رقم 83 - 140
تاريخ اإليـداع  14 :ابريل 2022

محافظة مراكش  -جيليز
مطلب رقم 83 - 138
تاريخ اإليـداع  14 :ابريل 2022
طالب التحفيـظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :املركب اجلامعي القطع  10و " 15
نوع امللك  :ارض عارية و بنايات
مـوقعـه  :مراكش امرشيش
مساحتـه  03 :هكتار و  61ار و  56سنتيار تقريبا .
حـدوده :
شمـاال  :طريق عمومية
شرقا  :مطالب التحفيظ 04 - 36315
غربا  :الرسم العقاري 04 - 40380
جنوبا  :طريق عمومية

طالب التحفيـظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :املركب اجلامعي القطع  2و "4
نوع امللك  :ارض عارية و بنايات
مـوقعـه  :مراكش امرشيش
مساحتـه  06 :هكتار و  45ار تقريبا .
حـدوده :
شمـاال  :الرسم العقاري 04 - 236506
شرقا  :الرسم العقاري  04 - 103559و  - 10551م
غربا  :الرسم العقاري 04 - 10551
جنوبا  :الرسم العقاري  04 - 55290و 04 - 230768
احلقوق العينية والتحمالت  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم معاوضة عدلي مؤرخ في  12رجب  1443موافق 2022 - 02 - 01تاريخ التحديد  15 :يونيو  2022على الساعة  09صباحا

احلقوق العينية والتحمالت  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم معاوضة عدلي مؤرخ في  12رجب  1443موافق 2022 - 02 - 01تاريخ التحديد  14 :يونيو  2022على الساعة  09صباحا
مطلب رقم 83 - 139

مطلب رقم 83 - 141
تاريخ اإليداع  19 :ابريل 2022
طالبا التحفيـظ :
 فاطمة الزهراء الشرقاوي الزين بصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبةاالسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :زياد "

تاريخ اإليـداع  14 :ابريل 2022

نوع امللك  :دار للسكنى

طالب التحفيـظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص

مـوقعـه  :مراكش القصبة درب لاليزة احماد رقم  30قصيبة النحاس مراكش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :املركب اجلامعي القطعة " 3

مساحتـه  54 :سنتيار تقريبا .

نوع امللك  :ارض عارية و بنايات

حـدوده :

مـوقعـه  :مراكش امرشيش

شمـاال  :درب لاليزة احماد

مساحتـه  45 :ار سنتيار تقريبا .

شرقا  :درب لاليزة احماد

حـدوده :

غربا  :دار احلنصالي

شمـاال  :الرسم العقاري 04 - 103559

جنوبا  :دار موالي مبارك

شرقا  :الرسم العقاري  - 8824م

احلقوق العينية والتحمالت  :ال شيء
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أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  03رمضان  1443موافق 2022 - 04 - 05 رسم شراء عدلي مؤرخ في  02شعبان  1433موافق 2012 - 06 - 22 رسم شراء عدلي مؤرخ في  11ربيع الثاني  1406موافق 1985 - 12 - 24 رسم شراء عدلي مؤرخ في  06ربيع االول  1437موافق 2015 - 12 - 18 رسم شراء عدلي مؤرخ في  17صفر  1434موافق 2012 - 12 - 31 رسم قسمة عدلي مؤرخ في  11ربيع الثاني  1406موافق 1985 - 12 - 24تاريخ التحديد  20 :يونيو  2022على الساعة  09صباحا
احملافظ على االمالك العقارية مبراكش  -جيليز
عبد احلق أبو حفص
			

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بلدة حويطات البصلة
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة الغديرة ،دوار اخملاطرة.
مساحته  24 :آ  16س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد .08 - 115758
شرقا  :رسم عقاري عدد  08 - 115758و رسم عقاري عدد 08 - 109713
جنوبا  :رسم عقاري عدد .08 - 109713
غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 109713
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :

محافظة أزمور

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  18رجب  1439موافق(.)2018 - 04 - 05
 - 2ملحق عدلي مؤرخ في  21ربيع الثاني  1440موافق(.)2018 - 12 - 29
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  26جمادى االولى  1440موافق(.)2019 - 02 - 02

مطلب رقم 84 - 629
تاريخ اإليداع  12 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :سعيد دريسي بن ابراهيم
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد الرمل
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد اخلير
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة اشتوكة ،دوار العويسات.
مساحته  40 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :رياض حفيظة.
شرقا  :ورثة رياض بوشعيب بن العربي.
جنوبا  :مطلب حتفيظ عدد .08 - 104169
غربا  :طريق.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  08محرم  1437موافق(.)2015 - 10 - 22
 - 2رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19ربيع االول  1437موافق(.)2015 - 12 - 31
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  08ربيع الثاني  1437موافق(.)2016 - 01 - 19
 - 4رسم شراء عدلي مؤرخ في  08ربيع الثاني  1437موافق(.)2016 - 01 - 19
 - 5رسم شراء عدلي مؤرخ في  22شوال  1442موافق(.)2021 - 06 - 03
 - 6اشهاد عرفي مؤرخ في .2022 - 02 - 02
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على
الساعة  12ظهرا.
مطلب رقم 84 - 630
تاريخ اإليداع  12 :أبريل 2022
طالبة التحفيظ  :عائشة بها بنت أحمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بلدة حويطات البصلة

 - 4صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  40مؤرخة في .2018 - 03 - 21
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على
الساعة  13زواال.
مطلب رقم 84 - 631
تاريخ اإليداع  12 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :عزيز بحار بن صالح
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الدار
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الدار
نوعه  :أرض فالحية بورية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار العيايشة.
مساحته  41 :آ  62س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مجدوب عبد اهلل و بوعالم مفضال.
شرقا  :رسم عقاري عدد  08 - 179767و حرم املسجد.
جنوبا  :مطلب عدد  - 43703ج و طريق عمومي.
غربا  :طريق.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  04جمادى االولى  1443موافق(.)2021 - 12 - 09
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  14جمادى االولى  1443موافق(.)2021 - 12 - 19
 - 3رسم ملكية عدلي مؤرخ في  08ربيع الثاني  1443موافق(.)2021 - 11 - 14
 - 4رسم شراء عدلي مؤرخ في  12ربيع الثاني  1443موافق(.)2021 - 11 - 18
 - 5رسم ملكية عدلي مؤرخ في  18محرم  1443موافق(.)2021 - 08 - 27
 - 6رسم شراء عدلي مؤرخ في  12ربيع الثاني  1443موافق(.)2021 - 11 - 18
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 - 7صورة رقمية اللتزام عرفي مؤرخ في .2022 - 03 - 07

جنوبا  :ورثة جارديني ،ورثة أوالد عشوبة و ممر عرضه متران.

 - 8صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2021 - 581مؤرخة في .2021 - 12 - 09

غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 203406

 - 9صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2021 - 362مؤرخة في .2021 - 11 - 11
 - 10صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2021 - 242مؤرخة في .2021 - 08 - 19
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13 :يونيو  2022على
الساعة  14زواال.

احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19رجب  1443موافق(.)2022 - 02 - 21
 - 2رسم استدراك عدلي مؤرخ في  12شعبان  1443موافق(.)2022 - 03 - 15

مطلب رقم 84 - 632
تاريخ اإليداع  12 :أبريل 2022
طالبة التحفيظ  :حبيبة عزيز بنت عبد اهلل
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد الكوارة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد الكوارة

 - 3صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في  08محرم 1442
موافق(.)2021 - 08 - 17
 - 4صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2022 - 63مؤرخة في .2022 - 02 - 04
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :يونيو  2022على
الساعة  10صباحا.

نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة سيدي علي بن حمدوش،
دوار الكوارة.
مساحته  66 :آ  91س تقريبا.
حدوده :
شماال  :املرساوي مصطفى و رشيد احلمودي.
شرقا  :ورثة حليمة املقساوي.

مطلب رقم 84 - 634
تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :حميد عنيب بن بوشعيب
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد بونعامي 2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد بونعامي 2
نوعه  :أرض فالحية.

جنوبا  :ورثة قدور بن عبد السالم.

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

غربا  :ورثة الكامي.

مساحته  18 :آ  46س تقريبا.

احلقوق العينيــة  :الشيء.

حدوده :

أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27رجب  1443موافق(.)2022 - 03 - 01
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت شعبان  1443موافق(.)2022 - 03 - 04
 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2022 - 16مؤرخة في .2022 - 03 - 01
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :يونيو  2022على
الساعة  09صباحا.

شماال  :ممر عرضه متران و ورثة جارديني.
شرقا  :رسم عقاري عدد .08 - 142145
جنوبا  :ورثة جارديني و رسم عقاري عدد .08 - 142201
غربا  :ورثة جارديني.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :

مطلب رقم 84 - 633
تاريخ اإليداع  13 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :حميد عنيب بن بوشعيب
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد بونعامي
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد بونعامي
نوعه  :أرض فالحية بها بئرين.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار شعبة احلوالة.
مساحته  97 :آ  08س تقريبا.
حدوده :

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19رجب  1443موافق(.)2022 - 02 - 21
 - 2رسم وكالة عدلي مؤرخ في  08محرم  1442موافق(.)2021 - 08 - 17
 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2022 - 64مؤرخة في .2022 - 02 - 04
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :يونيو  2022على
الساعة  11صباحا.
مطلب رقم 84 - 635
تاريخ اإليداع  14 :أبريل 2022
طالب التحفيظ  :رحال احميكش بن الشرقي

شماال  :ورثة أوالد عشوبة و عبد الرحيم راجي.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض لوطى بنصالح

شرقا  :رسم عقاري عدد .08 - 188177

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض لوطى بنصالح
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نوعه  :أرض فالحية.

محافظة مديونة

موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار شعبة احلوالة.
مساحته  15 :آ  29س تقريبا.
حدوده :

مطلب رقم 85 - 37

شماال  :رسم عقاري عدد .08 - 121568

تاريخ اإليداع  11 :ابريل . 2022

شرقا  :رسم عقاري عدد .08 - 121567

طالبا التحفيظ:

جنوبا  :رسم عقاري عدد .08 - 120268

 )1احلسنية بن زكور بنسبة 2 /1

غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 121568

 )2عبد احلي حنشي عمراني " 2 /1

احلقوق العينيــة  :الشيء.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الفويلية".

أصل امللك :
 - 1نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في  28ذي احلجة  1441موافق
(.)2020 - 08 - 18
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  24ربيع االول  1442موافق(.)2020 - 11 - 10

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الفويلية" ،احملل املدعو " الهراويني".
نوعه  :أرض فالحية ؛
موقعه  :عماالت مقاطعات سيدي عثمان مقاطعة الهراويني .

 - 3رسم وكالة عدلي مؤرخ في  06ربيع االول  1442موافق(.)2020 - 10 - 23

مساحته  9 :آر  23سنتيار تقريبا.

 - 4صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2020 - 81مؤرخة في .2020 - 08 - 10

حدوده :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :يونيو  2022على

شماال  :ولد العربي .

الساعة  12ظهرا.

جنوبا  :فاطمة بنت بوعزة ،
شرقا  :مطلب عدد  12 - 43707و 12 - 43759؛

مطلب رقم 84 - 636

غربا  :الرسم العقاري عدد  - 11624س القطعة  2؛

تاريخ اإليداع  14 :أبريل 2022

احلقوق العينية  :ال شيء.

طالب التحفيظ  :اسعيد زهير بن العربي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد البير

أصل امللك :

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد البير

 - 1بيع عرفي مؤرخ في  19نونبر  1991حتت عدد 13214

نوعه  :أرض فالحية.

 - 2نسخة مطابقة لألصل لنسخة رسم ملكية مؤرخ في  4محرم 1412

موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة شتوكة ،دوار أوالد داوود الساحل.
مساحته  11 :آ  31س تقريبا.

موافق  16يوليو 1991
 - 3نسخة مطابقة لألصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في  30نوفمبر 1991

حدوده :

حتت عدد 2148

شماال  :عادل مجيد بن محمد.

 - 4نسخة رسم ارثة عدلي مؤرخ في  21ربيع االول  1442موافق

شرقا  :بوشعيب مجيد بن محمد.

 29نوفمبر 2018

جنوبا  :طريق عمومي.

 - 5تصميم متوقعي.

غربا  :بوشعيب مجيد بن محمد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  10 :يونيو  2022على الساعة

احلقوق العينيــة  :الشيء.

العاشرة صباحا.

أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  22شوال  1442موافق(.)2021 - 06 - 03
 - 2صورة شمسية مطابقة لالصل لشهادة إدارية عدد  20ق  -هـ
مؤرخة في .2021 - 04 - 01
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :يونيو  2022على
الساعة  13زواال.
احملافظ على األمالك العقارية بأزمور

				

املعطي زديد

مطلب رقم 85 - 38
تاريخ اإليداع  12 :ابريل . 2022
طالب التحفيظ :سعيد نظام
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :احلبل احلمري".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد نظام  ،"7احملل
املدعو " واد حصار".
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نوعه  :أرض فالحية ؛
موقعه :جماعة سيد حجاج واد حصار .
مساحته  81 :آر  00سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 29370س قطعة 2؛
جنوبا  :ورثة ابراهيم وحجاج ،
شرقا  :ورثة وحيد ابراهيم ووحيد حجاج وحيد بوشعيب والرسوم
العقارية عدد 12 - 212706 – 12 - 216248 – 12 - 231213؛
غربا  :املطلب عدد - 25105س ؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1رسم موجب استغالل وتصرف مؤرخ في  17محرم  1429موافق
 26يناير 2008
 - 2عقد صدقة عرفي مؤرخ في  16يناير 2012
 - 3عقد صدقة عرفي مؤرخ في  1فبراير 2012
 - 4صورة حملضر معاينة مؤرخ في  23ابريل 2014
 - 5تصميم متوقعي
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  13 :يونيو  2022على الساعة
العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية مديونة
العلمي النعيم
			

محافظة حد السوالم
مطلب رقم 86 - 295
تاريخ اإليداع  14 :ابريل 2022
طالبو التحفيظ السادة :
 رقية الرميي بنت محمد بنسبة 103680 - 16124 احلاجة الرغاي بنت عمار بنسبة 103680 - 9912 رشيدة الرغاي بنت عمار بنسبة 103680 - 9912 جناة الرغاي بنت عمار بنسبة 103680 - 9912 زبيدة الرغاي بنت عمار بنسبة 103680 - 9912 بوشعيب الرغاي بن عمار بنسبة 103680 - 19824 محمد الرغاي بن عمار بنسبة 103680 - 19824 حسن مشبال بن إبراهيم بنسبة 103680 - 2478 املهدي مشبال بن حسن بنسبة 103680 - 2891 مصطفى مشبال بن حسن بنسبة 103680 - 2891االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض اجلنان
االسم الذي يسمى به امللك  :سيتي العسيالت 10
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار العسيالت
املساحة املصرح بها  01 :هـ  02ار  78س تقريبا
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نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
اجملاورون
شماال  :مسالك من  10امتار
شرقا  :ورثة الرغاي بوشعيب
جنوبا  :رسم عقاري 53 - 92243
غربا  :ورثة الرغاي عسيال
أصل التملك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  381صحيفة  352كناش امالك رقم 160بتاريخ  2022 - 01 - 28توثيقية برشيد؛
 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  14 :يونيو  2022على الساعة  13و 30دقيقة زواال
مطلب رقم 86 - 296
تاريخ اإليداع  18 :ابريل 2022
طالبة التحفيظ السيد(ة)  :فاطنة املولوع بنت القاسم
االسم الذي كان يعرف به امللك  :رميلية
االسم الذي يسمى به امللك  :رميلية
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار بوفكران
املساحة املصرح بها  00 :هـ  60ار  41س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
اجملاورون :
شماال  :عائشة لكريحي والكبيرة لكريحي
شرقا  :مسلك من  8امتار
جنوبا  :مسلك من  10امتار و باحلسن
غربا  :باحلسن الكفيل امحمد
أصل التملك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  64صحيفة  133كناش امالك رقم 168بتاريخ  2021 - 10 - 15توثيقية برشيد؛
 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  20 :يونيو  2022على الساعة  09صباحا
مطلب رقم 86 - 297
تاريخ اإليداع  18 :ابريل 2022
طالبتا التحفيظ السيد(ة)
 لكريحي الكبيرة بنت بوشعيب بنسبة 02 /01 لكريحي عائشة بنت بوشعيب بنسبة 02 / 01االسم الذي كان يعرف به امللك  :رميلية
االسم الذي يسمى به امللك  :رميلية
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار بوفكران
املساحة املصرح بها  00 :هـ  87ار  80س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
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اجملاورون
شماال  :مطلب عدد 53 - 16832
شرقا  :مسلك من  8امتار
جنوبا  :فاطمة املولوع
غربا  :محمد كفيل وعبد السالم كفيل
أصل التملك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  63صحيفة  130كناش امالك رقم 168بتاريخ  2021 - 10 - 15توثيقية برشيد؛
 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  20 :يونيو  2022على الساعة  09و 30دقيقة صباحا
مطلب رقم 86 - 298
تاريخ اإليداع  18 :ابريل 2022
طالب التحفيظ السيد(ة)  :عبد الرزاق رياض
االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض النسانس
االسم الذي يسمى به امللك  :ارض النسانس
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار العسيالت
املساحة املصرح بها  01 :هـ  81ار  26س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
اجملاورون :
شماال  :ممر من  10أمتار
شرقا  :مدرسة ومطلب عدد  - 30169س
جنوبا  :مطلب عدد  - 30169س
غربا  :ورثة بن عيساوي بوشعيب
أصل التملك :
 عقد عدلي مؤرخ في 1981 - 12 - 25 عقد عدلي مؤرخ في 1997 - 03 - 18 عقد عدلي مؤرخ في 2022 - 03 - 25 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  20 :يونيو  2022على الساعة  10و 30دقيقة صباحا
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أصل التملك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  132صحيفة  102كناش امالك رقم 129بتاريخ  13يونيو  2016توثيقية برشيد؛
 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  20 :يونيو  2022على الساعة  12و 30دقيقة زواال
مطلب رقم 86 - 300
تاريخ اإليداع  20 :ابريل 2022
طالب التحفيظ السيد(ة)  :عبد الكرمي واعد بن هدي
االسم الذي كان يعرف به امللك  :طالع العجاج
االسم الذي يسمى به امللك  :طالع العجاج
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار أوالد سلطانة
املساحة املصرح بها  00 :هـ  79ار  77س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
اجملاورون :
شماال  :ورثة بوشعيب بن محمد منهم محمد بن بوشعيب
شرقا  :ورثة عبد اهلل بن بوشعيب منهم محمد بن بوشعيب
جنوبا  :ورثة عبد اهلل بن بوشعيب واملسعودي فايزة
غربا  :املسعودي ميلودة
أصل التملك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  78صحيفة  55كناش امالك رقم 107بتاريخ  2011 - 12 - 30توثيقية برشيد؛
 رسم اراثة مضمن بعدد  204صحيفة  174كناش تركات رقم 42بتاريخ  2014 - 03 - 24توثيقية برشيد؛
 رسم اراثة مضمن بعدد  181صحيفة  136كناش تركات رقم 62بتاريخ  2021 - 10 - 18توثيقية برشيد؛
 رسم وكالة مضمن بعدد  547كناش رقم  490بتاريخ 2021 - 10 - 13توثيقية البيضاء؛
 رسم وكالة مضمن بعدد  1014صحيفة  1014كناش اخملتلفة رقم 23القنصلية العامة املغربية بولونيا؛
 عقد توثيقي مؤرخ في 2022 - 02 - 24 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  21 :يونيو  2022على الساعة  09و 00دقيقة صباحا

مطلب رقم 86 - 299
تاريخ اإليداع  19 :ابريل 2022
طالب التحفيظ السيد(ة)  :محمد احلفق
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى بالد احلائط الكائن
االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض النسانس
بجماعة احلساسنة دوار الرحامنة موضوع املطلب
االسم الذي يسمى به امللك  :ارض النسانس
عدد  86 - 71والذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الغنميني دوار بوحسون
الرسمية عدد 1189في .2021 - 10 - 13
املساحة املصرح بها  94 :ار  50س تقريبا
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  20ابريل  2022فان مسطرة حتفيظ
نوعه  :ارض فالحية
امللك املذكور تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد مصطفى جابر
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
بصفته مالكا منفردا ودلك حسب العقود السابق ايداعها وكذلك
اجملاورون
 رسم عدلي مضمن بعدد  163كناش  172أمالك صحيفة  165فيشماال  :محمد بلعباس
 28مارس  2022توثيقية برشيد
شرقا  :الطاهر بلعباس و ممر من  3امتار
احملافظ على األمالك العقارية بحد السوالم
جنوبا  :ممر من  3امتار
املصطفى مازي
			
غربا  :زهرة بلعباس
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األمالك العقارية

ب) إعالنات بانتهاء التحديد ()1
وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
محافظة الرباط  -حسان
مطلب رقم 03 - 41203
اسم امللك " :الزاوية التيجانية العتيقة"
موقعه :الرباط ،اجلماعة احلضرية حلسان ،املدينة القدمية،الزاوية
التيجانية العتيقة.
تاريخ حتديده 2018/ 04/ 09 :
املساحة التي أظهرها التصميم03 :آر 28،س.
نوعه :أرض بها بناية من طابق أرضي وطابقني علويني،ومسجد من
طابق أرضي ومرفق ومأذنة.
احلقوق العينية :الشيء
اجملاورون:
شماال :األحباس،
شرقا :الزنقة ،
جنوبا :الزنقة،
غربا :الزنقة،
طالب التحفيظ :أوقاف الرباط العامة.
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

إن احملافظ على األمالك العقارية بالرباط-حسان يعلن للعموم ان
السيدة كرمية اوشن ومن معها الساكنة ب  02ضيعة يوسفي
ضاية بالعربي السويسي الرباط،طلبت أن يأسس نظير جديد للملك
املسمى اوشن  *3موضوع الرسم العقاري رقم  03 - 132419الواقع
بالرباط ؛ وذلك بسبب ضياع الذي سلم سابقا.
ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل
أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن باجلريدة
الرسمية.
احملافظ على األمالك العقارية بالرباط  -حسان
		
اجلياللي احلليمي
				
( )1إن آخر أجل إلبداع التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من
تـاريخ اإلشـهار.

محافظة مكناس املنزه
مطلب رقم 05 - 29621
اسم امللك  " :بالد زيفر "
موقعه  :عمالة مكناس ،جماعة ويسالن ،احملل املدعو" :زيفر" ؛
وقع حتديده  30 :نوفمبر 2020؛
مساحته اإلجمالية  1 :هـ  82آ  23س؛
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون وسفلي آيل للسقوط صهريج
وأرض عارية؛
متكون من أربع قطع:
القطعة األولى:
مساحتها 1 :هـ  18آ  59س،
اجملاورون :
شماال  :شارع والسادة ورثة على حساين الغماري،
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :زنقة؛
القطعة الثانية :
مساحتها  7 :آ  43س؛
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري رقم 05 - 120340 :؛
شرقا  :مدرسة؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :زنقة؛
القطعة الثالثة:
مساحتها  52 :آ  50س؛
اجملاورون :
شماال  :السادة :حسن األكحل ،محمد الدوائري ،زنقة ،امينة غوباش،
أحمد املستور ،ومحمد الغول؛
شرقا  :السادة :خديجة الضو ،محمد العتابي ،عبد الغني الرحماني،
طريق ،محمد ملهور ،محمد بدر الدين ورحمة ،وابوعياد ،احلسني العشير ؛
جنوبا  :رسم عقاري رقم  05 - 118010 :وطريق ،والسادة ورثة عبد
القادر بياض ،ورسم عقاري رقم ، 05 - 52302 :
غربا  :السادة ادريس الصاغري ،بلقاسم صديق ،سعيد تامسنا ،ممر،
الرسمان العقاريان رقمان 05 - 144390 :و 05 - 164828؛
القطعة الرابعة :
مساحتها  3 :آ 71س
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
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شرقا  :ممر؛
جنوبا  :الرسمان عقاريان رقمي  05 - 52302 :و05 - 117686
غربا  :السيدان حلسن الغماري وعباس حاجي؛
طالب التحفيظ  :السيد فتيحة مقنع بنت جلول ومن معها.
مطلب رقم 05 - 29704
اسم امللك  " :مباركة "
موقعه  :عمالة مكناس ،جماعة ويسالن ،حي األمل
وقع حتديده  6 :سبتمبر 2021؛
مساحته 1 :آ  99س،
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :السادة ورثة محمد عقلي ،وعبد اهلل الزين؛
شرقا  :طريق.
جنوبا  :طريق؛
غربا  :ممر والسيدة مينة الشبة
طالبة التحفيظ  :السيد ة مباركة نشيد بنت محمد.
مطلب رقم 05 - 29713
اسم امللك  " :بن بوعزة"
موقعه  :عمالة مكناس ،قيادة وجماعة الدخيسة؛
وقع حتديده  4 :أكتوبر2021؛
مساحته 4 :هـ  97آ 19س،
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون ،ودار للسكن من سفلي ،وبئران؛
اجملاورون :
شماال  :السيد بولعيد بوشريط ورسم عقاري رقم ، 05 - 169169 :وممر؛
شرقا  :طريق
جنوبا  :السيدان :محمد الضو ،محمد امبارك بوشتى ،ورسم عقاري
رقم 05 - 155882 :؛
غربا  :طريق ورسم عقاري رقم 05 - 47016 :؛
طالب التحفيظ  :السيد محمد ارويجل بن أحمد
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محافظة طنجة
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيدة شفيقة التمسماني النجار والسيدة لطيفة
التمسماني النجار تطلبان أن يسلم لهما نظير جديد للرسم
العقاري عدد  G - 6748املؤسس للملك املدعو" فيال لورديس" الكائن
بطنجة فال فلوري ،وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم
سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيدة بشرى اكريروت اصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة
عمر اكريروت تطلب أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري عدد
 G - 13112املؤسس للملك املدعو " الزاجكاوية " الكائن بطنجة حي
السواني  ،وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
أن السيد نور الدين االندلوسي يطلب أن يسلم له نظير جديد للرسم
العقاري عدد  06 - 60241املؤسس للملك املدعو “ سنيك  ”38الكائن
بطنجة حي السواني  ،وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
سابقا.
( 12غشت )1913
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
تسليم نظير جديد للرسم العقاري
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة
محمد الزخوني
			
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم
أن السيد اسماعيل مرسي اليعقوبي الساكن بروماندي  2نور وليلي
الطابق الثالث الشقة  32شارع بئر أنزران املعاريف الدارالبيضاء ،طلب
أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم  - 6870ك ،املؤسس
محافظة فاس
للملك املدعو":جنان" الكائن مبكناس املنزه املدينة اجلديدة جتزئة
موالي عمر ،وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم ملورثه اليعقوبي
فريد سابقا.
مطلب رقم 07 - 25103
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في
اسم امللك  " :الدكان  21سيدي حنني "
أجل  15يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
موقعه  :فاس املدينة ،امللحقة االدارية االندلس ،احلانوت  31سيدي حنني
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس  -املنزه
وقع حتديده في 24/01/2022 :
بوشعيب دومار
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  15 :س.
نوعه  :أرض بها بناء
اجملاورون :
شمـاال  :اجلياللي مستريح
شرقـا  :اجلياللي مستريح
جنوبـا  :االحباس
غربا  :زنقة
طالب التحفيظ  :احباس فاس ينوب عنها السيد ناظر اوقاف فاس.
مطلب رقم 07 - 25098
اسم امللك  " :مرجانة "
موقعه  :فاس املدينة ،امللحقة االدارية البوعنانية ،الطالعة الكبرى
درب اجلمالة رقم ،200
وقع حتديده في 03/12/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  40 :س.
نوعه  :أرض بها بناء يتكون من طابق لرضي واخرين علويني
اجملاورون :
شمـاال  :ميلودي عبد العالي – ميلودي الغزال – حمومي محمد
شرقـا  :درب
جنوبـا  :بن ناصر
غربا  :درب ثم رسم عقاري عدد94903/07 :
طالبة التحفيظ  :ماري جان كابيزاس بنت انطوان.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " دكان الطالعة الكبرى رقم " 10
مطلب رقم  07 - 25114الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية رقم  1215 :املؤرخة في 13/04/2022
عوضا عن :
موقعه  :فاس املدينة ،امللحقة اإلدارية البطحاء  ،احملل املدعو ": :دكان
الطالعة الكبرى رقم " 10
اقـرأ:
موقعه  :فاس املدينة ،امللحقة اإلدارية البوعنانية  ،احملل املدعو ": :دكان
الطالعة الكبرى رقم " 10
اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " قطعة الزعبوقة " 1
مطلب رقم  07 - 25117الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية رقم  1215 :املؤرخة في 13/04/2022
عوضا عن :
موقعه  :فاس املدينة ،امللحقة اإلدارية فاس املدينة  ،احملل املدعو :
" قطعة الزعبوقة " 1
اقـرأ :
موقعه  :فاس املدينة ،امللحقة اإلدارية البطحاء  ،احملل املدعو ": :قطعة
الزعبوقة " 1
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية بفاس.
حدو اواحلسن
				

2747

محافظة اجلديدة
مطلب رقم 08 - 132965
اسم امللك  :ارض املدرسة
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الركراكي .
وقع حتديده في  14 :يناير 2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  78 :ار 28س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 08 - 69577
شرقا  :ممر و املطلب التحفيظ عدد 08 - 69577
جنوبا  :الطريق
غربا  :خمري احمد و املدرسة
طالب التحفيظ  :سفيان خمري بن عبد اهلل و من معه
مطلب رقم 08 - 157138
اسم امللك  :فدان العادل
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اجلديدة دوار الهواورة .
وقع حتديده في  07 :اكتوبر 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  50 :ار 87س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :الرسم العقاري عدد /3358د
شرقا  :الرسم العقاري عدد /3358د
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 08 - 132868
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 08 - 132913
طالب التحفيظ  :عبد اهلل حيموش بن محمد ومن معه
مطلب رقم 08 - 157109
اسم امللك  :ارض الغابة
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار العشايش .
وقع حتديده في  09 :شتنبر 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  29 :ار  61س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :ورثة بنعلو العربي
شرقا  :ورثة بنعلو العربي
جنوبا  :ورثة بنعلو العربي و ورثة بنعلو عبد اهلل
غربا  :ورثة بنعلو عبد اهلل
طالب التحفيظ  :عبد احلميد صالح الدين
مطلب رقم 08 - 106004
اسم امللك  :ارض احلطة
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد عبد القادر .
وقع حتديده في  24 :غشت 2016
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  55 :ار 40س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة موالي احمد الراوي و بعادل حسن
شرقا  :بعادل حسن و بعادل محمد و بعادل عبد اهلل
جنوبا  :بعادل محمد و عائشة و فاطمة و موسى
غربا  :ورثة احمد سي احميد و عائشة و فاطمة و موسى و احلسن القنديلي
طالب التحفيظ  :محمد بعادل بن عبد اهلل ومن معه
مطلب رقم 08 - 157081
اسم امللك  :ارض احلطة
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد الركراكي .
وقع حتديده في  09:غشت 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 06 :ار 51س.
نوعه  :أرض فالحية بها بئر .
اجملاورون:
شماال  :خمري عبد اهلل
شرقا  :ممر عرضه  3امتار
جنوبا  :طريق عمومية عرضها  05امتار و سحنوني حسن
غربا  :سحنوني بهيجة
طالب التحفيظ  :عبد اهلل كندود بن العربي
مطلب رقم 08 - 157085
اسم امللك  :ارض سيدي الغزواني
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار سيدي
الغزواني .
وقع حتديده في  11 :غشت 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  25 :ار 63س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :ورثة فاطنة عطيوي
شرقا :ورثة محمد حمال و ورثة لكبير حمال
جنوبا  :الطريق
غربا  :ورثة عبد اهلل بن زروال
طالب التحفيظ  :عزيز معاشو بن التونسي
اعالن جديد بانتهاء التحديد
مطلب رقم 08 - 152277
امللك املسمى  " :ارض الكرش "
الكائن  :باقليم و دائرة اجلديدة جماعة اجلديدة دوار الغربة
طالب التحفيظ  :بوشعيب حبيش بن محمد .
وقع التحديد في 21 :دجنبر 2020
ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1164
املؤرخة في  21ابريل 2021
احملافظ االمالك العقارية باجلديدة
عبد الرحمان دريوش
				

محافظة أكادير
مطلب رقم 09 - 25397
اسم امللك “:ملك السعادة”.
موقعه  :دوار تغازوت اجلماعة القروية تغازوت ،اكادير ايداوتنان،
تاريخ التحديد التكميلي 2021/05/03 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ار  68س .
نوعه  :ارض بها بناء سفلي وحتتوي على خزان مائي،
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج حلسن تيكزيرن؛
شرقا  :ممر؛
جنوبا  :امللك البحري وطالب التحفيظ ،
غربا  :الرسم العقاري عدد . 09 - 94783
طالب التحفيظ  :رضوان حسن بن احلاج
مطلب رقم 09 - 39440

اسم امللك “:اينبدار”.
موقعه  :اجلماعة القروية لتامري ،اكادير ايداوتنان،
تاريخ حتديده 2011/04/04 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  10 :هـ  01ار  34س
نوعه  :ارض فالحية بها محطة الضخ ،خزان مائي وبناية قدمية
اجملاورون :
شماال  :محمد ،ايت عمي ابراهيم؛
شرقا  :بيحواش؛
جنوبا  :مطلب عدد  09 - 36879؛
غربا  :محمد وايت عمي ابراهيم
طالب التحفيظ  :محمد انفلوس بن احلسني
مطلب رقم 09 - 43755
اسم امللك “:ملك بوباز”.
موقعه  :دوار برج الضو  ،اجلماعة القروية التامري ،اكادير ايداوتنان،
تاريخ حتديده 04/08/2021 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  02 :ار  75س .
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :جيو كلثوم ؛
شرقا  :جيو عبد اهلل؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :ابراهيم ازضوض .
طالب التحفيظ  :بوباز ابراهيم بن احلسني .
مطلب رقم 09 - 43823
اسم امللك “ :ملك تكرت“.
موقعه  :دوار بوبكر،جماعة الدراركة دائرة احواز اكادير
تاريخ حتديده .09/07/2021 :
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ار  69س ،.
نوعه :ارض عارية،
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  09 - 180841؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  09 - 211551؛
غربا  :الطريق .
طالب التحفيظ  :محمد كوملي بن ابراهيم.
مطلب رقم 09 - 43825
اسم امللك “:دار شوران”.
موقعه  :حي تفراط جماعة وقيادة اورير القروية  ،اكادير ايداوتنان،
تاريخ حتديده 2021/07/23 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ار  58س .
نوعه  :دار للسكن من طابق ارضي واخر علوي،
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري 09 - 197511؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :اكزو محمد ؛
غربا  :تبارين فاطنة.
طالب التحفيظ  :سعيد شوران بن براهيم
مطلب رقم 09 - 43827
اسم امللك “:ايوسف”.
موقعه  :دوار تكاديرت ،اجلماعة الترابية الدراركة
تاريخ حتديده .02/8/2021 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ار  69س ،.
نوعه :ارض عارية،
اجملاورون :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :بيمليك ؛
جنوبا  :بيملك؛
غربا  :بيملك .
طالب التحفيظ  :احلسن ايوسف بن محمد.
مطلب رقم 09 - 43830
اسم امللك “:ملك ندجار”.
موقعه  :دوار متالست اجلماعة الترابية الدراركة  ،اكادير ايداوتنان،
تاريخ حتديده 2021/08/23 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :ار  24س .
نوعه  :ارض عارية ،
اجملاورون :
شماال  :ايت محند؛
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شرقا  :محمد مبساع؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :ابراهيم ندجار بن محمد
مطلب رقم 09 - 43846
اسم امللك “ :احملفوض”.
موقعه  :دوار اكيدار اجلماعة الترابية الدراركة  ،اكادير ايداوتنان،
تاريخ حتديده 2021/11/12 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  65 :س.
نوعه  :دار للسكن من سفلي وطابقني علويني ،
اجملاورون :
شماال يوسف فريح؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :زينة ايت با ؛
غربا  :احمد ايت با.
طالب التحفيظ  :احملفوظ جبران بن حلسن.
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيد بوعيشي محمد طلب أن يسلم له نظير جديد
للرسم العقاري رقم  09-58588املؤسس للملك املدعو "املركز
التجاري و اجلامعي ب1-ب " 32/ 2الكائن بحي الداخلة ،مدينة أكادير،
عمالة أكادير-إداوتنان ،والية أكادير وذلك بسبب ضياع النظير الذي
سلم له سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بأكادير
عبد اهلل ارمو
					

محافظة بني مالل
مطلب رقم 10 - 49607

اسم امللك  :واد كورش
موقعه  :إقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة و جماعة أوالد اسعيد
الواد احملل املدعو واد كورش
نوعه  :أرض فالحية
مساحته  98 :ار  13سنتيار
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اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد ، 10 - 50648
جنوبا  :ورثة بوزكري بن عمر؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد ، 50648/10
غربا  :صالح منير
طالب التحفيظ  :املصطفى لقبيبة بن املكي و من معه.
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل
			
مصطفى العمري
			

نوعه  :ارض عارية يخترقها خط كهربائي.
اجملاورون :
شماال  :طريق.
شرقا  :قضاوي فاطمة.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد.40999/11 :
غربا  :قضاوي احمد.
طالب التحفيظ السيد  :عبد النبي رابحي بن احمد.
مطلب رقم 11 - 61792

محافظة الناظور
مطلب رقم 11 - 61794

اسم امللك  :بناصر.
موقعه  :إقليم الدريوش جماعة امطالسة ،احملل املدعو :دوار أوالد
محند أوالد سالم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  15 :آر  01سنتيار.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :مونى.
شرقا  :طريق عمومية.
جنوبا  :البوكيلي محمد.
غربا  :البوكيلي محمد.
طالب التحفيظ السيد  :بناصر يروتي بن محمد.
مطلب رقم 11 - 43349

اسم امللك  :والريش.
موقعه  :إقليم الناظور جماعة ازغنغان ،حي اجواهرة السفلي.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  04سنتيار.
نوعه  :بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.
اجملاورون :
شماال  :إبراهيم اصباغي.
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد.43346/11 :
جنوبا  :ممر.
غربا  :نزيهة سباعي.
طالب التحفيظ السيد  :حفيظة والريش بنت عبد القادر.
مطلب رقم 11 - 61563

اسم امللك :رابحي.
موقعه  :إقليم الناظور جماعة رأس املاء ،احملل املدعو :البرج.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :ار  48س.

اسم امللك  :أسروت
موقعه  :إقليم الدريوش جماعة امطالسة احملل املدعو :دوار أوالد علي
بن حمو أوالد سالم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  03 :ار  04س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق.
شرقا  :اعراب محمد.
جنوبا  :ورثة العدوتي اخلضير.
غربا  :حكيم العدوتي.
طالب التحفيظ السيد  :بغداد اسروت بن ميمون.
مطلب رقم 11 - 49864
اسم امللك  :عائشة.
موقعه  :إقليم الناظور ،جماعة تزطوطني ،احملل املدعو :مزارع تزطوطني
املركز.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  46س.
نوعه  :بناية مكونة من سفلي وطابق أول.
اجملاورون :
شماال  :الطريق.
شرقا  :ورثة احمد دنون.
جنوبا  :ورثة احمد دنون.
غربا  :ممر خاص.
طالب التحفيظ السيد  :جنيمة دحماني بنت محمد ومن معها.
مطلب رقم 11 - 61757
اسم امللك  :بودواسل.
موقعه  :إقليم الناظور ،جماعة احدادا ،احملل املدعو :دوار بني بوغمارن
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  92 :س.
نوعه  :بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.
اجملاورون :
شماال  :الطريق.
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شرقا  :زرهوني زهير.
جنوبا  :صحاوي ميلود.
غربا  :طاهيري محمد.
طالب التحفيظ السيد  :محمد بودواسل بن عمر ومن معه.
مطلب رقم 11 - 61800
اسم امللك  :املقدم.
موقعه  :اقليم الناظور جماعة البركانيني ،احملل املدعو ابوعرفاتن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  10 :ار  02س.
نوعه  :ارض بها جزء من بناية سفلية واسطبل وجب.
اجملاورون :
شماال  :ورثة اليدميي محمد مزيان.
شرقا  :املكي بوعرفة.
جنوبا  :املكي بوعرفة.
غربا  :ورثة قدمي امليلود.
طالب التحفيظ السيد  :فؤاد ملقدم بن احمد.
مطلب رقم 11 - 61806
اسم امللك  :شهيد
موقعه  :إقليم الناظور ،جماعة البركانيني احملل املدعو :دوار أوالد الهادي.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  14 :آر  68س.
نوعه  :أرض فالحية يخترقها ممر.
اجملاورون :
شماال  :ملك االوقاف.
شرقا  :الرسم العقاري عدد.48383/11 :
جنوبا  :ممر.
غربا  :مطلب التحفيظ عدد.41874/11 :
طالبة التحفيظ السيدة :جنالء ازيرار بنت ادريس.
مطلب رقم 11 - 61812
اسم امللك  :شعيب.
موقعه  :إقليم الناظور جماعة بني انصار احملل املدعو :لعراوات ايسينن.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :ه  47آر  97س.
نوعه  :أرض فالحية بها بناية مكونة من سفلي وطابق اول وبناية
أخرى سفلية ،أشجار الزيتون ،أشجار مثمرة متنوعة ،جب.
اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ.
شرقا  :طريق عمومية.
جنوبا  :امختاري بنعيسى.
غربا  :ملك الغير.
طالب التحفيظ السيد  :شعيب اخملتاري بن ميمون.
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مطلب رقم 11 - 61814
اسم امللك  :الورياشي.
موقعه  :إقليم االناظور جماعة سلوان ،احملل املدعو :مزارع أوالد شعيب.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  09س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :يوسف انعيسي.
شرقا  :ملك الغير.
جنوبا  :عبد احلقيظ بوغاللة.
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ السيد  :الورياشي محمد بن محمد.
مطلب رقم 11 - 61815
اسم امللك  :امجاهد .
موقعه  :مدينة الناظور ،حي املدني ،شارع طنجة.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي 72 :س.
نوعه  :بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.
اجملاورون :
شماال  :ورثة بلعيد
شرقا  :ورثة منصور.
جنوبا  :الطريق.
غربا  :الرسم العقاري عدد.64633/11 :
طالب التحفيظ السيد  :امجاهد ميمون بن بوعرفة.
مطلب رقم 11 - 61819
اسم امللك  :دمنة فوقية.2
موقعه  :إقليم الناظور جماعة رأس املاء ،احملل املدعو :دوار أوالد حدو.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  17 :آر  81سنتيار.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية.
شرقا  :البركاني محمد.
جنوبا  :طريق عمومية.
غربا  :احلداوي محمد بن عبد القادر.
طالب التحفيظ السيد  :محمد رحال بن محمد ومن معه.
مطلب رقم 11 - 61818
اسم امللك  :دمنة فوقية.1
موقعه  :إقليم الناظور جماعة رأس املاء ،دوار أوالد حدو.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  09 :آر  77سنتيار.
نوعه  :ارض عارية يخترقها خط كهربائي منخفض التوتر وقناة ماء
حتت أرضية.
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اجملاورون :
شماال  :احلداوي احمد.
شرقا  :الطريق
جنوبا  :طريق عمومية.
غربا  :احلداوي محمد.
طالب التحفيظ السيد  :محمد رحال بن محمد ومن معه.
مطلب رقم 11 - 61842
اسم امللك :عالش.
موقعه  :إقليم الناظور جماعة بني انصار حي الثانوية اجلديدة.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :ار  16س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :محمد شكطيط.
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد.61593/11 :
جنوبا  :الطريق
غربا  :الطريق.
طالبة التحفيظ السيدة :فريدة عالش بنت احلسني ومن معها.
مطلب رقم 11 - 61846
اسم امللك  :تاوريرت تقشاث
موقعه  :إقليم الناظور جماعة بوعرك احملل املدعو :دوار الغريبة.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  13 :ار  17س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة خراط.
شرقا  :فاضمة زريوح ومصطفى زنا.
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد.16134/11 :
غربا  :حلبيب زريوح.
طالب التحفيظ السيد  :نورالدين جراية بن احلسن.
مطلب رقم 11 - 61848
اسم امللك  :نصيري.
موقعه  :إقليم الناظور ،جماعة بني بويفرور ،احملل املدعو :افرا.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  53س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :عبد الرحمان صادق.
شرقا  :بودو عبد القادر.
جنوبا  :بودو عبد الصادق.
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ السيد  :عبد الرحمان نصيري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 11 - 61854
اسم امللك  :سكحال.
موقعه  :إقليم الناظور ،جماعة أوالد ستوت ،احملل املدعو :دوار أوالد البشير.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  90 :ار  65س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :داوود بلعيد ولد دحمان.
شرقا  :ورثة شراق.
جنوبا  :ورثة شراق.
غربا  :ورثة شراق.
طالب التحفيظ السيد  :احمد سكحال بن عبد اهلل.
مطلب رقم 11 - 61855
اسم امللك  :سكحال.2
موقعه  :اقليم الناظور جماعة أوالد ستوت ،احملل املدعودوار أوالد البشير.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :ه  93ار  17س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة شراق.
شرقا  :أوالد كبدانة.
جنوبا  :ورثة شراق.
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ السيد  :احمد سكحال بن عبد اهلل.
مطلب رقم 11 - 61857
اسم امللك  :برحيلي
موقعه  :إقليم الناظور ،جماعة رأس املاء احملل املدعو :ملشال.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  04س.
نوعه  :بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.
اجملاورون :
شماال  :بوطالب احمد.
شرقا  :طريق عمومية.
جنوبا  :طريق عمومية.
غربا  :مطلب التحفيظ عدد.33009/11 :
طالبة التحفيظ السيدة :محمد برحيلي بن امليلود.
مطلب رقم 11 - 61865
اسم امللك  :ضرضورة.
موقعه  :إقليم الناظور جماعة سلوان احملل املدعو :حي ضرضورة.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  13س.
نوعه  :أرض عارية.
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اجملاورون :
شماال  :فاضمة اشمال ،محمادي بوخريص.
شرقا  :محمد الركراكي.
جنوبا  :الركراكي عبد الرحمان.
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 16331/11 :و .16440/11
طالب التحفيظ السيد  :حميد النباش بن الشريف.
مطلب رقم 11 - 61864
اسم امللك  :عزيز.
موقعه  :إقليم االناظور جماعة بني انصار ،احملل املدعو :القرمود.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  11 :آر  00س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة موح قدور ،ورثة نيكرو.
شرقا  :طريق عمومية
جنوبا  :ورثة موح اشمالل.
غربا  :ورثة نيكرو.
طالب التحفيظ السيد  :عزيز القجوعي بن احمد.
مطلب رقم 11 - 61870
اسم امللك  :الزعيم .
موقعه  :إقليم الدريوش ،جماعة عني الزهرة ،احملل املدعو :أوالد سيدي
عبد اهلل.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :ار  23س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :حماش محند
شرقا  :الطريق.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد.66265/11 :
غربا  :الرسم العقاري عدد.66265/11 :
طالب التحفيظ السيد  :عبد اهلل الزعيم بن مسعود ومن معه.
مطلب رقم 11 - 61887
اسم امللك  :يسير.
موقعه  :إقليم الناظور جماعة اركمان ،احملل املدعو :الشط.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  04 :آر  54س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق.
شرقا  :املكاوي احلاج احمد بنعيسى.
جنوبا  :املكاوي احلاج احمد بنعيسى.
غربا  :الشارع.
طالب التحفيظ السيد  :عاهد يسير بن محمادي.
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مطلب رقم 11 - 61876

اسم امللك  :قيلول.
موقعه  :إقليم الناظور جماعة رأس املاء ،احملل املدعو :دهر الناظور.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  50س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية.
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد.63430/11 :
جنوبا  :قيلولي محمد.
غربا  :الرسم العقاري عدد.80030/11 :
طالب التحفيظ السيد  :هشام قيلول بن احمد.
مطلب رقم 11 - 61888

اسم امللك :حاكم .5
موقعه  :إقليم الناظور جماعة ازغنغان حي امشروبا.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  90س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ.
شرقا  :طالب التحفيظ.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد.7504511 :
غربا  :مطلب التحفيظ.41018/11 :
طالب التحفيظ السيد  :نسمة حاكم بنت محمد.
مطلب رقم 11 - 61892

اسم امللك  :حجازي
موقعه  :إقليم الناظور جماعة بني انصار احملل املدعو :أوالد عيسى.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :ار  04س.
نوعه  :بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد.61868/11 :
شرقا  :الشارع.
جنوبا  :الشارع.
غربا  :سعيد.
طالب التحفيظ السيد  :بدر حجازي بن بنعيسى.
مطلب رقم 11 - 61894

اسم امللك  :الصلحي.
موقعه  :مدينة الناظور ،حي عاريض.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  98 :س.
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :بن جياللي ميمون.
شرقا  :ورثة بن جياللي.
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جنوبا  :الطريق.
غربا  :طالب التحفيظ.
طالب التحفيظ السيد  :الصلحي سليمان بن عيسى.
احملافظ على األمالك العقارية بالناظور
بنعمارة عبد الرحيم
				

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

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
أن السيدة مينة بصري الساكنة واجلاعلة محل اخملابرة معها بوجدة
حي احلكمة زنقة الضياء الرقم  .5طلبت أن يسلم لها نظيرا جديدا
للرسم العقاري رقم  C - 110099املؤسس للملك املدعو "دار بصري"
الكائن بالدارالبيضاء  -موالي رشيد وذلك بسبب ضياع النظير الذي
كان قد سلم لها سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
أن السيدة خديجة اوفي الساكنة و اجلاعلة محل اخملابرة معها باجملموعة
السكنية  02ديار الضخامة  1عمارة  8الشقة  3برشيد .طلبت أن يسلم
لها نظيرا جديدا للرسم العقاري رقم  C - 102650املؤسس للملك
املدعو "دار اوفي" الكائن بالدارالبيضاء  -سيدي عثمان وذلك بسبب
ضياع النظير الذي كان قد سلم لها سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء  -سيدي عثمان
طارق اشتوي
				

محافظة القنيطرة
مطلب رقم 13 - 6799

امللك املسمى « :جنان"
موقعه  :إقليم القنيطرة دائرة بنمنصور جماعة املناصرة دوار أوالد برجال.
وقع حتديده في  05/11/2021 :على الساعة العاشرة صباحا.

مساحتـه  5 :آر  32سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي وحظيرة – بئر وأشجار الليمون.
اجملاورون :
شماال  :طريق زراعي.
شرقا  :ورثة كيوف منصور.
غربا  :ورثة كيوف يامنة.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد ( 15813/13البقعة .)2
طالبة التحفيظ السيدة  :فتيحة كيوف بنت امليلودي بن بوسلهام.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى"عواجة"
ذي مطلب رقم  13 - 6920الذي أدرجت خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد  1188املؤرخة في 06/10/2021
بدال من :
 مرمي اخلضر بنت الطيبي بن امليلودي عمر الرايس بن منصور بن حدوإقرأ :
 مرمي اخلضر بنت الطيبي بن امليلودي بنسبـة1/2 عمر الرايس بن منصور بن حدو بنسبـة1/2والباقي بدون تغيير
احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة
عبد الواحد البوراحي
				

محافظة الرشيدية
مطلب رقم 14 - 39174
اسم امللك  :ملك بن محمد اجلرموني.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة بني امحمد ،احملل
املدعو :قصر الدارالبيضاء.
وقع حتديده في  13 :يناير .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  88 :آر  32س.
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار الزيتون وبئر؛
اجملاورون :
شماال  :مسلك؛
شرقا  :ورثة حلبيب بن البشير؛
جنوبا  :مسلك وعرباوي احمد وعرباوي محمد وعرباوي عمر وحمداوي
حلبيب وحمداوي محمد؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالبي التحفيظ السيدين :
 - 1موالي محمد ابن محمد بن محمد بنسبة 47/144؛
 - 2زبيدة بنت موالي احمد ديدي بنسبة  97/144بصفتهما شريكني
على الشياع.
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مطلب رقم 14 - 39232
اسم امللك  :ملك بطاهري .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،اجلماعة احلضرية الرفود ،احملل املدعو:
القطعة الوسطية باحلمري.
وقع حتديده في  17 :يونيو .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  08 :آر  82س.
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مصرف؛
شرقا  :قناة املاء الصالح للشرب؛
جنوبا  :عبد الرزاق صديق؛
غربا  :اليعقوبي عبيد؛
طالب التحفيظ السيد  :بطاهري رضوان بن محمد.
مطلب رقم 14 - 39362
اسم امللك  :ملك نوغو محمد .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :راس الرمل مرزوكة.
وقع حتديده في  22 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  44آر  84س.
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق الثانوية رقم 702؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 39374/14؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 39374/14؛
غربا  :ايت باحدون مصطفى؛
طالب التحفيظ السيد  :محمد نوغو بن حماد بن عدي.

مطلب رقم 14 - 39363
اسم امللك  :ملك نوغو محمد .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :راس الرمل مرزوكة.
وقع حتديده في  22 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  90آر  73س.
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :التحديد االداري رقم 700؛
شرقا  :شعبة؛
جنوبا  :التحديد االداري رقم 700؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 39366/14؛
طالب التحفيظ السيد  :محمد نوغو بن حماد بن عدي.
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مطلب رقم 14 - 39364
اسم امللك  :ملك نوغو يونس .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :راس الرمل الكمكمية.
وقع حتديده في  23 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  13 :هـ  11آر  52س.
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية غير معبدة؛
شرقا  :نوغو يونس؛
جنوبا  :امحمد موجان بن محمد؛
غربا  :واد تالغومت؛
طالب التحفيظ السيد  :يونس نوغو بن حماد بن عدي.
مطلب رقم 14 - 39368
اسم امللك  :ملك نوغو اعمرو .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :الكمكمية.
وقع حتديده في  27 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  20 :هـ  63آر  39س.
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية غير معبدة؛
شرقا  :واد الكمكمية؛
جنوبا  :رمل متحرك؛
غربا  :حماد نوغو ومطلب التحفيظ رقم 39378/14؛
طالب التحفيظ السيد  :اعمرو نوغو بن احماد بن عدي.
مطلب رقم 14 - 39411
اسم امللك  :ملك احماد .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :مرزوكة الشرقية.
وقع حتديده في  11 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  44 :آر  47س.
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :طريق غير معبدة؛
شرقا  :عمام يوسف اوحساين؛
جنوبا  :التحديد االداري رقم 700؛
غربا  :مزيزوي ابراهيم؛
طالب التحفيظ السيد  :احماد كراوي بن اعسيني.
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مطلب رقم 14 - 39415
اسم امللك  :كراوي .A
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :مرزوكة الشرقية.
وقع حتديده في  12 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هـ  93س.
نوعه  :ارض فالحية بها نخيل واشجار الزيتون وبناية من سفلي
وطابق اول وصهريج؛
اجملاورون :
شماال  :التحديد االداري رقم 700؛
شرقا  :طريق غير معبدة؛
جنوبا  :ورثة اوسيدي حساين وايت علي اوحلو وطريق غير معبدة؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ السيد  :احماد كراوي بن اعسيني.
مطلب رقم 14 - 39417
اسم امللك  :عثمان .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :تقوجت.
وقع حتديده في  13 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  28 :آر  14س.
نوعه  :ارض عارية بجزء منها اصطبل وبئر؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 39419/14؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :زنقة؛
طالب التحفيظ السيد  :عثمان نوغو بن حساين.
مطلب رقم 14 - 39419
اسم امللك  :عثمان .3
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :تقوجت.
وقع حتديده في  13 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  44 :آر  24س.
نوعه  :ارض عاري وبجزء منها بنايات من سفلي واخرى من سفلي
وطابق اول ومسبح وخزان مائي؛
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :فيو حلسن وزنقة؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 39417/14؛

غربا  :التحديد االداري رقم 700؛
طالب التحفيظ السيد  :عثمان نوغو بن حساين.
مطلب رقم 14 - 39420
اسم امللك  :عثمان .4
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :مرزوكة الغربية.
وقع حتديده في  16 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :آر  86س.
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :التحديد االداري رقم 700؛
شرقا  :التحديد االداري رقم 700؛
جنوبا  :التحديد االداري رقم 700؛
غربا  :التحديد االداري رقم 700؛
طالب التحفيظ السيد  :عثمان نوغو بن حساين.
مطلب رقم 14 - 39422
اسم امللك  :احساين .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :مرزوكة الغربية.
وقع حتديده في  16 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  10 :آر  43س.
نوعه  :ارض عارية وبجزء منها بناء من سفلي وآخر من سفلي وطابق
اول وجزء مغطى؛
اجملاورون :
شماال  :التحديد االداري رقم 700؛
شرقا  :التحديد االداري رقم 700؛
جنوبا  :باسو بوتسكا؛
غربا  :طريق رئيسية؛
طالب التحفيظ السيد  :احساين بن عدي نوغو.
مطلب رقم 14 - 39423
اسم امللك  :ابراهيم .1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :مرزوكة الغربية.
وقع حتديده في  16 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  19 :آر.
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :مقبرة؛
شرقا  :التحديد االداري رقم 700؛
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جنوبا  :اوخيني ابراهيم والتحديد االداري رقم 700؛
غربا  :التحديد االداري رقم 700؛
طالب التحفيظ السيد  :براهيم نوغو بن احساين بن عدي.
مطلب رقم 14 - 39440
اسم امللك  :ملك ايت اعلي براهيم .2
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :مرزوكة الغربية.
وقع حتديده في  19 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  78 :آر  24س.
نوعه  :ارض عارية وبجزء منها بناء من سفلي؛
اجملاورون :
شماال  :شعبة؛
شرقا  :مبارك مفكير؛
جنوبا  :امرامي موحا اوعمر؛
غربا  :التحديد االداري رقم 700؛
طالب التحفيظ السيد  :ابراهيم اين علي بن حدى.
مطلب رقم 14 - 39441
اسم امللك  :ملك زايد ايت علي.1
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :راس الرمل مرزوكة.
وقع حتديده في  20 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  43 :هـ  06آر  80س.
نوعه  :ارض عارية وبجزء منها بناء فندق وخزان مائي؛
اجملاورون :
شماال  :التحديد االداري رقم 700؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  39434/14و الواد؛
جنوبا  :الواد و مطلب التحفيظ رقم 39374/14؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 39367/14؛
طالب التحفيظ السيد  :زايد ايت علي بن حدى.
مطلب رقم 14 - 39443
اسم امللك  :ملك زايد ايت علي.4
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :مرزوكة الغربية.
وقع حتديده في  23 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  72آر  02س.
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  39405/14وامللك الغابوي؛
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شرقا  :امللك الغابوي؛
جنوبا  :امللك الغابوي والتحديد االداري رقم 700؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ السيد  :زايد ايت علي بن حدى.
مطلب رقم 14 - 39445
اسم امللك  :ملك بورمضان محمد.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،جماعة الطاوس ،احملل
املدعو :خمليا.
وقع حتديده في  24 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  61 :آر  36س.
نوعه  :ارض بها بناء مأوى سياحي من سفلي وخزان مائي ومسبح؛
اجملاورون :
شماال  :ايت حمي علي؛
شرقا  :طريق عمومية غير معبدة؛
جنوبا  :فركلي حماد؛
غربا  :رمل؛
طالب التحفيظ السيد  :محمد بورمضان بن حلسن.
مطلب رقم 14 - 39555
اسم امللك  :البرنامج القروي الريصاني.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،بلدية موالي علي الشريف،
وقع حتديده في  13 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :آر  74س.
نوعه  :ارض بها بنايات من سفلي و بناء آخر من سفلي
وطابق اول؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 37728/14؛
شرقا  :زنقة موحى اوحمو الزياني؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 37728/14؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 37728/14؛
طالبو التحفيظ السيد  :مجموعة العمران بنسبة 1344/2688؛
موالي مصطفى علوي اسماعيلي و عبد الرحمان اسماعيلي و
خلالفة اسماعيلي و حفيظ اسماعيلي وعبد اهلل اسماعيلي بنسبة
 168/2688لكل واحد منهم ،و ازهور اسماعيلي و عائشة اسماعيلي
وفاطمة علوي اسماعيلي بنسبة  84/2688لكل واحدة منهن ،خديجة
العلوي بنسبة  182/2688و عبد العزيز علوي بنسبة  .49/2688و علوي
باسيدي بنسبة .21/2688
مطلب رقم 14 - 39556
اسم امللك  :البرنامج القروي الريصاني.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني ،بلدية موالي علي الشريف،
وقع حتديده في  13 :سبتمبر .2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  05 :آر  66س.
نوعه  :ارض بها بنايت من سفلي وطابق اول وبناء آخر من سفلي فقط.؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 37728/14؛
شرقا  :زنقة موحى اوحمو الزياني؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 34450/14؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 37728/14؛
طالب التحفيظ السادة  :مجموعة العمران بنسبة 1344/2688؛
موالي مصطفى علوي اسماعيلي و عبد الرحمان اسماعيلي
و خلالفة اسماعيلي و حفيظ اسماعيلي وعبد اهلل اسماعيلي بنسبة
 168/2688لكل واحد منهم ،وازهور اسماعيلي وعائشة اسماعيلي
وفاطمة علوي اسماعيلي بنسبة  84/2688لكل واحدة منهن ،خديجة
العلوي بنسبة  182/2688و عبد العزيز علوي بنسبة .49/2688
و علوي باسيدي بنسبة .21/2688
مطلب رقم 14 - 39660
اسم امللك  :احمد.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة ارفود ،جماعة عرب الصباح زيز ،احملل
املدعو :بوخرز بالزريقات.
وقع حتديده في  24 :فبراير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :آر  08س.
نوعه  :ارض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :مصرف؛
شرقا  :املهدي رزيقي؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :عبد العالي ارزيقي؛
طالب التحفيظ السيد  :عبد الرحمن ديدي عمر بن احمد.
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 14 - 21670
امللك املسمى  " :الفالح ".
موقعة  :اجلماعة احلضرية للرشيدية ،احملل املدعو :مزرعة بوتالمني
طالب التحفيظ  :اووجيل عمرو بن حدى.
وقع حتديده في  04 :ابريل 1996
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  67س.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 17
املؤرخة في  28ابريل .1999
احملافظ على األمالك العقارية بالرشيدية
عمر مو
			

محافظة سطات
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلـب رقـم  - 29645ض
امللك املسمى  :احلسنية.
الكائن  :اقليم ودائرة سطات؛جماعة اوالد سعيد؛دوار زاوية البوعزاوي.
وقع حتديده في  10 :ديسمبر .1957
مساحته  05 :هـ  40آ  10س.
طالب التحفيظ  :السيدة مينة البوعزاوي بنت الطاهر ومن معها.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في
 23يناير 1959عدد .2413
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "لغيشات"
مطلب رقم  15 - 31175املنشور باجلريدة عدد1066 :
املؤرخة في  05يونيو.2019
عوضا عن :
اجملاورون:
القطعة االولى:
شماال  :ورثة محمد بن بوعزة؛ورثة محمد بن الصغير؛ورثة اجلياللي
بن املريد؛
شرقا  :لكبير بن احمد؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة محمد بن بوعزة؛الطريق.
اقرأ :
القطعة االولى
شماال  :ورثة محمد بن بوعزة؛ورثة محمد بن الصغير؛ورثة اجلياللي
بن املريد؛
شرقا  :لكبير بن احمد؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة محمد بن بوعزة؛الطريق.
القطعة الثانية :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الكبير بن احمد؛ورثة محمد بن احمد؛املامون بن احمد؛
جنوبا  :املكي بن احمد؛احلاج عبدالقادر بن العربي؛
غربا  :صالح بن بلكاسم؛مطلب عدد 22908/15؛ورثة عبدالعزيز بن
بلكاسم.
والباقي بدون تغيير.
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اعالن ينص عليه املرسوم رقم  282 - 64 - 2املؤرخ في فاحت رمضان 1384
( 5يناير )1965

تغيير اسم عقار محفظ

مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في  .2022/ 03/ 29فانه مت تغيير اسم
امللك املسمى"أرض احلاج مراد" موضوع الرسم العقاري 15 - 75534
الكائن باقليم سطات دوار اوالد بوقلو حيث سيسمى من االن فصاعدا
"االصيل".
احملافظ على األمالك العقارية بسطات
محمد الزرهوني
				

محافظة اخلميسات
مطلب رقم 16 - 38532
اسم امللك  " :مدرسة ايت حلسن ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت يدين دوار ايت حلسن.
وقع حتديده في .24/12/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 39:آ  11س.
نوعه  :ارض بها بنايات عبارة عن مدرسة.
اجملاورون :
شماال  :ورثة بلكرير أحمد .
جنوبا  :طريق.
شرقا  :ورثة بلكرير أحمد.
غربا  :طريق.
طالب التحفيظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص.
مطلب رقم 16 - 38551

اسم امللك " :مرمي ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت موسى اوبراهيم.
وقع حتديده في .23/03/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 26 :آ  84س.
نوعه  :ارض عارية بها بنايات ومتجر وقبو.
اجملاورون :
شماال  :ورثة سيتيل.
جنوبا :املطلب . 16 - 5686
شرقا  :طريق.
غربا  :الرسم  /18564ر.
طالب التحفيظ  :احمد باعمي بن محمد.
مطلب رقم 16 - 38557
اسم امللك " :فدان اجلنان ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت شانا.
وقع حتديده في .21/12/2021 :
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 21:آ  08س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق.
جنوبا  :اوشانا التيجاني ،الرسم . 16 - 70052
شرقا  :اوشانا التيجاني.
غربا  :ورثة حلاج بنعيسى .
طالب التحفيظ  :عائشة بن اجلياللي بنت قاسم.
مطلب رقم 16 - 38578
اسم امللك " :فدان املصلى".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت حدو ابراهيم.
وقع حتديده في .25/02/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 14:آ  29س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال .:
جنوبا  :املطلب . 16 - 26457
شرقا  :بلهليل مصطفى.
غربا  :املطلب . 16 - 26457
طالب التحفيظ  :نادية بالركيكة بنت عبد اهلل.
مطلب رقم 16 - 40387
اسم امللك  " :فدان لكوشت ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة املعازيز دوار ايت ازباير ايت بوشليفن.
وقع حتديده في .03/05/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هـ  11آ  72س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة جدو بركة.
جنوبا  :الرسم . 16 - 51181
شرقا  :ورثة مكيل .
غربا  :طريق.
طالب التحفيظ  :عقة عبد الرحيم بن أحمد.
مطلب رقم 16 - 40396
اسم امللك  " :بويج ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة بوقشمير دوار اكطفان.
وقع حتديده في .16/11/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  03آ  55س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق.
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جنوبا  :حمادي اوعشا.
شرقا  :ورثة محتات محمد.
غربا  :تيهلي علي.
طالب التحفيظ  :أكرد املصطفى بن رحو.
مطلب رقم 16 - 45787
اسم امللك  " :املرس".
موقعه  :اقليم ودائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت كنون
ايت البقال
وقع حتديده في .07/09/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 33 :آ  52س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مسجد ،ورثة موحى البقالي.
جنوبا  :طريق.
شرقا  :خرباجو مصطفى.
غربا  :الرسم 29251ر.
طالب التحفيظ  :خديجة البقالي بنت حلسن ومن معها.
مطلب رقم 16 - 45794
اسم امللك  " :فدان الكرمة ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت باباحمو.
وقع حتديده في .14/09/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  64آ  69س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :املطلب . 16 - 29863
جنوبا :محمد بن سعود ،طريق.
شرقا  :مداح يطو ومداح غنيمة.
غربا  :رسم  ، 16 - 62116واملطلب . 16 - 29863
طالب التحفيظ  :احلسني مداح بن عزيزي.
مطلب رقم 16 - 45796
اسم امللك  " :ثالث اوعطار ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة واملاس دوار ايت واحي تارميالت..
وقع حتديده في .16/09/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هـ  50آ  52س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الشعبة.
جنوبا  :املطلب . 16 - 19446

شرقا :املطلب . 16 - 19446
غربا  :املرجوفي العايدي.
طالب التحفيظ  :بوعزة العزوزي بن محمد.
مطلب رقم 16 - 45799
اسم امللك  " :ضهاري ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت القاللي.
وقع حتديده في .29/11/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 56 :آ  11س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :اعريشن عمر.
جنوبا  :طريق.
شرقا :اعريشن عمر.
غربا  :ازهاني لكبير  ،ازكار امحمد.
طالب التحفيظ  :فاطمة ازهاني بنت الكبير.
مطلب رقم 16 - 45804
اسم امللك  " :فدان الوجلة ".
موقعه  :اقليم ودائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بن
حميدان ايت سيتال..
وقع حتديده في .28/09/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هـ  41آ  87س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :املطلب . 16 - 45805
جنوبا  :ورثة الراضي عبد السالم بن قاسم ،بن التهامي التهامي.
شرقا  :ورثة بن تهامي ابراهيم.
غربا  :الواد.
طالب التحفيظ  :عبد السالم الراضي بن محمد.
مطلب رقم 16 - 45805
اسم امللك " :فدان الوجلة ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بن حميدان
ايت سيتال.
وقع حتديده في .28/09/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هـ  89آ  50س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الواد.
جنوبا :املطلب  ، 16 - 29548ورثة بن التهامي ابراهيم .
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شرقا  :ورثة بوجعران احلاج احلسن  ،ورثة اجعفر عمر.
غربا  :املطلب . 16 - 45804
طالب التحفيظ  :الكبير الراضي بن محمد.
مطلب رقم 16 - 45806
اسم امللك " :فدان مفضل ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت البقال قبليني.
وقع حتديده في .27/09/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 77:آ  39س.
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار زيتون وبناية ذات طاق ارضي.
اجملاورون :
شماال  :املطلب . 16 - 29506
جنوبا  :الرسم . 16 - 10139
شرقا  :املطلب . 16 - 29506
غربا  :املطلب . 16 - 29506
طالب التحفيظ  :سهام شانا بنت احلسني.
مطلب رقم 16 - 45842
اسم امللك  " :فدان بومالل".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت بوهو.
وقع حتديده في .27/10/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري3:هـ  7آ  48س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق.
جنوبا  :مطلب /20234ر ،مقبرة ،ورثة علواني موسى.
شرقا  :سعيدي احلسني.
غربا  :ورثة موسى علواني ،الرسم . 16 - 71997
طالب التحفيظ  :حسن سعيدي بن بوعزة.
مطلب رقم 16 - 45848
اسم امللك  " :ماك مكاوي ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة املعازيز حي التنمية.
وقع حتديده في .15/11/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 81 :س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :احمد موحيدي.
جنوبا  :زنقة.
شرقا  :جياللي خايا.
غربا  :زنقة.
طالب التحفيظ  :فاطمة الزهراء مكاوي بنت احلبيب.
مطلب رقم 16 - 45849
اسم امللك  " :فدان الرمل ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت طلحة.
وقع حتديده في .15/11/2021 :
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 45 :آ  53س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة محماح بوعزة ،رسم . 16 - 48661
جنوبا  :مطلب . 16 - 195
شرقا :ورثة محماح بوعزة ،مطلب . 16 - 195
غربا  :رسم  ، 16 - 48661مطلب . 16 - 195
طالب التحفيظ  :كتو بوطاهري بنت الهواري.
مطلب رقم 16 - 45850
اسم امللك  " :فدان التوارس ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت عمر.
وقع حتديده في .17/11/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  50آ  50س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب . 16 - 2820
شرقا  :عسال محمد.
جنوبا  :مطلب . 16 - 27326
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :لطفي بنيوسف بن عبد اهلل.
مطلب رقم 16 - 45856
اسم امللك  " :فدان قرمود العرصة ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت الشرقي.
وقع حتديده في.23/11/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 73 :آ  22س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب  ، 16 - 4177لشكر فاطمة.
جنوبا  :ورثة ايت بوش محمد ،ورثة ايت الكرشال.
شرقا :الواد.
غربا  :مطلب  ، 16 - 5422ورثة رباج بناصر.
طالب التحفيظ  :حسن اكن بن بوعزة.
مطلب رقم 16 - 45864
اسم امللك  " :فدان سيدي بوتور ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت ايدير.
وقع حتديده في .07/12/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 62:آ  33س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري . 16 - 57985
جنوبا  :ورثة مماس عبد الصادق.
شرقا  :رسم  ، 16 - 57975ممر.
غربا  :رسم . 16 - 68646
طالب التحفيظ  :السعدية سكطن بنت بنداوود.
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مطلب رقم 16 - 45867
اسم امللك  " :فدان تاراروت اميركازن ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت علي اوبوهو.
وقع حتديده في .08/12/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 10 :آ  07س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :رسم  ، 16 - 41112طريق.
جنوبا :حميمو محمد ،رسم . 16 - 41112
شرقا  :طريق ،حميمو محمد.
غربا  :رسم . 16 - 41112
طالب التحفيظ  :محمد كطاية بن حدو.
مطلب رقم 16 - 11326
اسم امللك  " :شعبة العودة ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت ميمون دوار اوزان سرغينة.
وقع حتديده في .14/06/2010 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  47آ  70س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة ادريس بن حمو ومن معه .
جنوبا  :بويركمان حدو.
شرقا  :ورثة علي بن حمو.
غربا  :موحى بن الغازي.
طالب التحفيظ  :احلسن طويه بن روان.
مطلب رقم 16 - 16962
اسم امللك  " :فدان بوسلهام ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت يدين دوار ايت قدور.
وقع حتديده في .27/12/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 42 :آ  87س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق.
جنوبا  :مطلب . 16 - 16968
شرقا  :طريق .
غربا  :بن علي اوجياللي.
طالب التحفيظ  :احمد لغنان بن حمو.
مطلب رقم 16 - 23397
اسم امللك  " :ميموزة ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة املعازيز املركز حي السعادة.
وقع حتديده في .25/05/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 49 :س.
نوعه  :ارض عارية بها ردم.
اجملاورون :
شماال  :مومن يامنة.
جنوبا  :الرسم  ، 16 - 30106الرسم . 16 - 23348
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شرقا  :طريق.
غربا  :ورثة احلاج خشان .
طالب التحفيظ  :مولود يعقوبي بن حدو.
مطلب رقم 16 - 28257
اسم امللك  " :تارميالت".
موقعه  :دائرة و جماعة واملاس دوار ايت عكي تارميالت.
وقع حتديده في .03/05/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هـ  51آ  71س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم . 16 - 60205
جنوبا  :الرسم  ، 16 - 56853حسن عكوي ،الرسم . 16 - 51178
شرقا  :الرسم . 16 - 69872
غربا  :الواد.
طالب التحفيظ  :العيدي اسكساو بن احمد.
مطلب رقم 16 - 38466
اسم امللك  " :ثالث حسن ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت يكو دوار ايت امناصف.
وقع حتديده في .14/09/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 5 :هـ  78آ  05س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :املطلب 17097ر ،الطريق .
جنوبا  :محمد منصوري.
شرقا  :ممر ،ورثة عثمان فاضمة ،عتمان سليمان ،الرسم . 16 - 50929
غربا  :امللك الغابوي ،واملطلب /17097ر.
طالب التحفيظ  :محمد منصوري بن احمد.
مطلب رقم 16 - 38470
اسم امللك  " :فدان بومتط لبروة ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة بوقشمير دوار اكطفان ايت حامت.
وقع حتديده في .01/11/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 51 :آ  63س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :عبد العالي تيهلي.
جنوبا  :طريق.
شرقا طريق.
غربا  :عبدالعالي تيهلي.
طالب التحفيظ  :محمد تهلي بن اوبن علي.
مطلب رقم 16 - 38476
اسم امللك  " :راس موحلو بوخلرط ".
موقعه  :دائرة واملاس ايت ايشو ايت ملوك.
وقع حتديده في .06/09/2021 :

عدد  25 - 1217رمضان  27( 1443أبريل )2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري04 :هـ  10آ  94س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم  ، 16 - 60652بن قسو ايت حدو مولود.
جنوبا  :شعبة ،ورثة احلاج رحو اشناني.
شرقا :محمد اولعربي ايت حدواومولود و اخلياطي ايت حدو اومولود.
غربا  :مطلب . 16 - 23182
طالب التحفيظ  :محمد ايت حدو بن عزوز ومن معه.
مطلب رقم 16 - 38528
اسم امللك  " :مدرسة الساقية احلمراء ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو املركز.
وقع حتديده في .24/12/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 38 :آ  47س.
نوعه  :ارض بها بنايات عبارة عن مدرسة.
اجملاورون :
شماال  :الطريق.
جنوبا  :املطلب /20395ر.
شرقا  :الطريق.
غربا :اجلماعة احمللية.
طالب التحفيظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص.
مطلب رقم 16 - 38565
اسم امللك  " :فدان عمر اوزين ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت امناصيف حلرار.
وقع حتديده في .11/05/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  09آ  76س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :شعبة .
جنوبا  :طريق ،محمد بن اوعال.
شرقا  :ورثة اوزين محمد عسو ،كليدة عبد الرحيم و من معه.
غربا  :شعبة.
طالب التحفيظ  :محمد كليدة بن عمر.
مطلب رقم 16 - 38602
اسم امللك  " :فدان حمري ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت عكي.
وقع حتديده في .05/04/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آ  87س.
نوعه  :ارض بها بنايات وبئر واسطبل.
اجملاورون :
شماال  :طريق.
جنوبا  :سعدية لعناتزة.
شرقا  :طريق .
غربا  :حسن بوطاهر ،زوغار محمد.
طالب التحفيظ  :علي بختوش بن عقة.
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مطلب رقم 16 - 40398
اسم امللك  " :بوزمور ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة بوقشمير دوار اكطفان.
وقع حتديده في .16/11/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 :هـ  39آ  73س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :املطلب . 16 - 32442
جنوبا  :تيهلي محمد ،الشعبة.
شرقا  :تيهلي محمد بن معطي.
غربا  :طريق .
طالب التحفيظ  :اكرد املصطفى بن رحو.
مطلب رقم 16 - 45755
اسم امللك  " :ضاية العبدي".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت حنو عدي.
وقع حتديده في .25/01/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هـ  01آ  86س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :املطلب . 16 - 10338
جنوبا  :طريق.
شرقا  :الرسم  ، 16 - 39857باجة بعدود ،نوش محمد.
غربا  :نوش محمد ،حنوشتي بوعزة.
طالب التحفيظ  :رضوان بلحاج بن بريك.
مطلب رقم 16 - 45800
اسم امللك  " :فدان حلرش ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت عزوز
اوعلي ايت عبو.
وقع حتديده في .20/09/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  02آ  56س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :امزالة لكبيرة .
جنوبا :مزالة عاشور.
شرقا  :ورثة حدو رحمة ،ورثة احلاج عبد الرحيم.
غربا  :طريق.
طالب التحفيظ  :محمد امزالة بن العربي.
مطلب رقم 16 - 45835
اسم امللك  " :فدان تبقيت ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة تيداس دوار الشرفاء ايت بوكيمال.
وقع حتديده في .18/10/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 07 :هـ  22آ  51س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم . 16 - 68691
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جنوبا  :الرسم . 16 - 68691
شرقا ورثة ملراني.
غربا  :الرسم . 16 - 68691
طالب التحفيظ  :اسماعيل ملراني ومن معه.
مطلب رقم 16 - 45844
اسم امللك  " :فدان تيمكساوين ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت اومناصف.
وقع حتديده في .03/11/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 :هـ  83آ  96س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم  ، 16 - 66872املطلب 20626ر.
جنوبا  :الرسم . 16 - 66872
شرقا :سعيد اخلاتيري.
غربا  :الرسم . 16 - 66872
طالب التحفيظ  :لطفي بنيوسف بن عبد اهلل.
مطلب رقم 16 - 45853
اسم امللك  " :فدان ضاية اجلدع ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بناصر.
وقع حتديده في .23/11/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هـ  98آ  71س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :املطلب . 16 - 12246
جنوبا  :طريق.
شرقا  :محمد اوعمر ،املسعودي شرقي ،رحمة شكير ،الرسم . 16 - 51235
غربا  :املطلب . 16 - 12246
طالب التحفيظ  :حسن اكن بن بوعزة.
مطلب رقم 16 - 45868
اسم امللك " :ابراهيم ".
موقعه  :مدينة اخلميسات حي مراكش.
وقع حتديده في .13/12/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 78 :س.
نوعه  :ارض بها بناية ذات طابق اول.
اجملاورون :
شماال  :الزنقة.
جنوبا :وعقة حلسن.
شرقا  :فاطمة بوشركة.
غربا  :حلبوب مامة.
طالب التحفيظ  :مراد اوبوهو بن اودوش.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02:هـ  76آ  83س.
نوعه  :ارض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الطريق.
جنوبا  :ورثة كنتوش عقة.
شرقا  :الرسم . 16 - 68501
غربا  :ورثة عبد السالم بن محمد .
طالب التحفيظ  :ادريس الطاهري بن العربي.
مطلب رقم 16 - 22836
اسم امللك " :واحد قشيبل ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة واملاس دوار ايت عطى ايت سعيد.
وقع حتديده في .17/05/2007 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  73آ  70س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :عويا صديق ،ورثة امباركي محمد اوعلي.
جنوبا  :الطريق.
شرقا  :امباركي دادة.
غربا  :امباركي ميامي.
طالب التحفيظ  :امباركي علي بن بورتوم.
مطلب رقم 16 - 25014
اسم امللك  " :سيدي عمار ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت فزاز.
وقع حتديده في .07/11/2008 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  85آ  00س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق.
جنوبا  :اسماعيل بن عال.
شرقا  :مقبرة ،ادريس بن عال.
غربا  :التهامي بن ادريس.
طالب التحفيظ  :بنسعيد محمد بن قدور.
اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 16 - 8684
امللك املسمى  " :لهمايل ".
الكائن بدائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت ايكو.
طالب التحفيظ  :عبد السالم خلوق بن خلوق و من معه.
وقع حتديده في .06/04/1999 :
ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 935
مطلب رقم 16 - 45880
املؤرخة في .30/11/2016
اسم امللك " :ايعيدان ".
احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت حسي اوعلي.
عبد االله املعطاوي
			
وقع حتديده في .04/01/2022 :
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محافظة خريبكة
إعالن جديد بانتهاء التحديد
مطلب رقم 18 - 14244
امللك املسمى « :الفتح».
الواقع ب :دائرة خريبكة ،جماعة بئر مزوي ،املركز.
طالبوا التحفيظ :السيد بوبكر املعطي بكراوي بن صالح ومن معه.
إن هذا االعالن ينسخ االعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 462
املؤرخة في  7نوفمبر.2007
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ املمضي أسفله باالعالن للعموم ان السيد :حمودة
املريدي بن محمد احلامل للبطاقة الوطنية رقم  75616Gالساكن
بدوار املشاهرة جماعة الكفاف دائرة وإقليم خريبكة ،تقدم بطلب
من أجل تسليمه نظير جديد للرسم العقاري عدد  18 - 39061وذلك
بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا،
وفي امكان كل من يهمه األمر ان يدلي بتعرضه داخل اجال  15يوما
من تاريخ نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
عبد احلليم فتح اهلل
			

محافظة تطوان
مطلب رقم 19 - 78208
إسم امللك " وادلو ." 2
موقعه  :إقليم وزان ،قيادة وجماعة زومي ،احملل املدعو :وادلو 2
تاريخ التحديد  06 :ديسمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم  52 :ار  95س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :احميمد حسني
شرقا  :الواد
جنوبا  :محمد الزموري
غربا  :خندق
طالب (ة)  :األوقاف العامة بوزان.
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مطلب رقم 19 - 78274

إسم امللك " :دنيا ".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة أزال الزيتون ،جماعة أزال ،احملل املدعو :دوار
املعاصم
تاريخ التحديد  06 :ديسمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم  10 :ار  79س.
نوعه  :أرض فالحية بجزء منها بناء يتكون من سفل
اجملاورون :
شماال  :فاطمة بن احنينة
شرقا  :زنقة
جنوبا  :ورثة علي بن احنينة
غربا  :محمد اخلنوس
طالب (ة)  :عبد الرحمان بن محمد القرشي
مطلب رقم 19 - 78277

إسم امللك " :مرون ".
موقعه  :تطوان ،اجلماعة احلضرية لتطوان ،احملل املدعو :حي طابولة
تاريخ التحديد  16 :ديسمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :ار  90س.
نوعه  :أرض عارية بجزء منها شجرة
اجملاورون :
شماال  :ممر
شرقا  :رحمة لشهب
جنوبا  :محمد رشدي ،عبد احلبيب عقا ،محمد بوالن ،محمد اسميك
غربا  :طريق
طالب (ة)  :ياسني بن عبد الرحمان مرون
مطلب رقم 19 - 78382

إسم امللك " :افلون ".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة أزال الزيتون ،جماعة أزال ،احملل املدعو :راس
املالح
تاريخ التحديد  06 :يناير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  02 :ار  03س.
نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :ورثة سالم بن عيسى
شرقا  :ملك الغير
جنوبا  :ورثة سالم بن عيسى
غربا  :ورثة سالم بن عيسى
طالب (ة)  :محمد بن محمد أفلون ومن معه
مطلب رقم 19 - 78383
إسم امللك " :بنعيسى ".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة أزال الزيتون ،جماعة أزال ،احملل املدعو :راس
املالح
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تاريخ التحديد  06 :يناير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  78 :س
نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :ساقية
شرقا  :ممر عمومي
جنوبا  :ورثة سالم بن عيسى
غربا  :ورثو سالم بن عيسى
طالب (ة)  :رضوان بن سالم بنعيسى
مطلب رقم 19 - 78494
إسم امللك " :ملك رحمة ." 2
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة و جماعة املالليني ،احملل املدعو :دوار الريحانة
تاريخ التحديد  18 :يناير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  07 :ار  49س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة اقريقش
شرقا  :عبد السالم اقريقش
جنوبا  :فاطمة اقريقش
غربا  :ممر
طالب (ة)  :رحمة بنت العياشي حمودان ومن معها.
مطلب رقم 19 - 78524
إسم امللك " :وجلة الداهية  530ج  2التابع ألحباس قبيلة ودراس ".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة عني احلصن ،جماعة السوق القدمي ،احملل
املدعو :دوار اصليعة
تاريخ التحديد  20 :يناير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  25 :ار  71س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ممر
شرقا  :رسم عقاري عدد90060/19 :
جنوبا  :رسم عقاري عدد90060/19 :
غربا  :محمد العمارتي
طالب (ة)  :األوقاف العامة بتطوان.
مطلب رقم 19 - 78525
إسم امللك " :بومزود  527ج  1التابع ألحباس قبيلة ودراس ".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة عني احلصن ،جماعة السوق القدمي ،احملل
املدعو :مزارع دوار اصليعة
تاريخ التحديد  20 :يناير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  19 :ار  61س.
نوعه  :أرض فالحية.
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اجملاورون :
شماال  :ورثة أحمد موشكيدار
شرقا  :ورثة احمد الوزاني ،ورثة احميدوش
جنوبا  :ورثة احميدوش
غربا  :فاطمة الروندي ،ورثة محمد الهراس
طالب (ة)  :األوقاف العامة بتطوان
مطلب رقم 19 - 78539
إسم امللك " :ملك لقشوش ".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة أزال الزيتون ،جماعة أزال ،احملل املدعو :دوار
أزال
تاريخ التحديد  24 :يناير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  96 :س
نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :ممر
شرقا  :ممر
جنوبا  :مصباح سعيد
غربا  :مصطفى بن أحمد حجاج
طالب (ة)  :عبد الكمال بن محمد لقشوش
مطلب رقم 19 - 78597

إسم امللك " :فادي ".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة و جماعة املالليني ،احملل املدعو :وادي
الشجرة ظهر مجبور
تاريخ التحديد  27 :يناير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :ار  57س.
نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :ممر
شرقا  :محمد احلميد
جنوبا  :نوناح محمد
غربا  :ممر
طالب (ة)  :محمد علي بن أحمد الغرباوي.
مطلب رقم 19 - 78605
إسم امللك  " :املسهلة  1355التابع لقبيلة بن يدر".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة بني يدر ،جماعة السحتريني ،احملل املدعو:
مزارع منكال
تاريخ التحديد  27 :يناير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  13 :ار  79س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :اجلماعة الساللية منكال
شرقا  :احمد قشقاش
جنوبا  :العيادي اخلنسي
غربا  :ورثة العياشي البقالي
طالب (ة)  :االوقاف العامة بتطوان
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مطلب رقم 19 - 78606
إسم امللك  " :غدير الدفلة  1460التابع ألحباس قبيلة بني يدر".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة بني يدر ،جماعة السحتريني ،احملل املدعو:
مزارع منكال
تاريخ التحديد  27 :يناير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  06 :ار  55س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :عبد العزيز كموط
شرقا  :أحمد عبد اهلل حداد
جنوبا  :خندق
غربا  :أحمد احلداد
طالب (ة)  :االوقاف العامة بتطوان
مطلب رقم 19 - 78607
إسم امللك  " :دار السيد  1471التابع ألحباس قبيلة بني يدر".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة بني يدر ،جماعة السحتريني ،احملل املدعو:
مزارع منكال
تاريخ التحديد  27 :يناير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  02 :ار  12س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :هارون البيضاوي
شرقا  :هارون البيضاوي
جنوبا  :ورثة اخلياط محمد
غربا  :ممر
طالب (ة)  :االوقاف العامة بتطوان
مطلب رقم 19 - 78608
إسم امللك  " :دار اخلياط  1453التابع ألحباس قبيلة بني يدر".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة بني يدر ،جماعة السحتريني ،احملل املدعو:
مزارع منكال
تاريخ التحديد  27 :يناير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  25 :ار  78س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :محمد اخلراز
شرقا  :ورثة عبد السالم بن هنية
جنوبا  :ورثة محمد اجلومري
غربا  :محمد الكميلي
طالب (ة)  :االوقاف العامة بتطوان
مطلب رقم 19 - 78640
إسم امللك  " :أشرف ."2
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة أزال الزيتون ،جماعة أزال ،احملل املدعو :اخلالج
تاريخ التحديد  01 :فبراير 2022
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املساحة التي أظهرها التصميم  10 :ار  06س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :بنعيسى أحمد
شرقا  :رسم عقاري عدد77201/19 :
جنوبا  :طالب التحفيظ
غربا  :مطلب عدد78639/19 :
طالب (ة)  :أشرف بن أحمد بنعيسى
مطلب رقم 19 - 78678
إسم امللك  " :عني دكني  661التابع ألحباس قبيلة بني حزمار".
موقعه  :تطوان اجلماعة احلضرية لتطوان ،احملل املدعو :دوار دار الزكيك
تاريخ التحديد  17 :فبراير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  05 :ار  07س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :قناة
شرقا  :علي استيتو
جنوبا  :ساقية ثم طريق
غربا  :محمد استيتو
طالب (ة)  :االوقاف العامة بتطوان
مطلب رقم 19 - 78680
إسم امللك  " :دار الزكيك  613التابع ألحباس قبيلة بني حزمار.
موقعه  :تطوان ،اجلماعة احلضرية لتطوان ،احملل املدعو :دوار دار الزكيك
تاريخ التحديد  17 :فبراير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  08 :ار  96س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مسراح
شرقا  :االحباس ،مطلب عدد71764/19 :
جنوبا  :الزكيك محمد ،االحباس ،رسم عقاري عدد122139/19 :
غربا  :مسراح
طالب (ة)  :االوقاف العامة بتطوان
مطلب رقم 19 - 78681
إسم امللك  " :د الهرزون  645التابع ألحباس قبيلة بني حزمار".
موقعه  :تطوان ،اجلماعة احلضرية لتطوان ،احملل املدعو :دوار دار الزكيك
تاريخ التحديد  17 :فبراير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :ار  45س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ممر ثم أحمد االمني شقور
شرقا  :ورثة عبد الرحمان الزكيك
جنوبا  :ورثة محمد احلودريسي
غربا  :ممر ثم أحباس ليلة القدر
طالب (ة)  :االوقاف العامة بتطوان
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
محمد بنموسى
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محافظة تازة

جنوبا  :ممر عمومي.
غربا  :شالة عبد السالم.
طالبة التحفيـظ  :الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 21 - 19473
اسم امللك  :ملك أشمالل.
موقعه  :إقليم تازة ،بلدية تاهلة ،حي القدس.
وقع حتديده بتاريخ  24 :ماي .2021
مساحته  01 :ار  28س.
نوعه  :ارض عارية .
حدوده :
شماال  :زنقة
شرقا  :حليمة رزاقي
جنوبا  :االدريسي عمر
غربا  :البودالي محمد ،ورثة خباز عياد
طالب التحفيظ  :محمد املرضي بن محمد

مطلب رقم 21 - 21307
اسم امللك  :بوزكزة.
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة و جماعة باب مرزوقة ،دوار بوخشية.
وقع حتديده بتاريخ  24 :نوفمبر .2020
مساحته  06 :آر . 11
نوعه  :أرض فالحية
حدوده :
شماال  :أوالد عبد اهلل بالقايد
شرقا  :ملسيح التوهامي.
جنوبا  :ورثة شوراق
غربا  :طالب التحفيظ
طالبو التحفيـظ  :آية العرابي بنت محمد و من معها.

مطلب رقم 21 - 20652
اسم امللك  :ايوب.
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة مكناسة ،جماعة مكناسة الشرقية،
احملل املدعو دوار البايجة.
وقع حتديده بتاريخ  15 :ديسمبر .2021
مساحته  22 :ار  44س.
نوعه  :ارض فالحية .
حدوده :
شماال  :يغودي دحمان.
شرقا  :ورثة بوصوف.
جنوبا  :ورثة بونغولة.
غربا  :ورثة اجلياللي بشري
طالب التحفيظ  :أحمد البشري بن عبد القادر.
مطلب رقم 21 - 21267
اسم امللك  :مدرسة سيدي أحمد بورمية ملك عدد /714قروي.
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة مكناسة ،جماعة مكناسة الشرقية،
احملل املدعو دوار احملامدة.
وقع حتديده بتاريخ  05 :يوليو .2021
مساحته  06 :آر  21س.
نوعه  :ارض بها بنايات مدرسية
حدوده :
شماال  :ممر عمومي.
شرقا  :ممر عمومي.

مطلب رقم 21 - 21319
اسم امللك  :ازرودان
موقعه  :إقليم تازة دائرة تاهلة ،قيادة بوزمالن جماعة آيت سغروشن،
احملل املدعو دوار بوفكران.
وقع حتديده بتاريخ  28 :ماي .2021
مساحته  01 :هـ  10ار  04س.
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.
حدوده :
شماال  :شعبة ،واد ازرودان ،فاطمة بنت عالل.
شرقا  :ورثة اجلياللي التسولي ،ورثو ميمون بن علي.
جنوبا  :بوبرية عبد اهلل.
غربا  :احساين بن جلول.
طالب التحفيظ  :أمني بالقاضي بن عبد الكرمي.
مطلب رقم 21 - 50983
اسم امللك  :الفحص
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تاهلة ،قيادة و جماعة الزراردة ،احملل املدعو الفحص.
وقع حتديده بتاريخ  21 :ابريل .2021
مساحته  14 :هـ  01أر  52س.
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار من الزيتون و الكليبتوس.
حدوده :
شماال  :ممر عمومي.
شرقا  :الرسم العقاري عدد  ،21 - 50428 :ممر عمومي.
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جنوبا  :شعبة ،أحموش التهامي ،شهيد سي الكبير.
غربا  :قاسيمي ادريس ،شعبة ،أوفريد علي ،خلوق ،بوجلة احمد ،ورثة
عراش عسو.
طالب التحفيـظ  :امغار محمد بن احلسني.
مطلب رقم 21 - 51051
اسم امللك  :قرب املسجد
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة و جماعة باب مرزوقة ،احملل املدعو دوار
اجلامع الكبير.
وقع حتديده بتاريخ  21 :ماي .2021
مساحته  15 :آر  54س.
نوعه  :أرض فالحية.
حدوده :
شماال  :اجلادي عبد العزيز ،مريبح قدور ،مريبح احمد.
شرقا  :جنديرة احمد
جنوبا  :حتيتو محمد ،محراش محمد.
غربا  :محراش محمد ،مريبح عبد العزيز.
طالب التحفيـظ  :ناظر اوقاف تازة و جرسيف.
مطلب رقم 21 - 51052
اسم امللك  :قرب املسجد أيضا
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة و جماعة باب مرزوقة ،احملل املدعو دوار
اجلامع الكبير.
وقع حتديده بتاريخ  21 :ماي 2021
مساحته  04 :آر 09س.
نوعه  :أرض عارية
حدوده :
شماال  :اجلادي عبد اجلليل
شرقا  :اجلادي عبد اجلليل
جنوبا  :محراش عبد اهلل
غربا  :ملريبح مصطفى
طالب التحفيـظ  :ناظر أوقاف تازة و جرسيف.
مطلب رقم 21 - 51078
اسم امللك  :الصفصاف
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة أكنول و قيادة و جماعة أكنول ،احملل املدعو
حي الريح.
وقع حتديده بتاريخ  20 :ماي .2021
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مساحته  32 :آر  14س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار مختلفة و بئر و بناء من سفلي و طابق
أول و بناء من سفلي و أخر من تراب.
حدوده :
شماال  :ورثة محمدين ،ورثة محمد ،الدجوز محمد ،طالب التحفيظ
شرقا  :الدجوز احمد.
جنوبا  :ورثة قرقاش.
غربا  :ممر عمومي.
طالبو التحفيظ  :صفية عزمي بنت محمد و من معها.
مطلب رقم 21 - 51079
اسم امللك  :مرجع النادر
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة أكنول و قيادة و جماعة أكنول ،احملل املدعو
حي الريح.
وقع حتديده بتاريخ  20 :ماي .2021
مساحته  17 :آر  83س
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار من اللوز.
حدوده :
شماال  :ورثو قرقاش.
شرقا  :ورثة محمد بن بلة
جنوبا  :طالب التحفيظ ،واد.
غربا  :ورة حسني بن عبو.
طالبو التحفيظ  :صفية عزمي بنت محمد و من معها.
مطلب رقم 21 - 51133
اسم امللك  :ضحى
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة و جماعة كلدمان.
وقع حتديده بتاريخ  25 :نوفمبر .2021
مساحته  01 :آر  16س.
نوعه  :ارض عارية.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد .21 - 42276 :
شرقا  :الرسم العقاري عدد .21 - 42276 :
جنوبا  :كرطيط محمد.
غربا  :فرطيط عمر.
طالب التحفيـظ  :عبد العزيز الكرطيط بن عبد السالم.
مطلب رقم 21 - 51134
اسم امللك  :مفتاح اخلير
موقعه  :إقليم تازة ،بلدية واد أمليل ،حي أكال.
وقع حتديده بتاريخ  22 :ديسمبر .2021

2770

عدد  25 - 1217رمضان  27( 1443أبريل )2022

مساحته  19 :آر 35س،
نوعه  :أرض فالحية جزء منها به أشجار من الزيتون و بئر و بنائني من
سفلي وورش لقطع األشجار..
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد .21 - 50680 :
شرقا  :عامر بوقنوشة.
جنوبا  :ممر عموومي ،طالب التحفيظ
غربا  :ورثة حمو اخلزري ،بوقنوشة محمد
طالب التحفيـظ  :رشيد بوقنوشة بن ادريس.

وقع حتديده بتاريخ  28 :يونيو .2021
مساحته  84 :آر  47س.
نوعه  :ارض عارية.
حدوده :
شماال  :جابك احمد ،اليحياوي محمد
شرقا  :الرسم العقاري عدد /15891 :ف ،جابك أحمد.
جنوبا  :الرسمني العقاري عدد /15881 :ف/15891 ،ف.
غربا  :الرسمني العقاريني عدد /14921 :ف/15881 ،ف
طالبو التحفيظ  :القج ياسني بن محمد و من معه.

مطلب رقم 21 - 51142
اسم امللك  :مسجد جنان اجلامع
موقعه  :اقليم تازة دائرة واد أمليل ،قيادة بني افراسن جماعة الربع
الفوقي ،احملل املدعو دوار ظهر اللوز.
وقع حتديده بتاريخ  25 :يونيو 2021
مساحته  28 :آر  14س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار من الزيتون .
حدوده :
شماال  :التابتي محمد ،التابتي عبد اهلل ،ممر.
شرقا  :ممر .
جنوبا  :ملسيح محمد ،التابتي أحمد ،فريكل محمد.
غربا  :ممر
طالب التحفيـظ  :ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21 - 51177
اسم امللك  :ملك السكاك
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة واد امليل ،قيادة و جماعة أوالد ازباير ،احملل
املدعو دوار القصيبات.
وقع حتديده بتاريخ  08 :نوفمبر .2021
مساحته  08 :آر 97س.
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ و من معه.
شرقا  :شفياني ادريس
جنوبا  :ممر عمومي.
غربا  :الروبي حميد
طالب التحفيـظ  :حلسن السكاك بن امحمد.

مطلب رقم 21 - 51143
اسم امللك  :مسجد بني فراسن املركزي
موقعه  :اقليم تازة دائرة واد أمليل ،قيادة و جماعة و مركز بني افراسن.
وقع حتديده بتاريخ  25 :يونيو .2021
مساحته  03 :آر  71س.
نوعه  :ارض عارية بها مسجد و جزء منها عاري.
حدوده :
شماال  :زنقة
شرقا  :الفالحي حميد ،بوخشة عبد اهلل.
جنوبا  :زنقة
غربا  :التايق ادريس.
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21 - 51178
اسم امللك  :مسجد تارمست
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة مكناسة جماعة مكناسة الشرقية
 ،احملل املدعو دوار احملامدة.
وقع حتديده بتاريخ  16 :يوليو .2021
مساحته  08 :آر  27س.
نوعه  :أرض به مسجد.
حدوده :
شماال  :ورثة سعيد باحلاج.
شرقا  :ورثة الكارة
جنوبا  :ورثة فادسي سعيد ،النهضة محمد.
غربا  :الطريق السريع
طالب التحفيـظ  :ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 21 - 51145
اسم امللك  :نور على نور.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تاهلة ،قيادة بوزمالن ،جماعة آيت سغروشن،
احملل املدعو دوار الكركور.

مطلب رقم 21 - 51195
اسم امللك  :ملك تشغتشوغة
موقعه  :بلدية تازة ،باب الريح.
وقع حتديده بتاريخ  28 :يوليو 2021
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مساحته  27 :آر  95س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار مثمرة مختلفة.
حدوده :
شماال  :ورثة قنانب عبد القادر ،آوالد اصويلح ،ساقية عمومية.
شرقا  :ممر عمومي ،خلصاصي حفيظ و من معه ،ساقية عمومية.
جنوبا  :ممر عمومي ،ورثة التازي ادريس ،ورثة بوصفيحة عزوز.
غربا  :ورثة زروالي بنالصر.
طالبو التحفيـظ  :عبد احلق تشتغشوغة و من معه.
مطلب رقم 21 - 51214
اسم امللك  :الشنان
موقعه  :اقليم تازة ،دائرة تاهلة ،قيادة بني وراين الغربية ،جماعة
الصميعة ،دوار القصارات.
وقع حتديده بتاريخ  09 :اغسطس .2021
مساحته  01 :هـ  14آر  36س.
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار من اللوز.
حدوده :
القطعة األولى :
شماال  :ورثة بالقاسم عبد الوهاب
شرقا  :محيب محمدو من معه.
جنوبا  :ورثة سي علي بوعزة ،احلسني احلنني
غربا  :احلسني احلنني ،الطريق رقم 5407
القطعة الثانية :
شماال  :ورثة عبد القاسم اوعبد الوهاب
شرقا  :الطريق رقم 5407
جنوبا  :ورثة أزمري ميمون.
غربا  :ورثة محمد اوقدور.
طالبو التحفيظ  :حمدون عثمان بن ادريس و من معه.
مطلب رقم 21 - 51275
اسم امللك  :وجلة الرمانة
موقعه  :اقليم تازة دائرة واد أمليل ،قيادة و جماعة بوحلو ،احملل املدعو
دوار القليع.
وقع حتديده بتاريخ  05 :اكتوبر .2021
مساحته  01 :هـ  26ار 01س.
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.
حدوده :
شماال  :ورثة الزماني.
شرقا  :بوزايدة محمد بن عبد السالم ،بوزايدة محمد بن علي ،أحمد بوبالي.
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جنوبا  :محمد تبريش ،علي تبريش.
غربا  :ممر عمومي.
طالب التحفيظ  :محمد بناصر بن احمد.
مطلب رقم 21 - 51286
اسم امللك  :اخلريبات 2
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تاينست قيادة و مركز باب املروج
وقع حتديده بتاريخ  26 :اكتوبر .2021
مساحته  01 :هـ  09آر  46س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار مثمرة.
حدوده :
شماال  :ورثة حطان ،كجاج عالل.
شرقا  :عالل احمد علي
جنوبا  :ورثة العربي الصغير ،طريق ،ورثة ،ورثة بوجمعة حطان.
غربا  :كجاج عالل ،باهدة محمد.
طالب التحفيـظ  :عبد الرحمان قجاج ابن محمد
مطلب رقم 21 - 51290
اسم امللك  :عني بوصالح
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة تاهلة ،قيادة بني وراين الغربية جماعة
الصميعة ،احملل املدعو عني بوصالح.
وقع حتديده بتاريخ  :فاحت اكتوبر .2021
مساحته  10 :آر  41س.
نوعه  :أرض فالحية
حدوده :
شماال  :جوطي حلسن
شرقا  :كباب محمد
جنوبا  :ممر عمومي ،كباب محمد.
غربا  :ورثة ازباير محمد.
طالبة التحفيـظ  :احلسن خلفالوي بن محمد.
مطلب رقم 21 - 51295
اسم امللك  :حمرية
موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة و جماعة باب مرزوقة ،احملل املدعو
دوار كردوسة.
وقع حتديده بتاريخ  05 :نوفمبر 2021
مساحته  10 :آر  62س.
نوعه  :أرض فالحية بها بئر.
حدوده :
شماال  :ورثة حنوبي محمد
شرقا  :امحمد مونية
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جنوبا  :محمد مونية
غربا  :طريق.
طالب التحفيـظ  :نور الدين مسعود بن محمد.
مطلب رقم 21 - 51296
اسم امللك  :مسجد الرحمة
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة واد امليل ،قيادة و جماعة أوالد ازباير.
وقع حتديده بتاريخ  04 :نوفمبر .2021
مساحته  03 :آر  76س.
نوعه  :ارض عارية
حدوده :
شماال  :رحمة جزولي ،ممر.
شرقا  :رحمة جزولي.
جنوبا  :رحمة جزولي
غربا  :رحمة جزولي
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف تازة و جرسيف.
مطلب رقم 21 - 51303
اسم امللك  :لبوار و عقبة احملارتة.
موقعه  :إقليم تازة دائرة واد أمليل ،قيادة و جماعة بني افراسن احملل
املدعو دوار أوالد يعقوب.
وقع حتديده بتاريخ  15 :نوفمبر .2021
مساحته  02 :هـ  81آر  16س.
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار من الزيتون .
حدوده :
شماال  :العسيري كمال و من معه ،صالح عبد العالي ،عبد السالم،
ورثة الشلفي عبد القادر ،ورثة العربي اليعقوبي ،عبد السالم الشلفي،
ورثة الصنهاجي ،الشلفي بن احمد ،صويطط فاطنة.
شرقا  :علي الشلفي ،مرزوق عبد احلق ،شعبة،
جنوبا  :ورثة البشير اليعقوبي ،الصويطط فاطنة ،ورثة عبد اهلل لقرع،
ادريس الشلفي ،ورثة احمد القلعي ،الشلفي محمد ،عبد السالم
الشلفي ،عبد القادر الشلفي ،ورثة عبد القادر اليعقوبي ،ورثة عبد
اهلل لقرع ،ورثة العربي اليعقوبي ،ورثة عامر عبد اهلل.
غربا  :ممر عمومي.
طالب التحفيظ  :عبد السالم صالح بن محمد.
مطلب رقم 21 - 51304
اسم امللك  :نكورة
موقعه  :إقليم تازة دائرة واد أمليل ،قيادة و جماعة بني افراسن احملل
املدعو دوار أوالد يعقوب.
وقع حتديده بتاريخ  15 :نوفمبر .2021

مساحته  54 :آر  37س.
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار من الزيتون.
حدوده :
شماال  :ورثة اليعقوبي العربي ،ورثة لقرع عبد اهلل ،اليعقوبي علي،
اليعقوبي حلسن.
شرقا  :ممر عمومي.
جنوبا  :اليعقوبي علي ،ورثة اليعقوبي العربي ،حلسن الشلفي ،عبد
السالم الشلفي ،الرسم العقاري عدد /8127 :ف
غربا  :ورثة عبد القادر الشلفي
طالب التحفيـظ  :عبد السالم صالح بن محمد.
مطلب رقم 21 - 51306
اسم امللك  :ملك البورقادي عبد اللطيف.
موقعه  :إقليم تازة ،دائرة واد أمليل ،قيادة و جماعة أوالد ازباير ،كدية لعقارب.
وقع حتديده بتاريخ  16 :نوفمبر .2021
مساحته  67 :س.
نوعه  :أرض فالحية
حدوده :
شماال  :ورثة بن أحميدو
شرقا  :عبد القادر الشتيوي،
جنوبا  :زنقة.
غربا  :حلوفة محمد.
طالب التحفيـظ  :عبد اللطيف البورقادي بن أحمد.
مطلب رقم 21 - 51307
اسم امللك  :مور اجلامع
موقعه  :إقليم تازة دائرة واد أمليل ،قيادة و جماعة أوالد ازباير احملل
املدعو دوار بني علي.
وقع حتديده بتاريخ  02 :نوفمبر 2021
مساحته  29 :آر  04س.
نوعه  :أرض فالحية
حدوده :
شماال  :سعيد حجاج
شرقا  :زريبة محمد
جنوبا  :لعليلي علي ،سعيد حجاج.
غربا  :زريبة محمد
طالب التحفيـظ  :ناظر أوقاف تازة و جرسيف
مطلب رقم 21 - 51310
اسم امللك  :مرجع موالي الطاهر.
موقعه  :إقليم تازة دائرة واد أمليل ،قيادة و جماعة أوالد ازباير احملل
املدعو دوار بني علي.
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جنوبا  :ورثة الهادي أحمد ،حلسن بيداد
غربا  :حلسن بيداد
طالب التحفيـظ  :علي الكمري بن عامر.

وقع حتديده بتاريخ  22 :نوفمبر .2021
مساحته 69 :ار 66س.
نوعه  :ارض فالحية .
حدوده :

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

شماال  :لعليلي عامر
شرقا  :برو محمد ،ادريس فاطنة علي
جنوبا  :الصغير حمو ،اجلياللي استيتل.
غربا  :شعبة ،الغازي استيتل ،الصغير حمو ،بوشتى حجاج ،الرسم
العقاري عدد /7851 :ف.
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف تازة و جرسيف.
مطلب رقم 21 - 51339
اسم امللك  :ملك رضوان بوعني
موقعه  :إقليم تازة دائرة واد أمليل ،قيادة و جماعة أوالد ازباير ،احملل
املدعو كدية العقارب.
وقع حتديده بتاريخ  06 :ديسمبر .2021
مساحته  70 :س.
نوعه  :أرض عارية
حدوده :
شماال  :زنقة
شرقا  :الشبالوي عزيز ،الشبالوي رشيد
جنوبا  :عبد العالي الشتيوي،
غربا  :محمد الفطري.
طالب التحفيـظ  :رضوان بوعني بن محمد.
مطلب رقم 21 - 51344
اسم امللك  :الكمري 2

مطلب رقم 21 - 21238
امللك املسمى  :أوفليك الرحبة الريحية h
مساحته  23 :هـ  34آر  72س.
الكائن  :بإقليم و دائرة تازة ،قيادة و جماعة باب مرزوقة.
طالب التحفيظ  :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
قد وقع حتديده في  15 :سبتمبر 2020
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
شرقا  :مطالب التحفيظ عدد .21 - 20862 ،21 - 21239 ،21 - 21118 :
جنوبا  :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
غربا  :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1152 :
املؤرخة في  27 :يناير .2021

اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " :شارع  20غشت "
عدد  ،21 - 51313 :الذي أدرج إعالنه عن التحديد باجلريدة
الرسمية عدد  1188املؤرخة في  06 :اكتوبر 2021
فبدال من :
نوعه  :أرض فالحية
اقرأ :
نوعه  :طريق معبدة برصيف مشجر
والباقي بدون تغيي
احملافظ على األمالك العقارية بتازة
إدريس املصلح
			

موقعه  :إقليم و دائرة تازة ،قيادة و جماعة باب مرزوقة ،احملل املدعو
زاوية سيدي شعيب.
وقع حتديده بتاريخ  07 :ديسمبر 2021

محافظة اسفي

مساحته  02 :آر  21س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار من الزيتون.
حدوده :
شماال  :حلسن بيداد
شرقا  :شعبة

مطلب رقم 23 - 35908
اسم امللك  :أرض امرير البيض
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة بوكدرة  ،قيادة العامر ،دوار لوكاكدة
املساحة التي أظهرها التصميم  01هك  80آر  85س
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نوعـه  :ارض فالحية

نوعـه  :أرض عارية بها مسجد محصور يخترقها خطني كهربائيني

اجملاورون :

متوسطي التردد و 3مولدات كهربائية وطريق عمومية عرضها متغير

شماال  :أحمد بن التهامي

اجملاورون :

شرقا  :مبارك بن الهاشمي -احمد غايبي – واملامون بن احلاج

شماال  :فاطمة الشمالي -صالح والكوشي بن زيد -مصطفى خمير-

جنوبا  :ورثة عباس بن محمد

عمر – محمد -زهرة الهاني

غربا  :ورثة عباس بن اخلضير
طالب التحفيظ  :أحمد كربي بن مبارك
مطلب رقم 23 - 97561
اسم امللك  :بريويكة

شرقا  :أرض اجلماعة الساللية -واملطلب عدد 23 - 5685
جنوبا  :دوار ولد بن صالح
غربا  :محروم الدوار
طالب التحفيظ  :السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعات
الساللية (أوالد علي بن زيد)

موقعــه  :اسفي ،حي عقبة بن نافع ،دوار البيزات
املساحة التي أظهرها التصميم  01هك  32آر  53س
نوعـه  :ارض فالحية

مطلب رقم 23 - 104236
اسم امللك  :كاعة الصفى
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة وقيادة حد أحرارة ،دوار الضريضرات

اجملاورون :
شماال  :نبولسي عبد الهادي -وممر عرضه متران
شرقا  :نبولسي عبد الهادي – والطريق عرضها  5أمتار
جنوبا  :ورثة احملجوب

املساحة التي أظهرها التصميم  89آر  21س
نوعـه  :ارض عارية بها ممر عرضة  4أمتار وخط كهربائي متوسط الضغط
اجملاورون :
شماال  :التهامي

غربا  :ورثة احملجوب
طالبة التحفيظ  :نابولسي ابتسام بنت العياش
مطلب رقم 23 - 103627
اسم امللك  :ملك الكيحل عبد الرحمان
موقعــه  :اسفي ،حي زين العابدين ،زنقة النهج الواضح
املساحة التي أظهرها التصميم  64س

شرقا  :ورثة بن سليمان-نخيلي عبد الكبير-طالبي أحمد  +عبد
الرحمان بن الرايس ومكاز
جنوبا  :ورثة شطيب عبد القادر
غربا  :ورثة شطيب عبد القادر -الرسم العقاري عدد 23 - 54316
طالبة التحفيظ  :السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعات
الساللية (أوالد الطالب الضريضرات)

نوعـه  :دار للسكنى بها سفلي وطابق أول terrasse +
اجملاورون :
شماال  :سوهيب اجلياللي
شرقا  :حبيبة
جنوبا  :عبد الرحمان اجلموري
غربا  :زنقة نهج الوديح
طالب التحفيظ  :الكيحل عبد الرحمان ابن احلسن بن احملجوب

مطلب رقم 23 - 110867
اسم امللك  :بالد السي أحمد بن اجلياللي
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة شهدة ،قيادة العامر ،دوار اخلربة
املساحة التي أظهرها التصميم 02هك  25آر  47س
نوعـه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج احمد
شرقا  :الدجايجي -و ورثة زيات ،والرسم العقاري عدد 23 - 11603

مطلب رقم 23 - 104230

جنوبا  :الطريق الوطنية رقم  2306عرضها  20مترا

اسم امللك  :أرطم اجلامع

غربا  :محمد بن احمد ،احمد بلحمدية – ورثة الوزاني-وزيات ميمونة-

موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة وقيادة حد أحرارة ،دوار أوالد زيد

واليمني محجوبة

املساحة التي أظهرها التصميم  01هك  44آر  77س

طالب التحفيظ  :العرافي عبد العزيز ابن عالل بن محمد
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مطلب رقم 23 - 111236

مطلب رقم 23 - 110930
اسم امللك  :سكنى

اسم امللك  :ملك اشعيبة

موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة جمعة اسحيم ،حي الرزازقة

موقعــه  :اسفي  ،حي الرباط  ،شارع عالل بن عبد اهلل

املساحة التي أظهرها التصميم  83س

املساحة التي أظهرها التصميم  01آر  36س

نوعـه  :ارض عارية بها سكنى بالسفلي

نوعـه  :سفلي به مسكن ونطفية وطابقني

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :ورثة عمر امهيدرات بن املعطي – والطيبي حداد
شرقا  :عثمان مهبدرات بن محمد
جنوبا  :الزنقة رومان عرضها  10امتار
غربا  :الذهبي امهيدرات بن محمد
طالب التحفيظ  :امهيدرات املعطي ابن محمد بن املعطي
مطلب رقم 23 - 111064
اسم امللك  :بالد اخربان
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة وقيادة حد أحرارة ،دوار بوخشبة
املساحة التي أظهرها التصميم  30آر  71س
نوعـه  :ارض فالحية

شماال  :الرسم العقاري عدد/16032ج البقعة 1
شرقا  :املكتب الوطني للسكك احلديدية
جنوبا  :محمد اعنيبة – والرسم العقاري 23 - 33985
غربا  :شارع عالل بن عبد اهلل
طالب التحفيظ  :اشعيبة رشيد ابن مبارك بن بوشعيب
مطلب رقم 23 - 111298
اسم امللك  :بالد البير 1
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة بوكدرة ،قيادة العامر ،دوار أوالد امويلي
املساحة التي أظهرها التصميم  73آر  73س
نوعـه  :ارض فالحية تخترقها شعبة
اجملاورون :

اجملاورون :
شماال  :الطريق رقم  301مساحتها  30مترا
شرقا  :ورثة محمد بوتيري
جنوبا  :املصطفى واحمد البوتيري
غربا  :ابراهيم فياللي
طالب التحفيظ  :السيد مروري عادل ابن محمد بن الهاشمي
مطلب رقم 23 - 111161
اسم امللك  :دار لعريش
موقعــه  :اسفي  ،حي سيدي بوزيد  ،زنقة العروسي
املساحة التي أظهرها التصميم  01آر  21س
نوعـه  :ارض بها مباني

شماال  :الرسم العقاري عدد /4692ز
شرقا  :أبو عبد اهلل احمد بن العياشي
جنوبا  :الطريق عرضها  5امتار
غربا  :حليمة بنت العياشي
طالبو التحفيظ  :أبو عبد اهلل عبد اهلل ابن عبد الكبير ومن معه
مطلب رقم 23 - 125816
اسم امللك  :بالد ضاية باعمران
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة شهدة  ،قيادة العامر ،دوار البيزان
املساحة التي أظهرها التصميم  09هك  95آر  50س
نوعـه  :أرض فالحية تعبرها طريق عرضها  5امتار
اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :بوجمعة لوريني

شماال  :مطلب التحفيظ  – 23 - 69027وورثة البيضاوي

شرقا  :مبارك الكروج -ومبارك الزعيم ومن معه

شرقا  :محمد املسكيني

جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  23- - 97173والرسم العقاري /207م

جنوبا  :زنقة لعروسي عرضها  06امتار

غربا  :الرسم العقاري  23- - 14570واملهدي لعرج -والفاطمي

غربا  :الزنقة عرضها  12متر

العباسي-وورثة ادريس بن املامون -والعربي بن كبور

طالب التحفيظ  :عبد اللطيف لعريش بن محمد

طالبة التحفيظ  :احلافظ محجوبة بنت مبارك بن العربي
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مطلب رقم 23 - 125900
اسم امللك  :بالد بياضة
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة املعاشات ،قيادة الصويرية ،دوار اوالد لعريش
املساحة التي أظهرها التصميم  52آر  59س
نوعـه  :أرض فالحية بها اشجار اركان
اجملاورون :
شماال  :ورثة الرامي امجيد
شرقا  :ورثة بنشريف مباركة
جنوبا  :الرامي عبد احلق
غربا  :الرامي سمير -ومحمد -وعبد الرحيم الرامي -ومطلب التحفيظ
عدد 23 - 29998
طالب التحفيظ  :وهبي سمير ابن حسن بن عالل
مطلب رقم 23 - 125904
اسم امللك  :ملك بنهيمة
موقعــه  :اسفي  ،املدينة القدمية زنقة خواجة
املساحة التي أظهرها التصميم  93س
نوعـه  :دار للسكنى بها سفلي وطابق اول
اجملاورون :
شماال  :فاطنة املراكشية
شرقا  :حمادة
جنوبا  :زنقة خواجة
غربا  :زنقة بل حسن
طالبة التحفيظ  :بنهيمة جنات بنت احلسني
مطلب رقم 23 - 125914
اسم امللك  :دكان
موقعــه  :اسفي  ،زنقة بئر انزران
املساحة التي أظهرها التصميم  73س
نوعـه  :دكاكني
اجملاورون :
شماال  :زنقة بئر انزران
شرقا  :ورثة احمد بنهيمة
جنوبا  :مطلب التحفيبظ  23- - 55350والرسم العقاري عدد 23 - 14009
غربا  :طريق عرضها  3امتار
طالبو التحفيظ  :شمالي عمر ابن احمد بن املهدي ومن معه
مطلب رقم 23 - 125915
اسم امللك  :الوطية
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة وقيادة السبيعات ،دوار القاضي
املساحة التي أظهرها التصميم  64آر  30س

نوعـه  :أرض فالحية بها اشجار كاليبتوس والزيتون وسكنى سفلية
يخترقها خط كهربائي متوسط الضغط
اجملاورون :
شماال  :الطريق رقم  201عرضها  10امتار
شرقا  :عبد الكبير املوكي
جنوبا  :عبد اهلل احلاريت -ولطيفة ميلوان
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 125916
طالب التحفيظ  :الزرهوني عبد القادر ابن احمد بن صالح
مطلب رقم 23 - 125916
اسم امللك  :الوطية
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة وقيادة السبيعات ،دوار القاضي
املساحة التي أظهرها التصميم  70آر  93س
نوعـه  :أرض فالحية بها حائط من احلجر اجلاف
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 125915
شرقا  :عبد اهلل حاريت -ولطيفة ميلوان
جنوبا  :هشام الوردي
غربا  :الطريق رقم  21عرضها  10أمتار
طالب التحفيظ  :الزرهوني عبد القادر ابن احمد بن صالح
مطلب رقم 23 - 125947
اسم امللك  :أرض بوطويل
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة جماعة وقيادة الكرعاني دوار اوالد العني
املساحة التي أظهرها التصميم  03هك  54آر  91س
نوعـه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الطريق رقم  2331عرضها متغبير
شرقا  :الطريق
جنوبا  :حشادي محسن بن احمد
غربا  :الطريق رقم  2331عرضها  20مترا
طالب التحفيظ  :احريز زهير ابن الطاهر بن بوشعيب
مطلب رقم 23 - 125948
اسم امللك  :أرض كندادية
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة و قيادة الكرعاني ،دوار اوالد العني
املساحة التي أظهرها التصميم  04هك  21آر  12س
نوعـه  :أرض فالحية
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اجملاورون :

نوعـه  :أرض عارية بها اشجارالزيتون والصبار

شماال  :ورثة برادة بلخير

اجملاورون :

شرقا  :ورثة الزيداني -ورثة حسن زيداني

شماال  :ورثة احمد فكرين

جنوبا  :ورثة حسن زيداني

شرقا  :الزنقة عرضها  8أمتار

غربا  :الطريق رقم  2331عرضها  20متر

جنوبا  :ورثة احمد الكمراوي

طالب التحفيظ  :احريز زهير ابن الطاهر بن بوشعيب
مطلب رقم 23 - 125966

غربا  :ورثة احمد الكمراوي
طالب التحفيظ  :الكمراوي املصطفى ابن محمد بن احمد

اسم امللك  :بالد احلمرية
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة ملعاشات  ،قيادة الصويرية ،دوار اوالد اسليمان
املساحة التي أظهرها التصميم  28آر  77س
نوعـه  :أرض فالحية بها قناة ماء حتت ارضية لفائدة املكتب الوطني
للماء والكهرباء

مطلب رقم 23 - 126035
اسم امللك  :بالد بودومي
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة املعاشات ،قيادة الصويرية،دوار أوالد لعريش
املساحة التي أظهرها التصميم  33آر  35س
نوعـه  :أرض فالحية

اجملاورون :
شماال  :هشام القطبي -وعبد الوهاب القطبي
شرقا  :الطريق عرضها  10امتار
جنوبا  :ورثة محمد الصغري
غربا  :الطريق عرضها  10امتار
طالب التحفيظ  :وهبي عبد الواحد ابن حسن بن عالل

اجملاورون :
شماال  :الطريق معبدة
شرقا  :مطلب التحفيظ  23- - 125901و حميد بن الشويف
جنوبا  :فاطمة بنشريف
غربا  :الرسم العقاري عدد 23 - 61772
طالب التحفيظ  :وهبي سمير ابن حسن بن عالل

مطلب رقم 23 - 125967
اسم امللك  :بياضة
موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة وقيادة لغياث  ،دوار الكراكرية
املساحة التي أظهرها التصميم  26آر  96س
نوعـه  :أرض فالحية

مطلب رقم 23 - 126038
اسم امللك  :أرمل الشايب وأرض لشهب
موقعــه  :اقليم اسفي  ،جماعة و قيادة حد احرارة ،دوار أوالد اخلاوة
املساحة التي أظهرها التصميم  51آر  30س
نوعـه  :أرض فالحية

اجملاورون :
شماال  :هشام الرامي
شرقا  :الطريق رقم 301عرضها  10امتار
جنوبا  :خدوج بن الشويف -والرسم العقاري عدد 23 - 96190
غربا  :الطريق عرضها  5امتار -و مطلب التحفيظ عدد 23 - 32107
– وورثة سكرود
طالب التحفيظ  :وهبي عبد الواحد ابن حسن بن عالل
مطلب رقم 23 - 125980

اجملاورون :
شماال  :حميد لزرق
شرقا  :حميد لزرق – ومطلب التحفيظ 23 - 126038
جنوبا  :الطريق رقم  6508عرضه  20مترا
غربا  :الطريق رقم 6508
طالبو التحفيظ  :لزرق ادريس بن حميد بن ادريس ومن معه
مطلب رقم 23 - 126088

اسم امللك  :ملك الكمراوي

اسم امللك  :دار اشبيشبي

موقعــه  :اقليم اسفي ،جماعة جمعة اسحيم  ،حي الرزازقة

موقعــه  :اسفي  ،حي اجنان الشقوري ،زنقة احمد امني رقم 10

املساحة التي أظهرها التصميم  01آر  03س

املساحة التي أظهرها التصميم  50س
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نوعـه  :دار للسكنى بها سفلي
اجملاورون :
شماال  :زهري حريري
شرقا  :يوسف عامر
جنوبا  :املكي بن دادا – وورثة محمد اوكارن
غربا  :زنقة احمد أمني عرضها  10أمتار

جنوبا  :الرسم العقاري عدد  ،24 - 10025مطالب التحفيظ عدد
24 - 17673 - 24 - 17676 - 24 - 17674؛
غربا  :الطريق؛
طالب التحفيظ  :امحمد عدول ابن محمد.
احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة
البشير دحوتي
			

طالب التحفيظ  :اشبيشبي عبد القادر ابن محمد بن حلسن
مطلب رقم 23 - 126326
اسم امللك  :امصابيح التيرس1

محافظة احملمدية

موقعــه  :اقليم اليوسفية ،جماعة وقيادة اجنان ابيه
املساحة التي أظهرها التصميم  8866هك  49آر  26س

مطلب رقم 26 - 3822

نوعـه  :ارض فالحية
اسم امللك  " :الرمل "
اجملاورون :
موقعه  :احملمدية ،جماعة سيدي موسى بن علي
شماال  :اجلماعة الساللية الزواكة -اجلماعة الساللية فطانيس
نوعه  :ارض فالحية بها بئر
شرقا  :اجلماعة الساللية اوالد معاشو بوعريش
وقع حتديده في  06 :ابريل 2021
جنوبا  :املاعة الساللية اوالد امعاشو موسى عبد الرحمان
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  30 :ار  74س
غربا  :الرسوم العقارية 23 - 105617 - 23 - 105623 - 23 - 108474
حدوده :
 23 - 105616شماال  :الرسم العقاري 25 - 15329
طالب التحفيظ  :السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعات
جنوبا  :الطريق الرئيسية  3309عرضها  10امتار
الساللية (املصابيح التيرس)
شرقا  :ورثة حدادة
احملافظ على األمالك العقارية بأسفي
غربا  :مسلك عرضه  04امتار -الرسم العقاري 26 - 51663
طالب التحفيظ  :نور الدين لفطيسي بن ادريس
الشرقي الشوبي
			
احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية
مصطفى بنحداوي
			

محافظة احلسيمة
مطلب رقم 24 - 131279
اسم امللك  " :عدول"
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة ايت يوسف وعلي ،احملل املدعو  :رمار؛
وقع حتديده في  14 :ديسمبر 2020؛
مساحته  01 :هكتار  36اَر  40س؛
نوعه  :أرض عارية بها أشجار الزيتون والرمان؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  ،24 - 15941الطريق؛
شرقا  :ورثة بوجيبار سي امحن؛

محافظة ورزازات
مطلب رقـم 28 - 58837
اسم امللك  :ملك اخلف
موقعه  :إقليم ودائرة ورزازات ،جماعة ترميكت ،احملل املدعو  :اسردى.
مسـاحتـه  01 :ار  22س.
نـوع امللك  :ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول و ملحقاتها ؛
حــدوده :
شمــاال  :الزنقة ؛
شـرقـا  :ايت محمد اخملتار ؛
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جـنـوبا  :رسم عقاري عدد  28/4056و  28 - 22397؛
غـربـا  :اخلف عمر ؛
طالب التحفيظ  :السـيدة تلكماس إخلف بنت احلسن و سعاد
إخلف بنت احلسن.
مطلب رقـم 28 - 58891

اسم امللك  :ملك محداش
موقعه  :إقليم ودائرة ورزازات ،جماعة ترميكت ،احملل املدعو  :دوار تاجدة.
مسـاحتـه  04 :ار  44س.
نـوع امللك  :ارض عارية جزء منها به بنايتني من طابق ارضي و جزء اخر
به بناية من طابق ارضي مبنية بالتراب و بئر ؛
حــدوده :
شمــاال  :ورثة عبد اهلل محداش ؛
شـرقـا  :ممر عمومي و شعبة ؛
جـنـوبا  :أكرام عبد الرحمان و أكرام احمد ؛
غـربـا  :محمد بناجي ؛
طالب التحفيظ  :السـيد محداش محمد بن محمد و محداش احمد
بن محمد.
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات
املصطفى فخري
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 78 :سنتيار
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي جزئيا
اجملاورون :
شماال  :جنوسي علي
شرقا  :امللك العام اجلماعي
جنوبا  :حسون يامنة
غربا  :طالب التحفيظ
طالب التحفيظ  :ابكار احمد بن محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :حق الهواء جزئي في الطابق
العلوي لفائدة بودي خديجة وحائط مشترك .
مطلب رقم 31 - 17894
اسم امللك  " :املستقبل "
موقعه  :دوار اكرار معتوك جماعة الساحل اقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده 23-11-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  5 :هكتار و  33ار و  33سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية بها نباتات غابوية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  31 - 23109و شعبة وطريق و احلسني

محافظة تيزنيت

بن قادام
شرقا  :ورثة بعلى و شعبة و طريق
جنوبا  :ادزاعكون والرسم العقاري رقم 30032/31

مطلب رقم 31 - 12359
اسم امللك  " :أمرشكوك "
موقعه  :ساقية الزيت  -امرشكوك اقليم وجماعة تزنيت
تاريخ حتديده 16-11-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  84 :سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية بها اشجار
اجملاورون :
شماال  :ساقية
شرقا  :ديعز زينة
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 8712
غربا  :طريق
طالبة التحفيظ  :ديعز زينة بنت بوبكر
مطلب رقم 31 - 15508

اسم امللك  " :ابكار"
موقعه  :زنقة تزكي جماعة تزنيت .
تاريخ حتديده 22-12-2021 :

غربا  :طريق
طالب التحفيظ  :ابراهيم بعلى بن احلسني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :قنوات السقي وممر عمومي وشعبة.
مطلب رقم 31 - 18051
اسم امللك  " :املستقبل "
موقعه  :ادبوشني جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده 25-11-2019 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  3 :هكتار و  96ار و  9سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 8760و طريق و طالبي التحفيظ
شرقا  :طالبي التحفيظ

عدد  25 - 1217رمضان  27( 1443أبريل )2022

2780

مطلب رقم 31 - 146371

جنوبا  :جامع بن عبد اهلل و مطلب التحفيظ رقم  31 - 8760و طريق
غربا  :طالبي التحفيظ

اسم امللك  " :حدائق " 2

طالب التحفيظ  :احلسن مموش ومن معه

موقعه  :بيفراتن  2جماعة املعدر الكبير اقليم تيزنيت .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ممر عمومي

تاريخ حتديده 02-04-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هكتار و  59ار و  95سنتيار

مطلب رقم 31 - 22583
اسم امللك  " :حماكوش "
موقعه  :ساقية دوتركا جماعة تيزنيت.
تاريخ حتديده 14-12-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :ار و  99سنتيار
مشتمالته  :أرض بها بناية
اجملاورون :

مشتمالته  :أرض عارية بورية
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 48315
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 47206
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 47132
غربا  :ورثة عبد اهلل وحي
طالب التحفيظ  :ايت عبد عبد اهلل بن محمد

القطعة االولى :
شماال  :ورثة حماكوش
شرقا  :مسلك عمومي
جنوبا  :ورثة حماكوش وامللك العام اجلماعي
غربا  :ورثة علي أمجوض و عبد اهلل تيتو
القطعة الثانية :
شماال  :ورثة حماكوش اخملتار
شرقا  :حموني محمد
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :مسلك عمومي
طالبة التحفيظ  :حماكوش زينة بنت اخملتار
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :حائط مشترك مابني العالمتني ع 1وع11
مطلب رقم 31 - 146370

مطلب رقم 31 - 146423
اسم امللك  " :متحروشت اميركو"
موقعه  :متحروشت اميركو جماعة واقليم سيدي افني .
تاريخ حتديده 12-07-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  4 :ار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :بوفي احمد
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  146402/31و طريق
جنوبا  :أحمد طيب
غربا  :الرخاوي بيدة ومطلب التحفيظ رقم  31 - 146402و مجرى ماء
طالب التحفيظ  :اشتوكي بوزيد بن بوسحاب
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :مجرى املاء

اسم امللك  " :حدائق" 1
موقعه  :بيفراتن  1جماعة املعدر اقليم تيزنيت .
تاريخ حتديده 02-04-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هكتار و  12ار و  88سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية
اجملاورون :

مطلب رقم 31 - 146537
اسم امللك  " :اقدمي "
موقعه  :مزارع دوار ادالطالب جماعة اكلو اقليم تيزنيت ..
تاريخ حتديده 22-12-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  67 :ار و  37سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية يتكون من قطعتني االولى بداخلها حوش

شماال  :ورثة علي بن عبد الرحمان

ومطفية

شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 47133

اجملاورون :

جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 47134

القطعة االولى :

غربا  :ورثة وحي عبد اهلل

شماال  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 7881

طالب التحفيظ  :ايت عبد عبد اهلل بن محمد

شرقا  :طالب التحفيظ
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مطلب رقم 31 - 146631

جنوبا  :شعبة
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  146547/31و ورثة شواف فاضمة و ورثة

اسم امللك  " :بحيرة البير "

مبارك أفروخ

موقعه  :دوار متزليت جماعة اكلو اقليم تيزنيت .

القطعة الثانية :

تاريخ حتديده 24/08/2021 :

شماال  :شعبة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  3 :ار و  8سنتيار

شرقا  :طالبي التحفيظ و مجاورغير معروف
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 24560
غربا  :ورثة فاضمة بنت احلسني ادموح
طالبو التحفيظ  :امحمد ادموح بن محمد ومن معه
مطلب رقم 31 - 146556
اسم امللك  " :تيزنيت الدولة  1882قروي "
موقعه  :مدرسة أسدرم جماعة أربعاء ايت احمد اقليم تيزنيت .

مشتمالته  :أرض عارية محاطة بسور
اجملاورون :
شماال  :بن احلالوي
شرقا  :ورثة بومتون علي و كروم ابراهيم
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 75253
غربا  :ورثة احلسن عروب وممر واعروب علي
طالب التحفيظ  :عروب عبد الرحمان بن محمد

تاريخ حتديده 04-10-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :ار و  26سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية بها مدرسة ومطفية
اجملاورون :
شماال  :امللك اخلاص للدولة
شرقا  :طريق
جنوبا  :امللك اخلاص للدولة
غربا  :امللك اخلاص للدولة
طالبة التحفيظ  :الدولة املغربية ( امللك اخلاص )
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :عمود كهربائي وخط كهربائي
مطلب رقم 31 - 146569
اسم امللك  " :ملك نعيمة "
موقعه  :امي نتركا حي االبتهاج جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.

مطلب رقم 31 - 146641
اسم امللك  " :ثالث اوحلسن "
موقعه  :دوار ايت امكاس جماعة املن اقليم تيزنيت .
تاريخ حتديده 30-08-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  2 :ار و  86سنتيار
مشتمالته  :أرض محاطة بسور بجزء منها بها بناية من سفلي
وطابق علوي واحد والباقي عبارة عن حديقة
اجملاورون :
شماال  :ورثة أحمد حجي وورثة حلسن حصاد
شرقا  :ورثة حلسن حصاد
جنوبا  :طريق
غربا  :طريق و وورثة حجي أحمد
طالبو التحفيظ  :حجي صالح بن محمد ومن معه

تاريخ حتديده 19-07-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :ار و  82سنتيار
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابق اول في طور البناء
والباقي عبارة عن حديقة ومسبح
اجملاورون :

مطلب رقم 31 - 146659
اسم امللك  " :جمال "
موقعه  :حي حنان امي نتركا جماعة مير اللفت اقليم سيدي افني .
تاريخ حتديده 13/09/2021 :

شماال  :طريق

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  3 :ار و  23سنتيار

شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 16771و مجاورغير معروف

مشتمالته  :أرض عارية

جنوبا  :الرسم العقاري رقم  31 - 38348و مسلك عمومي

اجملاورون :

غربا  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 14125و مسلك عمومي

شماال  :امللك العام اجلماعي

طالب التحفيظ  :لطيف احلسن بن محمد .

شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 22339
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جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 21779و مطلب التحفيظ رقم

جنوبا  :العسري علي

31 - 146183

غربا  :الرسم العقاري رقم  38618/31ومسلك عمومي

غربا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 146570
طالبة التحفيظ  :فاطمة الزهرة جمال بنت االمام .
مطلب رقم 31 - 146663
اسم امللك  " :تغولت مسجد ايت ويدرين "
موقعه  :دوار ايت ويدرين جماعة املعدر اقليم تيزنيت
تاريخ حتديده 13-09-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هكتار و  30ار و  69سنتيار

طالب التحفيظ  :العسري محجوب بن محمد ومن معه
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط كهربائي وخط هاتفي وممر .
مطلب رقم 31 - 146704
اسم امللك  " :اجملزرة القدمية "
موقعه  :اجملزرة القدمية جماعة سيدي احمد اوموسى اقليم تيزنيت .
تاريخ حتديده 10-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :ار و  33سنتيار
مشتمالته  :أرض بها بناية

مشتمالته  :أرض فالحية

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :امللك العام اجلماعي

القطعة االولى :

شرقا  :احلاج محمد ادهمو

شماال  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 46204

جنوبا  :امللك العام اجلماعي

شرقا  :طريق
جنوبا  :رسم عقاري رقم 83744/31
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 46078والرسم العقاري رقم 31 - 62735

غربا  :احلاج محمد ادهمو
طالبة التحفيظ  :اجلماعة الترابية سيدي احمد اوموسى
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط هاتفي .

القطعة الثانية :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 46204
شرقا  :طريق

مطلب رقم 31 - 146705
اسم امللك  " :بناية املركز"
موقعه  :جماعة سيدي احمد اوموسى اقليم تيزنيت

جنوبا  :اسفار جامع

تاريخ حتديده 10-01-2022 :

غربا  :طريق

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  51 :سنتيار

طالب التحفيظ  :األوقاف العامة

مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خطوط كهربائية وأعمدة كهربائية.

اجملاورون :
شماال  :ورثة موالي املدني

مطلب رقم 31 - 146696
اسم امللك  " :ملك االخوان العسري "
موقعه  :دوار تارسواط جماعة تارسواط اقليم تيزنيت .
تاريخ حتديده 18-10-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  4 :ار و  90سنتيار
مشتمالته  :أرض محاطة بسور بجزء منها بناية من سفلي وطابق
اول جزئيا وخزان ماء وشجرة مثمرة
اجملاورون :

شرقا  :ايت اليغ
جنوبا  :طريق
غربا  :ايت اليغ
طالبة التحفيظ  :اجلماعة الترابية سيدي احمد اوموسى
مطلب رقم 31 - 146740
اسم امللك  " :ملك ياسني "
موقعه  :مزارع متاللت جماعة اربعاء الساحل اقليم تيزنيت .
تاريخ حتديده 22-11-2021 :

شماال  :طريق وعلي العسري

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  30 :ار و  17سنتيار

شرقا  :العسري علي

مشتمالته  :أرض عارية
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اجملاورون :

جنوبا  :طريق

شماال  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 11453

غربا  :طريق

شرقا  :طريق

طالب التحفيظ  :احليان سعيد بن احلسن .

جنوبا  :مسلك عمومي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ممر عمومي

غربا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 11430
طالب التحفيظ  :محمد ياسني بن امحند
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :عمود كهربائي و موزع كهربائي.
مطلب رقم 31 - 146744
اسم امللك  " :ملك سعيد "
موقعه  :دوار امسغار جماعة املعدر الكبير اقليم تيزنيت .
تاريخ حتديده 24-11-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  5 :هكتار و  95ار و  62سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الكالبتوس
اجملاورون :

مطلب رقم 31 - 146754
اسم امللك  " :معضيض "
موقعه  :دوار تزكا جماعة تافراوت اقليم تزنيت .
تاريخ حتديده 25-11-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :ار و  98سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :الكانة سعيد
شرقا  :طريق
جنوبا  :ادموح علي

شماال  :طريق

غربا  :طريق

شرقا  :طريق

طالب التحفيظ  :احلياني جنيب

جنوبا  :طريق
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  44659/31و مطلب التحفيظ رقم
 46444/31و مطلب التحفيظ رقم  46468/31ومطلب التحفيظ
رقم  47046/31و مطلب التحفيظ رقم  47325/31و الرسم العقاري
رقم  30106/31والرسم العقاري رقم  33043/31و الرسم العقاري
رقم  83709/31و الرسم العقاري رقم  97641/31والرسم العقاري
رقم 97734/31والرسم العقاري رقم 146508/31وملك الغير
طالب التحفيظ  :احليان سعيد بن احلسن .
مطلب رقم 31 - 146745
اسم امللك  " :ملك سعيد "
موقعه  :بسكراس جماعة املعدر الكبير اقليم تيزنيت .
تاريخ حتديده 24-11-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 6 :هكتار و 59ار و 3سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها اشجار الكلبتوس
اجملاورون :
شماال  :طريق
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 47849و مطلب التحفيظ رقم
 31 - 48596و الرسم العقاري رقم  31 - 31417و الرسم العقاري رقم

مطلب رقم 31 - 146766
اسم امللك  " :اوستني "
موقعه  :دوار ادبوعالل جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده 29-10-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  5 :ار و  63سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية محاطة بسور بجزء منها بها بناية من سفلي
وطابق علوي واحد والباقي عبارة عن حديقة
اجملاورون :
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :بن هنكان امبارك
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :طالب التحفيظ
طالب التحفيظ  :بوميا عبد القادر بن احلسن
مطلب رقم 31 - 146770
اسم امللك  " :تاخسا "
موقعه  :دوار العوينة جماعة بونعمان اقليم تيزنيت.

 31 - 67880و الرسم العقاري رقم  31 - 68415و الرسم العقاري رقم

تاريخ حتديده 01-12-2021 :

 31 - 134659و الرسم العقاري رقم  135915/31و الرسم العقاري

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هكتار و  52ار و  43سنتيار

رقم 147952/31

مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار األركان
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اجملاورون :

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :ار و  4سنتيار

شماال  :الرسم العقاري رقم  31 - 38123و ورثة حموش محمد

مشتمالته  :أرض عارية

شرقا  :طريق

اجملاورون :

جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 227و مطلب التحفيظ رقم

شماال  :فريس عائشة

 31 - 18631و الرسم العقاري رقم 31 - 55111

شرقا  :مسلك عمومي

غربا  :امكرود

جنوبا  :مسلك عمومي

طالبة التحفيظ  :بوكرن فاضمة بنت عبد اهلل

غربا  :اجراري و علي بن ابراهيم ديب
طالبة التحفيظ  :ادرقاوي املسيرة بنت ابراهيم

مطلب رقم 31 - 146772
مطلب رقم 31 - 146776

اسم امللك  " :العزاوي"
موقعه  :دوار انامر اوليلي جماعة تيزوغران اقليم تيزنيت .

اسم امللك  " :أنرار"

تاريخ حتديده 06-12-2021 :

موقعه  :دوار سيدي بونوار جماعة اكلو اقليم تيزنيت .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  3 :ار و  13سنتيار

تاريخ حتديده 06-12-2021 :

مشتمالته  :أرض عارية محاطة بسور بجزء منها بها بناية من سفلي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  53 :سنتيار

وطابق علوي واحد ومرافق بالسطح وشجرة

مشتمالته  :أرض عارية

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :آيت حموش

شماال  :ادرقاوي عائشة

شرقا  :طالب التحفيظ

شرقا  :النادي الطيب

جنوبا  :طالب التحفيظ

جنوبا  :ادرقاوي فاضمة

غربا  :طالب التحفيظ وآيت عبد النعيم

غربا  :مسلك عمومي

طالب التحفيظ  :العزاوي محمد بن احمد

طالبة التحفيظ  :ادرقاوي املسيرة بنت ابراهيم
مطلب رقم 31 - 146780

مطلب رقم 31 - 146774
اسم امللك  " :الدار"

اسم امللك  " :دار البتول "

موقعه  :دوار سيدي بونوار جماعة اكلو اقليم تيزنيت

موقعه  :ابو اخلطوط زنقة املسيرة جماعة واقليم سيدي ايفني .

تاريخ حتديده 06-12-2021 :

تاريخ حتديده 07-12-2021 :

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  42 :سنتيار

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  39 :سنتيار

مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي مع مرافق بالسطح

مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :حيدا محمد

شماال  :السرغيني احمد

شرقا  :محمد حيدا

شرقا  :الهشتوكي احمد

جنوبا  :امللك العام اجلماعي

جنوبا  :النصفي محمد

غربا  :محمد حيدا

غربا  :امللك العام اجلماعي

طالبة التحفيظ  :ادرقاوي املسيرة بنت ابراهيم

طالبة التحفيظ  :الباتول الاللفاني بنت احلسن

مطلب رقم 31 - 146775

مطلب رقم 31 - 146783

اسم امللك  " :أنرار"

اسم امللك  " :دوتكنا " 2

موقعه  :دوار سيدي بونوار جماعة اكلو اقليم تيزنيت

موقعه  :دوار اسكني جماعة املن اقليم تيزنيت .

تاريخ حتديده 06-12-2021 :

تاريخ حتديده 08-12-2021 :
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مطلب رقم 31 - 146797

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  7 :ار و  19سنتيار
مشتمالته  :أرض محاطة بسور بجزء منها بها بناية من سفلي

اسم امللك  " :معضيض "

وطابقني علويني والباقي عبارة عن حديقة بها بناية سفلية ومطفية

موقعه  :دوار تزكا جماعة تافراوت اقليم تيزنيت .

حتت أرضي وأشجار متمرة مختلفة
اجملاورون :
شماال  :مسلك عمومي
شرقا  :ايت الشيخ و ايت حلرمي
جنوبا  :ايت اوسياغ
غربا  :مسلك عمومي
طالبة التحفيظ  :حساني سوكينة بنت عبد اهلل
مطلب رقم 31 - 146784
اسم امللك  " :دوتكنا " 1

تاريخ حتديده 15-12-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  2 :ار و  59سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية محاطة بسور بجزء منها بها بناية من سفلي ومستودع
اجملاورون :
شماال  :مسلك عمومي
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 146754
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :عبد اهلل ادحلسن وامللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ  :الكنى سعيد ابن احلسني

موقعه  :دوار اسكني جماعة املن اقليم تيزنيت .
تاريخ حتديده 08-12-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  66 :سنتيار

مطلب رقم 31 - 146801
اسم امللك  " :اكر كابوس "

مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي واحد والباقي

موقعه  :دوار اكورامن جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني .

عبارة عن ارض عارية

تاريخ حتديده 21-12-2021 :

اجملاورون :

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  14 :ار و  99سنتيار

شماال  :موالي ناصر

مشتمالته  :أرض عارية

شرقا  :ايت الشيخ

اجملاورون :

جنوبا  :مسلك عمومي
غربا  :موالي ناصر
طالبة التحفيظ  :حساني سوكينة بنت عبد اهلل
مطلب رقم 31 - 146793
اسم امللك  " :زويكة " 4

شماال  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 15629
شرقا  :نوفل بن زهرة
جنوبا  :مسلك عمومي
غربا  :مسلك عمومي
طالب التحفيظ  :العاطفي جالل الدين بن محمد

موقعه  :تبلكوكت جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني
تاريخ حتديده 14-12-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :ار و  7سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :حنكرير عبد اهلل
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 127911
جنوبا  :حنكرير عبد الرحمان

مطلب رقم 31 - 146805
اسم امللك  " :دوشانطي "
موقعه  :دوار ادبوشني جماعة مير اللفت اقليم سيدي ايفني .
تاريخ حتديده 22-12-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :ار و  45سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :

غربا  :امللك العام اجلماعي

شماال  :امللك العام اجلماعي

طالبة التحفيظ  :حنكرير خديجة بنت محمد

شرقا  :الطريق
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جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 149029

جنوبا  :ناصر كيكوش

غربا  :عبد السالم عمراني

غربا  :طريق

طالب التحفيظ  :سعيد زويكي بن محمد

طالب التحفيظ  :الفزواني سعيد بن اعزة

مطلب رقم 31 - 146806
اسم امللك  " :زويكي "
موقعه  :دوار اد بوشتي جماعة مير اللفت اقليم سيدي ايفني .
تاريخ حتديده 22-12-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :ار و 1سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :امبارك عمراني
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 149029
غربا  :مسلك عمومي
طالب التحفيظ  :حفيظ الزويكي بن احلسني
مطلب رقم 31 - 146834
اسم امللك  " :تبلكوكت " 1
موقعه  :مزارع تبلكوكت جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني .
تاريخ حتديده 03-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 2 :ار و 96سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 128528
شرقا  :امللك العام اجلماعي
جنوبا  :ناصر كيكوش
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 146835
طالب التحفيظ  :الفزواني سعيد بن اعزة
مطلب رقم 31 - 146835
اسم امللك  " :تبلكوكت " 2
موقعه  :مزارع تبلكوكت جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني .
تاريخ حتديده 03-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  6 :ار و  14سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية

مطلب رقم 31 - 146838
اسم امللك "  :ادموس " 166
موقعه  :متكيزين جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده 04-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  82 :سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :محمد اوبلعيد
شرقا  :ورثة بوحلنا
جنوبا  :احلسني بلشكر
غربا  :امللك العام اجلماعي
طالبة التحفيظ  :لشكر زينب بنت محمد
مطلب رقم 31 - 146839
اسم امللك  " :ادموس " 103
موقعه  :ميتكيزين جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده 04-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  80 :سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :عائشة بنت علي
جنوبا  :ورثة احمد العليم
غربا  :ورثة مرمي بنت علي
طالبة التحفيظ  :لشكر زينب بنت محمد
مطلب رقم 31 - 146840
اسم امللك  " :لهوتات "
موقعه  :مزارع تكنتني جماعة املعدر اقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده 04-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هكتار و  31ار و 38
سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :امللك العام اجلماعي ومطلب التحفيظ رقم 31-128528

شماال  :ورثة احلاج همو

شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 31-146834

شرقا  :مسلك عمومي و ورثة عمر اوبلعيد
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جنوبا  :ورثة محمد بن ابورك

جنوبا  :ممر

غربا  :شعبة و مسلك عمومي و ورثة احلاج حلسن

غربا  :ابلخير عائشة

طالب التحفيظ  :امزي ابراهيم بن احمد ومن معه

طالب التحفيظ  :احلسني الهم بن علي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ممر عمومي و شعبة.
مطلب رقم 31 - 146842
اسم امللك  " :ضايت مركز ميراللفت "
موقعه  :ضايت جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني
تاريخ حتديده 10-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  63 :سنتيار
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح
اجملاورون :
شماال  :مسلك عمومي
شرقا  :جامع بن جمال
جنوبا  :مسلك عمومي
غربا  :ورثة الطيب العربي
طالبة التحفيظ  :الصبار عائشة بنت ابراهيم
مطلب رقم 31 - 146856
اسم امللك  " :اغمي "
موقعه  :خارج باب اكلو جماعة واقليم تيزنيت .
تاريخ حتديده 21-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  23 :سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ
شرقا  :الرسم العقاري رقم 31 - 68139
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :الرسم العقاري رقم 31 - 27820
طالب التحفيظ  :هبزني عز الدين بن احلسني
مطلب رقم 31 - 146857
اسم امللك  " :فدان اوبالض "
موقعه  :مزارع تيرت جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني .
تاريخ حتديده 18-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :ار و  20سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :

مطلب رقم 31 - 146868
اسم امللك  " :كيكوش "
موقعه  :مومسا جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني
تاريخ حتديده 19-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  4 :ار و 14سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :اجو أحمد
شرقا  :ورثة ادجميرو
جنوبا  :ممر
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 20437/31وشيلح بلعيد
طالب التحفيظ  :كيكوش اخملتار ابن احلسني
مطلب رقم 31 - 146870
اسم امللك  " :االخوان"
موقعه  :تيرت  1جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده 21-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :ار و  18سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :بوغنيم احلسني
شرقا  :ممر
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 33677
غربا  :الرسم العقاري رقم 31 - 30832
طالبو التحفيظ  :ادبراهيم احلسن بن محمد ومن معه .
مطلب رقم 31 - 146871
اسم امللك  " :تيرت " 1
موقعه  :تيرت  1جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده 21-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :ار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :

شماال  :ابلخير عاشة

شماال  :الرسم العقاري رقم 31 - 42971

شرقا  :امللك العام اجلماعي

شرقا  :ممر
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جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 38447
غربا  :بوغنيم احلسني
طالب التحفيظ  :بترعمت العربي بن احلسن
مطلب رقم 31 - 146873
اسم امللك  " :ملك بوزيد "
موقعه  :تيرت  2جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده 21-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :ار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :أكناو سعيد
شرقا  :امللك العام اجلماعي
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :رشيد كازير
طالب التحفيظ  :بوزيد مصطفى ابن محمد
مطلب رقم 31 - 146883
اسم امللك  " :تيمام "
موقعه  :قرعة جميرو جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده 25-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  85 :سنتيار
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي واحد
اجملاورون :
شماال  :اعالو اجو
شرقا  :الوزاني عبد الكرمي
جنوبا  :ممر
غربا  :ممر
طالب التحفيظ  :تيمام علي بن أحمد
مطلب رقم 31 - 146884
اسم امللك  " :حتت تبريدة "
موقعه  :حتت تبريدة جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده 25-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  93 :سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :شركة متسنا
شرقا  :امللك العام اجلماعي
جنوبا  :شركة متسنا
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 146508
طالب التحفيظ  :بنماغا عبد اهلل بن علي
مطلب رقم 31 - 146885

إسم امللك  :تيرت 2
موقعه  :تيرت  2جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني
تاريخ حتديده 25-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :ار و  18سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية

اجملاورون :
شماال  :مجرى ماء
شرقا  :ابلخير فاضمة
جنوبا  :ابلخير فاضمة
غربا  :ورثة ادبواليم و ممر
طالب التحفيظ  :جاعة حلسن بن علي
مطلب رقم 31 - 146887
اسم امللك  " :بوتسنت "
موقعه  :تبلكوكت جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني
تاريخ حتديده 31-01-2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :ار و  44سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  31 - 67441و عبد العزيز اجملدوب
شرقا  :ممر
جنوبا  :ورثة حيدون محمد
غربا  :ممر
طالب التحفيظ  :حارس يوسف بن احمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :قناة املاء
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " أبيدار "
موضوع مطلب رقم  31-14522الذي ادرج اعالن بانتهاء
حتديده باجلدريدة الرسمية عدد  1212بتاريخ 23/3/2022
عوضا عن :
موقعه  :مزارع اندجا ثالث نترامت جماعة سيدي مبارك اقليم تيزنيت
مساحته  127 :هكتار و  05آر و  31سنتيار
اقرأ :
موقعه مزارع اندجا ثالث نترامت جماعة سيدي مبارك اقليم سيدي
ايفني،
مساحته  197 :هكتار و  05آر و  31سنتيار
والباقي بدون تغيير.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "متكنسي"
موضوع مطلب رقم  31-147161الذي ادرجت خالصة مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  1215بتاريخ 13/4/2022
عوضا عن :
حدوده :
اقرأ :
حدوده :
شماال :طريق
شرقا :ابراهيم شاكر
جنوبا :مجرى املاء
غربا :ورثة احمد شاكر
والباقي بدون تغيير.
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إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "تيزنيت االدولة 1912قروي"
موضوع مطلب رقم  31-147164الذي ادرجت خالصة مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  1215بتاريخ 13/4/2022
عوضا عن :
مشتمالته :
اقرأ :
مشتمالته  :أرض بها بناية صحية
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت
عبد اللطيف ميموني
		

محافظة العرائش
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 19 - 782
امللك املسمى  " :بير الغوال "
موقعه  :إقليم العرائش ،منطقة ضم األراضي املسماة " الرمل
الشمالي" بحوض اللوكوس ،جماعة العوامرة ،احملل املدعو " الزالولة .
إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد :
عبد السالم النفينف
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 3672 :
بتاريخ .1983 - 03 - 16 :
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إقـرأ :
موقع امللك  :إقليم العرائش ،جماعة عياشة  ،احملل املدعو " مزارع
مدشر دار اخلليل"
والباقي بدون تغيير
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :الزياتي "
موضوع مطلب التحفيظ عدد 36 - 37497 :التي أدرجت
خالصة مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسميـة عدد 1208 :
بتاريخ . 2022 - 02 - 23
عوضا عن :
موقع امللك  :مدينة العرائش ،احملل املدعو " مدشر دار اخلليل "
إقـرأ :
موقع امللك  :إقليم العرائش ،جماعة عياشة  ،احملل املدعو " مزارع دار
اخلليل"
والباقي بدون تغيير
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :سور الرشيد "
موضوع مطلب التحفيظ عدد 36 - 37498 :التي أدرجت
خالصة مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسميـة عدد 1208 :
بتاريخ . 2022 - 02 - 23
عوضا عــن :
موقع امللك  :مدينة العرائش ،احملل املدعو " مدشر دار اخلليل "
إقـرأ :
موقع امللك  :إقليم العرائش ،جماعة عياشة  ،احملل املدعو " مزارع دار
اخلليل "
والباقي بدون تغيير

اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :ظهر البير "
موضوع مطلب التحفيظ عدد  36 - 37499 :التي أدرجت خالصة
مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسميـة عدد  1208 :بتاريخ - 02 - 23
. 2022
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :الشينيليا "
عوضا عــن :
موقع امللك  :مدينة العرائش ،احملل املدعو " مدشر دار اخلليل "
موضوع مطلب التحفيظ عدد 36 - 37495 :
إقـــرأ :
التي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريـدة
موقع امللك  :إقليم العرائش ،جماعة عياشة  ،احملل املدعو " مزارع دار اخلليل "
الرسميـة عدد  1208 :بتاريخ . 2022 - 02 - 23
والباقي بدون تغيير
عوضا عـن :
احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش
موقع امللك  :مدينة العرائش ،احملل املدعو " مدشر دار اخلليل "
ادريس بوزيان
			
إقـرأ :
موقع امللك  :إقليم العرائش ،جماعة عياشة  ،احملل املدعو " مدشر دار اخلليل "
والباقي بدون تغيير
اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :جنان اكريوز "
موضوع مطلب التحفيظ عدد  36 - 37496 :التي أدرجت
خالصة مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسميـة عدد 1208 :
بتاريخ . 2022 - 02 - 23
عوضا عن :
موقع امللك  :مدينة العرائش ،احملل املدعو " مدشر دار اخلليل "

محافظة تاونات
مطلب رقم 37 - 77560
اسم امللك  :مدرسة املصابحة " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة اوطابوعبان احملل املدعو املصابحة .
وقع حتديده في  12 :اكتوبر  2020؛
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مطلب رقم 37 - 63850

مساحته  15 :ار  23س ؛
نوعه  :ارض فالحية بها ثالثة بنايات من طابق ارضي و مرحاض .
شماال  :قلوش التهامي ؛

اسم امللك " :هوتة احلمارة " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة بوعروس دوار القرية .
وقع حتديده في  10 :ماي  2019؛

شرقا  :عبدالنبي املصباحي ومن معه ،

مساحته  25 :ار  30س ؛

جنوبا  :عبدالعالي املصباحي و من معه . ،

نوعه  :ارض فالحية ؛

غربا  :حلسن احلمامي .

شماال  :مطلب التحفيظ عدد  37 - 38585؛

طالبة التحفيظ  :الدولة املغربي امللك اخلاص .

شرقا  :مطلب التحفيظ عدد ، 37 - 38561
جنوبا  :طالب التحفيظ ،

مطلب رقم 37 - 77661

غربا  :مطلب التحفيظ عدد . 37 - 38547

اسم امللك " :دكارة اجلامع " ؛

طالبو التحفيظ  :امحمد عاطفي ومن معه .

موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بني وجنل تافراوت دوار اية .
وقع حتديده في  23 :نوفمبر  2020؛

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

مساحته  5 :ار  81س ؛
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون والتني ؛

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

شماال  :ورثة ليكولة علي ؛
شرقا  :ورثة عبدالسالم بوطربوش ،
جنوبا  :الشعبة ،

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي اسفله باالعالم للعموم

غربا  :الشعبة .
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر
اوقاف تاونات .

ان السيد اجلياللي الشلح الساكن بجماعة عني عائشة دائرة تيسة
طلب ان يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 37 - 2230
املؤسس للملك املدعو االنبعاث  2الكائن بدائرة تيسة قبيلة أوالد

.

عمران جماعة عني عائشة وذلك بسبب تالشي النظير الذي كان

مطلب رقم 37 - 28192

سلم له سابقا.

اسم امللك " :فدان العالية " ؛

في امكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه قانونيا

موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة راس الواد دوار دار عياد .

في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية .

وقع حتديده في  26 :فبراير  2018؛
مساحته  03 :هـ  79ار  71س ؛

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بتاونات
محمد الكحل

			

نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛
شماال  :ورثة صديقي محمد ؛ ورثة شرقي احمد ؛ زواوي محمد و عبد
القادر جبار ؛
شرقا  :ورثة عريف بوشتى  ،بوشتى عريف بن حلسن  ،شرقي علي و

محافظة تارودانت

جبار ادريس ،
جنوبا  :عريف بوشتى ؛ ضريف محمد و ورثة صدقي محمد و ورثة
حياني ادريس ،

مطلب رقم 39 - 4794
اسم امللك  « :ضيعة الدواجن » .

غربا  :عبدالقادر جبارو الشعبة .

موقعه  :دوار ايت القاضي جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر دائرة

طالب التحفيظ  :محمد جبار بن عبدالقادر .

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.
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مطلب رقم 39 - 32298

وقع حتديده .2021 - 11 - 29 :
املساحة التى اظهرها التصميم  02 :هـ  85ار  25س.

اسم امللك  « :الزريبة » .

نوعه  :ارض فالحية محاطة بسور بها بيوت بالستيكية.

موقعه  :دوار الكرون جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة اوالد

اجملاورون :

تامية اقليم تارودانت.

شماال  :الطريق؛

وقع حتديده .2021 - 09 - 07 :

شرقا  :الطريق؛

املساحة التى اظهرها التصميم  52 :س.

جنوبا  :مقبرة؛
غربا  :طالب التحفيظ؛
طالب التحفيظ  :السيد احميش احمد بن علي.
مطلب رقم 39 - 32286
اسم امللك  « :نايت بوهو محمد » .
موقعه  :رك اشبار بلدية تارودانت.
وقع حتديده .2021 - 11 - 23 :

نوعه  :دار للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول.
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :امبريك الغاشي؛
غربا  :بوجمعة الغاشي؛
طالب التحفيظ  :السيد ميلود غاشي بن بلعيد.

املساحة التى اظهرها التصميم  99 :س.
نوعه  :دار للسكن ذات طابق سفلي وطابقني علويني.
اجملاورون :

مطلب رقم 39 - 32381
اسم امللك  « :ملك فدان املعصرة » .
موقعه  :بوتاريالت البرانية بلدية تارودانت.

شماال  :الطريق؛

وقع حتديده .2021 - 11 - 08 :

شرقا  :الطريق؛

املساحة التى اظهرها التصميم  94 :ار  87س.

جنوبا  :الطريق؛
غربا  :جميلة بالبارود وهشام؛
طالبو التحفيظ  :السيد نايت بوهو محمد بن سعيد ومن معه.
مطلب رقم 39 - 32098
اسم امللك  « :تاسممانت اكي نشراير » .
موقعه  :دوار تالمت جماعة اداوكيالل قيادة اكلي دائرة اوالد برحيل
اقليم تارودانت.
وقع حتديده .2021 - 10 - 22 :
املساحة التى اظهرها التصميم  11 :هـ  65ار  94س.
نوعه  :ارض جبلية بها اشجار االركان.
اجملاورون :

نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 39 - 35307؛
شرقا  :بوتفوست حسن ،زهرة احمد ،الرسوم العقارية عدد - 19492
 39 - 34234 – 39 - 19491 – 39 - -15781 39ومطلب التحفيظ عدد
39 - 17245؛
جنوبا  :ورثة دعداع و اوبرو ومن معه؛
غربا  :الرسمني العقاريني عدد  - 10120س –  39 - 32863وايت عبيل؛
طالبو التحفيظ  :السيد رشيد دعداع بن عبد اهلل ومن معه.
مطلب رقم 39 - 32395

شماال  :ورثة هشام بلحاج وورثة بال حمو؛

اسم امللك  « :قطعة مسجد اوالد عجال » .

شرقا  :ورثة بال حمو؛

موقعه  :دوار اوالد عجال جماعة وقيادة افريجة اقليم تارودانت.

جنوبا  :طالب التحفيظ؛

وقع حتديده .2021 - 11 - 16 :

غربا  :الرسم العقاري عدد 39 - 35082؛

املساحة التى اظهرها التصميم  05 :ار  00س.

طالب التحفيظ  :السيد عبد احلميد بن علي بن محمد.

نوعه  :ارض عارية بها بئر.
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اجملاورون :
شماال  :بريكة حلسن؛
شرقا  :احلبيب الوردي؛
جنوبا  :احلبيب الوردي؛
غربا  :احلبيب الوردي وممر؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 32412
اسم امللك  « :ملك بوجالل محمد » .
موقعه  :بوتاريالت البرانية بلدية تارودانت.
وقع حتديده .2021 - 11 - 25 :
املساحة التى اظهرها التصميم  30 :ار  06س.
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار مختلفة وبناية سفلية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 8453س؛
شرقا  :ورثة ايت بنكيران؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 39 - 23548؛
طالبو التحفيظ  :السيدة ليلى بوجالل بنت محمد ومن معها.
مطلب رقم 39 - 32428
اسم امللك  « :ملك الرحمة » .
موقعه  :دوار احلمدات جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة
أوالد تامية اقليم تارودانت.
وقع حتديده .2021 - 11 - 29 :
املساحة التى اظهرها التصميم  20 :ار  28س.
نوعه  :ارض فالحية بها شجرة نخيل.
اجملاورون :
شماال  :الرسمني العقاريني عدد 39 - 12400 – 39 - 18621؛
شرقا  :ايت سي ابويه؛
جنوبا  :ايت سي ابويه والطريق؛
غربا  :الطريق و مصلى االحباس؛
طالب التحفيظ  :السيد علي بن هدي بن علي.
مطلب رقم 39 - 32429
اسم امللك  « :مفتاح » .
موقعه  :دوار الفقرة جماعة احمر الكاللشة قيادة احمر دائرة سيدي
موسى احلمري اقليم تارودانت.
وقع حتديده .2021 - 11 - 29 :
املساحة التى اظهرها التصميم  61 :ار  53س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مصرف والطريق؛
شرقا  :الطريق؛
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جنوبا  :الطريق وورثة محمد بن عمر؛
غربا  :ورثة محمد بن عمر؛
طالب التحفيظ  :السيد كبور املاسي بن سعيد.
مطلب رقم 39 - 31891
اسم امللك  « :املسجد القدمي بايت حلسن » .
موقعه  :مزارع دوار ايت حلسن جماعة ملهارة قيادة سيدي عبد اهلل
اوموسى دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.
وقع حتديده .2021 - 03 - 16 :
املساحة التى اظهرها التصميم  21 :ار  73س.
نوعه  :ارض بها بناية مهدمة.
اجملاورون :
شماال  :النوري عبد اهلل؛
شرقا  :النوري عبد اهلل؛
جنوبا  :النوري عبد اهلل؛
غربا  :النوري عبد اهلل؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 32393
اسم امللك  « :سواط اكمران » .
موقعه  :دوار اوالد عميرة جماعة سيدي دحمان قيادة افريجة اقليم تارودانت.
وقع حتديده .2021 - 11 - 16 :
املساحة التى اظهرها التصميم  35 :ار  11س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :بالغاشي العياشي ،احلسني ترجلت وورثة ساسي باليزيد؛
شرقا  :عبد السالم ايت سي لكبير؛
جنوبا  :واد سوس؛
غربا  :ورثة ايت سي؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " امشاط "
موضوع مطلب التحفيظ عدد 39 - 32637
الكائن دوار بوظهر جماعة سيدي موسى احلمري
قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري إقليم تارودانت،
الذي نشرت خالصة منه باجلريدة الرسمية عدد 1213
املؤرخة في .2022 - 03 - 30
حيث يقرا :
طالبة التحفيظ  :السيدة فاضمة كتون بنت احلسن.
بدال من :
طالب التحفيظ  :السيد سعداوي علي بن احملفوظ.
والباقي بدون تغيير.
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إعالن جديد عن انتهاءالتحديد ملطالب التحفيظ الواقعة
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة *املهادي* اقليم تارودانت.
إن احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت يشرفه ان ينهي لعلم
العموم أن اخر اجل للتعرض على حتفيظ املطالب التالية الواقعة
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة *املهادي* دائرة اوالد تامية اقليم
تارودانت ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن
طبقا للظهير الشريف عدد  1-69-174املؤرخ في  10جمادى االولى 1389
املوافق  25يوليوز .1969

اجملاورون :
شماال  :الشعبة ثم الرسم العقاري رقم 3084ف؛
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا  :ارتفاق املرور لفائدة طالبوا التحفيظ واجملاور محمد اشقوندة
محمد اشقوندة؛
غربا  :الشعبة؛
طالبو التحفيظ السيد  :حفيظ بن اخملتار ميمي و من معه.

. 39- 21386/39 - 39- 21373

مطلب رقم 41 - 41121

إعالن جديد عن انتهاءالتحديد ملطالب التحفيظ الواقعة
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة *اسن* اقليم تارودانت.
إن احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت يشرفه ان ينهي لعلم
العموم أن اخر اجل للتعرض على حتفيظ املطالب التالية الواقعة

اسم امللك " :غرس حي".
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو اقورار،احملل
املدعو " :غرس حي".
مساحته  13 :آ  71س.

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة *اسن*جماعة اسن قيادة ودائرة

نوعه  :أرض فالحية مغروسة بأشجارالزيتون؛

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء

اجملاورون :

من تاريخ نشر هذا االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 1-69-174

شماال  :ورثة عسو األيوبي والرسم العقاري رقم 41 - 24314؛

املؤرخ في  10جمادى االولى  1389املوافق  25يوليوز .1969

شرقا  :الرسم العقاري رقم 41 - 24314؛

29864- 29863- 29683- 29231- 29145- 29138- 29058- 28816

جنوبا  :ادريس الرعدة؛

30064- 30063- 29909- 29908- 29907- 29890- 29866- 29865.31095 - 30999- 30898- 30490- 30395- 30066- 30065الكل على الرمز .39

غربا  :ورثة احلاجة يامنة الشرايبي؛
طالب التحفيظ السيد  :احلبيب بن الطاهر اخلروبي.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

				

محمد فاري

مطلب رقم 41 - 41152
اسم امللك " :زهرة".
موقعه  :مدينة صفرو،احملل املدعو " :الرفايف".
مساحته  01 :آ  01س.



محافظة صفرو

نوعه  :أرض بها بناية من سفلي؛
اجملاورون :
شماال  :ممر؛

مطلب رقم 41 - 41045
اسم امللك " :الغياتي".
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو أقورار،احملل
املدعو " :دوار عيون السمار".

شرقا  :الرسم العقاري رقم 41 - 54713؛
جنوبا  :أحمد بلغيتي،عبد اإلاله الرحيمي؛
غربا  :حسن الدكالي؛
طالبة التحفيظ السيدة  :زهرة بنت موحى النحال.

مساحته  85 :آ  71س.
نوعه  :أرض فالحية مغروسة بأشجارالزيتون بها بنايتني من سفلي؛ 				

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو
محمد الوزاني الطيبي
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محافظة ميدلت

جنوبا  :طريق عمومية غير معبدة؛
غربا  :االحباس العامة؛
طالب التحفيظ  :حميد خرخاش بن محمد.

مطلب رقم 42 - 24409
اسم امللك  :ملك باسيدي.
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة ايت وافال جماعة أمرصيد ،احملل
املدعو مزرعة بوعياش.
وقع حتديده في 11 :ديسمبر .2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 10 :هـ72آ65س.
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى ومحل لتربية دجاج وبئرين ومستودع
في طور االجناز من طني؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة موالي الشريف هاشيمي ورشيد؛
شرقا  :طريق عمومية غير معبدة؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ 42 - 11142؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 24409؛
طالب التحفيظ  :باسيدي هاشمي ابن موالي الشريف.
مطلب رقم 42 - 42775
اسم امللك  :ملك رابحة.
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو الديور اجلداد.
وقع حتديده في 17 :ماي.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آ02س.
نوعه  :أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي أول؛
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :موالي علي باحيدا؛
جنوبا  :كموس عسو؛
غربا  :اوبلغالي محمد؛
طالب التحفيظ  :يوسفي رابحة بنت امبارك ومن معها.

مطلب رقم 42 - 42811
اسم امللك  :لالهشوم.
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو متدى نزري ايت الربع.
وقع حتديده في 21 :يونيو.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آ95س.
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :حموش حياة؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :حموش يوسف؛
غربا  :زنقة؛
طالب التحفيظ  :موالي ارشيد عمراوي بن احمد.
مطلب رقم 42 - 42867
اسم امللك  :رقية.
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت ،احملل املدعو
استغرغور.
وقع حتديده في 07 :سبتمبر.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آ39س.
نوعه  :أرض بها بناء من سفلي؛
اجملاورون :
شماال  :علوي رشيد؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :طيب ميمون؛
غربا  :زنقة؛
طالب التحفيظ  :مصطفى الزروالي ابن حماد.

مطلب رقم 42 - 42799
اسم امللك  :تفاح يور.
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة أغبالو ،احملل املدعو
مزرعة ايت حمو احقي.
وقع حتديده في 20 :سبتمبر.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 :هـ26آ61س.
نوعه  :أرض فالحية بها بئر؛
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري رقم 42 - 17654؛
شرقا  :عبداللطيف مستريح؛

مطلب رقم 42 - 42891
اسم امللك  :بسمة.
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة أغبالو ،احملل املدعو الدرعوش.
وقع حتديده في 06 :أكتوبر.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آ85س.
نوعه  :أرض بها بناء من سفلي؛
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :قسطاني فاطمة ورابحة عقا؛
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جنوبا  :زنقة؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 42892؛
طالب التحفيظ  :اصفية حمديوي بنت احمد.
مطلب رقم 42 - 42892
اسم امللك  :بسمة .2
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة أغبالو ،احملل املدعو الدرعوش.
وقع حتديده في 06 :أكتوبر.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آ93س.
نوعه  :أرض عارية وبستان؛
اجملاورون :
القطعة االولى :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 42891؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :زنقة؛
القطعة الثانية :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :ناصيري محمد واملداغري سيموح؛
جنوبا  :موحى قرشال؛
غربا  :زنقة؛
طالب التحفيظ  :اصفية حمديوي بنت احمد.
مطلب رقم 42 - 42994
اسم امللك  :نصف بقعة تسفولت مزرعة ايت واعلو.
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد ،احملل
املدعو ايت واعلو.
وقع حتديده في  23 :نوفمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آ39س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :بوملان حدو؛
شرقا  :ساقية؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :بخير حمو؛
طالب التحفيظ  :بحة وبوملان بنت احساين.
مطلب رقم 42 - 43015
اسم امللك  :بورضم.
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد ،احملل
املدعو قصر ايت وعلو.
وقع حتديده في  29 :نوفمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آ59س.
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نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة نوار علي وبخير حمو؛
شرقا  :ممر للدواب؛
جنوبا  :موحداش موحى وساقية باالرض وورثة مورادي؛
غربا  :ورثة حدو بوشيل؛
طالب التحفيظ  :محمد عزي بن فسكى.
مطلب رقم 42 - 43125
اسم امللك  :يوسف علي.
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو مزرعة تاشويت.
وقع حتديده في 22 :نوفمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 61 :س.
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :اهراي مليكة؛
طالب التحفيظ  :يوسف اهراي ابن علي.
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
أن السيد عبد الرؤوف املوسع طلب أن يسلم له نظيـر جديـد للرسم
العقاري حتت عدد  42 - 2314املؤسس للملك املسمى"كرم "196
الكائــن باقليـم ومدينة ميدلت ،وذلك بسبب ضياع النظير الذي
كان قد سلم له سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.
حلسن اليعقوب٫

محافظة سيدي يوسف بن علي
مطلب رقم 43 - 9136
اسم امللك  :ملك بركوك ؛
موقعه  :مراكش املدينة ،القنارية  ،درب سيدي بو الفضايل رقم  31؛
مساحته  57 :س ؛

عدد  25 - 1217رمضان  27( 1443أبريل )2022

2796
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابق اول و سطح ؛

جنوبا  :محمد البقال و الرسم العقاري رقم  04 - 54980؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :جدران مشتركة.

غربا  :ورثة زويتة محمد ؛

شماال  :درب سيدي بو الفضايل ؛

طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف مراكش و ملحقاتها.

شرقا  :ورثة سيدي محمد بن الهاشمي؛
مطلب رقم 43 - 9530

جنوبا  :الرسم العقاري رقم 1916م ؛
غربا  :طالب التحفيظ ؛

اسم امللك  :مسجد القايد منصور باب أيالن؛

طالب التحفيظ .SCI PIEROS :

موقعه  :مراكش املدينة ،باب أيالن ؛
مساحته  03 :آر  99س ؛

مطلب رقم 43 - 9526

نوعه  :مسجد و كتاب من سفلي و طابق أول و دكان .

اسم امللك  :كتاب فحل السمار

احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :حق االرتكاز على درب بوطويل

موقعه  :مراكش املدينة ،باب أيالن طريق فحل السمار؛

ابتداء من علو  2.90م  ،مساحته  24 :س.

مساحته  25 :س ؛

شماال  :زنقة سويقة باب أيالن ؛

نوعه  :كتاب بالسفلي.

شرقا  :مطلب رقم 43 - 9629؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :الشيء.

جنوبا  :درب اجلامع ؛

شماال  :زنقة فحل السمار ؛

غربا  :درب بوطويل ؛

شرقا  :زكرياء سليم؛

طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف مراكش و ملحقاتها.

جنوبا  :مطلب رقم  43 - 9527؛
مطلب رقم 43 - 9531

غربا  :مطلب رقم  43 - 9527؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف مراكش و ملحقاتها.

اسم امللك  :كتاب بوعبيد الشرقي ؛
موقعه  :مراكش املدينة ،باب أيالن؛

مطلب رقم 43 - 9527

مساحته  67 :س ؛

اسم امللك  :مرافق مسجد فحل السمار؛

نوعه  :كتاب بالسفلي.

موقعه  :مراكش املدينة ،باب أيالن  ،طريق فحل السمار؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :جدران مشتركة.

مساحته  66 :س ؛

شماال  :زنقة سويقة باب أيالن ؛

نوعه  :مراحيض بالسفلي.

شرقا  :مطلب رقم 18924م؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :الشيء.

جنوبا  :االحباس ؛

شماال  :زنقة فحل السمار و مطلب رقم 43 - 9526

غربا  :غير معروف ؛

شرقا  :زكرياء سليم؛

طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف مراكش و ملحقاتها.

جنوبا  :محمد البقال ؛
مطلب رقم 43 - 9555

غربا  :مطلب رقم  43 - 9528؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف مراكش و ملحقاتها.

اسم امللك  :البركة ؛
موقعه  :مراكش املدينة ،بن صالح  ،درب بن عالل رقم 21؛

مطلب رقم 43 - 9528

مساحته  94 :س ؛

اسم امللك  :مسجد فحل السمار؛

نوعه  :دار سفلية .

موقعه  :مراكش املدينة ،باب أيالن  ،طريق فحل السمار؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :حق الهواء لفائدة مطلب

مساحته  01 :آر  65س ؛

التحفيظ عدد  04 - 39838ابتداء من علو 3.00م من االرض،

نوعه  :مسجد بالسفلي.

مساحته  10 :س.

احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :الشيء.

*جدران مشتركة

شماال  :زنقة فحل السمار ؛

شماال  :مطلب رقم  04 - 39838؛

شرقا  :مطلب رقم 43 - 9527؛

شرقا  :الدرب و ابالل بن فرجي؛
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جنوبا  :بوحاجي سعيدة ؛
غربا  :مطلب رقم  04 - 39838و ابراهيم عدي؛
طالب التحفيظ  :املعلومي محسني و من معه.
مطلب رقم 43 - 9609
اسم امللك  :دار الناصري ؛
موقعه  :مراكش املدينة ،رياض الزيتون  ،درب احلبيب املاكني رقم  43؛
مساحته  01 :آ  40س ؛
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابق اول و سطح و مرافق ؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :جدران مشتركة.
شماال  :درب احلبيب املاكني ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 43 - 64611؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  32830م ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  43 - 43957؛
طالب التحفيظ  :محمد خليل الناصري.
مطلب رقم 43 - 9616
اسم امللك  :احلويطة ؛
موقعه  :عمالة مراكش ،أوالد حسون  ،دوار بوحى؛
مساحته  01 :هك  13آر  92س ؛
نوعه  :أرض فالحية بها بناية سفلية مهدمة و بئر .
احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :الشيء
شماال  :ممر عمومي ؛
شرقا  :ورثة أحمد الغوات؛
جنوبا  :ورثة أحمد الغوات ؛
غربا  :ممر عمومي؛
طالب التحفيظ  :محمد توفيق أيت احلداد و من معه.
مطلب رقم 43 - 9627
اسم امللك  :دار بجوار املدرسة العبدالوية ؛
موقعه  :مراكش املدينة ،باب دكالة  ،رك اجلامع رقم 03؛
مساحته  96 :س ؛
نوعه  :دكانني و سكنى من سفلي و طابق اول و سطح .
احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :الشيء
شماال  :الرسم العقاري رقم  43 - 51912؛
شرقا  :مطلب رقم 43 - 9017؛
جنوبا  :مطلب رقم  43 - 9017؛
غربا  :رك اجلامع؛
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف مراكش و ملحقاتها ؛
مطلب رقم 43 - 9629
اسم امللك  :مرافق مسجد القايد منصور باب أيالن موقعه  :مراكش
املدينة ،باب أيالن؛
مساحته  01 :آر  47س ؛
نوعه  :مراحيض بالسفلي.
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احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :جدران مشتركة.
شماال  :زنقة سويقة باب أيالن ؛
شرقا  :محمد باعزيز؛
جنوبا  :درب اجلامع ؛
غربا  :مطلب رقم  43 - 9530؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف مراكش و ملحقاتها.
مطلب رقم 43 - 9640
اسم امللك  :سالم ؛
موقعه  :عمالة مراكش ،جماعة الويدان  ،دوار بالعربي ؛
مساحته  10 :آ  16س ؛
نوعه  :أرض عارية ؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :الشيء.
شماال  :نوال فكري ؛
شرقا  :ممر عمومي؛
جنوبا  :عبد العلي النحيلي و من معه ؛
غربا  :مطلب رقم  43 - 8239؛
طالب التحفيظ  :نعيمة أسنطاي بنت العربي.
مطلب رقم 43 - 9646
اسم امللك  :درب الشبوك  28/5؛
موقعه  :مراكش املدينة ،باب تاغزوت  ،درب الشبوك رقم 28/5؛
مساحته  26 :س ؛
نوعه  :دار من سفلي و طابق اول و سطح و مرافق.
احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :الشيء.
شماال  :درب الشبوك؛
شرقا  :غير معروف؛
جنوبا  :غير معروف ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  43 - 9647؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف مراكش و ملحقاتها.
مطلب رقم 43 - 9647
اسم امللك  :درب الشبوك  28/4؛
موقعه  :مراكش املدينة ،باب تاغزوت  ،درب الشبوك رقم 28/4؛
مساحته  27 :س ؛
نوعه  :دار من سفلي و طابق اول و سطح و مرافق.
احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :الشيء.
شماال  :مطلب رقم 43 - 9648؛
شرقا  :درب الشبوك و مطلب رقم 43 - 9646؛
جنوبا  :غير معروف ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  43 - 45934و عبد احلكيم ادريسي ؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف مراكش و ملحقاتها.
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مطلب رقم 43 - 9648
اسم امللك  :درب الشبوك  28/3؛
موقعه  :مراكش املدينة ،باب تاغزوت  ،درب الشبوك رقم 28/3؛
مساحته  32 :س ؛
نوعه  :دار من سفلي و و سطح و مرافق.
احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :جدران مشتركة.
شماال  :دار حمزة ؛
شرقا  :درب الشبوك و مطلب رقم 43 - 9649؛
جنوبا  :مطلب رقم  43 - 9647؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  43 - 45934؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف مراكش و ملحقاتها.
مطلب رقم 43 - 9649
اسم امللك  :درب الشبوك  28/2؛
موقعه  :مراكش املدينة ،باب تاغزوت  ،درب الشبوك رقم 28/2؛
مساحته  44 :س ؛
نوعه  :دار من سفلي و طابق اول و سطح و مرافق.
احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :الشيء.
شماال  :دار حمزة و احلاج عبد اهلل ؛
شرقا  :احمد متوكل؛
جنوبا  :مطلب رقم  43 - 9650و درب الشبوك ؛
غربا  :مطلب رقم  43 - 9648؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف مراكش و ملحقاتها.
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شماال  :مصطفى ايشو و رشيد جيناري ؛
شرقا  :حميد عني احلياة؛
جنوبا  :زنقة الدوار ؛
غربا  :عمر فرحان؛
طالب التحفيظ  :بوماح محمد بن قدور ؛
مطلب رقم 04 - 41181
اسم امللك  :واي كي كي ؛
موقعه  :مراكش املدينة ،أزبزط درب القاضي رقم  62؛
مساحته  89 :س ؛
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابق أول و سطح
احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :جدران مشتركة.
شماال  :الرسم العقاري رقم  43 - 44008؛
شرقا  :درب القاضي؛
جنوبا  :غير معروف ؛
غربا  :ورثة البطاشي ؛
طالب التحفيظ  :كاركيو مارنيا باسكال.
اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 43 - 9027
اسم امللك  " :ملك املزواري "
موقعه  :مراكش املدينة  ،حي رياض الزيتون ،درب احلبيب املاكني رقم .46
وقع حتديده في 27/08/2019 :
طالب التحفيظ .Pierre –Olivier PETIOT :
ان هدا االعالن يبطل االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1172
بتاريخ .16/06/2021
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي.
عبد القادر بوحامد.

مطلب رقم 43 - 9650
اسم امللك  :درب الشبوك  28/1؛
موقعه  :مراكش املدينة ،باب تاغزوت  ،درب الشبوك رقم 28/1؛
مساحته  21 :س ؛
نوعه  :دار من سفلي و طابق اول و سطح و مرافق.
احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :الشيء.
شماال  :مطلب رقم  43 - 9649؛
شرقا  :احمد متوكل؛
جنوبا  :درب الشبوك ؛
غربا  :مطلب رقم  43 - 9649؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف مراكش و ملحقاتها.

محافظة سوق  -األربعاء

مطلب رقم 43 - 9651
اسم امللك  :دار بوماح ؛
موقعه  :عمالة مراكش ،جماعة الويدان  ،دوار العربي بن بوزيد؛
مساحته  56 :س ؛
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابق اول و سطح و مرافق .
احلقوق العينية و التحمالت العقارية * :الشيء

مطلب رقم 52 - 7680
اسم امللك  :الطاهر نينو.
موقعه  :دائرة سوق اربعاء الغرب ،جماعة وادي اخملازن دوار حجاوج.
وقع حتديده في 23/12/2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم 41 :آر  43س
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نوعه  :ارض فالحية

نوعه  :أرض فالحية .

اجملاورون :

طالب التحفيظ السيد  :اخملتار الباسطي بن العربي و من معه .
هذا االعالن يلغي االعالن الذي صدر باجلريدة الرسمية عدد  976بتاريخ

شماال  :مطلب التحفيظ عدد 52 - 6876

 13سبتمبر . 2017

شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 52 - 7089
جنوبا  :الرسم العقاري 52 - 3889

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.
		

غربا  :شعبة.

فريد بدري.

طالب التحفيظ  :وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية نيابة عن األوقاف
العامة ،ينوب عنه السيد ناظر األوقاف بالقنيطرة.
احملافظ على األمالك العقارية بسوق األربعاء.

محافظة قرية بامحمد

محمد املقوم .

مطلب رقم 54 - 6111

محافظة برشيد

اسم امللك  " :فدان احمامو".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة الورتزاغ ،دوار باب الزريبة.
وقع حتديده في  30 :نوفمبر .2021

مطلب رقم 53 - 18965

مساحته  02 :هـ  12آ  58س.
نوعه  :أرض فالحية.

اسم امللك  :سرحان . 2

اجملاورون :

موقعه  :إقليم برشيد جماعة الدروة دوار الكرارصة .

شماال  :ورثة الشيخ الطوقي؛ شعبة؛

وقع حتديده في . 07/2021/ 27 :

شرقا  :الواد؛

نوعه  :أرض فالحية .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  52 :آر  10س .
اجملاورين :
شماال  :الرسم العقاري رقم  15 - 11690؛

جنوبا  :علي البعيوي؛ ورثة السراتل؛
غربا  :ورثة السراتل.
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها
السيد ناظر أوقاف تاونات

شرقا  :طريق عمومي من  10امتار ؛
جنوبا  :طريق من  4امتار ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  53 - 57811؛
طالب التحفيظ  :السيد(ة) كمال سرحان بن احلسني و من معه .
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 54 - 7052
اسم امللك  " :احلراقة".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة كيسان ،دوار العنونيني.
وقع حتديده في  15 :ماي .2018
مساحته  14 :آ  27س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :

مطلب رقم 53 - 13163
اسم امللك  :ارض املصلة.
موقعه  :إقليم برشيد جماعة الدروة دوار اوالد يحيى .

شماال  :الطريق؛
شرقا  :بوشتى كربوشة؛ عبدالسالم زينون؛
جنوبا  :عبدالسالم زينون؛
غربا  :اخلندق.

وقع حتديده في .2017 /07/ 26 :

طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  95 :آر  46س.

السيد ناظر أوقاف تاونات
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مطلب رقم 54 - 5801
اسم امللك  " :بوزبالة ."2
موقعه:إقليمتاونات،دائرةقريةبامحمد،جماعةجبابرة ،دوارجبابرةالعليا.
وقع حتديده في  29 :نوفمبر.2021
مساحته  18 :آ  64س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :عبدالسالم جبوري؛
شرقا  :عبدالعالي جبوري؛ عزوز لشهب؛
جنوبا  :عبدالسالم جبوري؛
غربا  :العياشي جبوري.
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها
السيد ناظر أوقاف تاونات
مطلب رقم 54 - 36383
اسم امللك  " :عني بوحي".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قريةبامحمد ،جماعة موالي بوشتى ،دوار
املراقيم .العليا.
وقع حتديده في  25 :يناير .2022
مساحته  01 :هـ  21آ  43س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :تهبوش حسنة؛ عبدالسالم لشهب؛ مطلب التحفيظ رقم
54 - 26161؛ روان محمد؛
شرقا  :فحصي أحمد؛
جنوبا  :الشعبة؛ لشهب عبدالسالم؛ لشهب حسن؛
غربا  :املمر العمومي.
طالب التحفيظ  :السيد عبداهلل تهبوش بن الهاشمي.
مطلب رقم 54 - 26180
اسم امللك  " :مسجد سيدي احمد احلاج".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قريةبامحمد ،جماعة جبابرة ،دوار سيدي
احمد احلاج.
وقع حتديده في  21 :ديسمبر .2021
مساحته  18 :آ  20س.
نوعه  :أرض عارية بها مسجد.
اجملاورون :
شماال  :املمر العمومي؛
شرقا  :محمد الوردي ؛ محمد املرضي؛

جنوبا  :محمد احلجوجي بن عبدالرحمان؛
غربا  :املمر العمومي.
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 54 - 36374
اسم امللك  " :مسجد احللحال".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة سيدي يحيى بني زروال،
احملل املدعو اغرود.
وقع حتديده في  16 :ديسمبر .2021
مساحته  06 :آ  42س.
نوعه  :أرض عارية جزء منها به مسجد.
اجملاورون :
شماال  :الدرقاوي محمد بن حمو ومن معه؛
زروال عبدالسالم بن عبدالرحمان؛
شرقا  :زروق محمد بن املرابط؛
جنوبا  :املرابط محمد بن حلسن؛
غربا  :ممر رجلي ؛الدرقاوي محمد بن حمو.
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 54 - 18458
اسم امللك  " :ازيار بور".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة الورتزاغ ،دوار متدرنيت.
وقع حتديده في  28 :ديسمبر .2021
مساحته  17 :آ  77س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :محمد كركر؛
شرقا  :ورثة عبدالقادرحميدي؛ ورثة أحمد مكري؛ محمد مكري؛
جنوبا  :أنور املريني؛
غربا  :عبدالواحد بريك.
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها
السيد ناظر أوقاف تاونات
مطلب رقم 54 - 36346
اسم امللك  " :ملك محمد".
موقعه  :إقليم تاونات ،جماعة قرية بامحمد ،حي حمري.
وقع حتديده في  27 :يناير .2022
مساحته  70 :س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :املمر العمومي؛
شرقا  :بنعيسى املشكوك؛عبداهلل اجملدوب؛
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جنوبا  :غنمات؛
غربا  :فقير الطيب؛ ساحة.
طالب التحفيظ  :السيد محمد ملسيح بن أحمد.

غربا  :بلعياشي بوشتى؛ العوادي علي.
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها
السيد ناظر أوقاف تاونات

مطلب رقم 54 - 36384
اسم امللك  " :تاكنايت ."2
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة موالي بوشتى،
دوار املراقيم.
وقع حتديده في  25 :يناير .2022
مساحته  36 :آ  63س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :عبدالعزيز تهبوش؛
جنوبا  :اخلندق؛
غربا  :حسن تهبوش.
طالب التحفيظ  :السيد عبداهلل تهبوش بن الهاشمي.

مطلب رقم 54 - 36382
اسم امللك " :السويطة".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة موالي بوشتى ،دوار املراقيم.
وقع حتديده في  24 :يناير .2022
مساحته  64 :آ.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :التمصوري بوشتى؛
شرقا  :الشعبة؛
جنوبا  :النويشي عبدالسالم؛اخلليل حسن؛ اخلليل محمد؛
غربا  :كشوح اخلمار؛ التمصوري بنعيسى؛ رسم عقاري رقم .54 - 4434
طالب التحفيظ  :السيد عبداهلل تهبوش بن الهاشمي بن محمد.

مطلب رقم 54 - 36333
اسم امللك " :بالد بن زيدان".
موقعه  :إقليم تاونات ،جماعة قرية بامحمد ،حي بوشمار.
وقع حتديده في  06 :ديسمبر.2021
مساحته  01 :آ  09س.
نوعه  :أرض بها بناء من طابق أرضي.
اجملاورون :
شماال  :الوجنلي مراد؛
شرقا  :الوجنلي علي؛
جنوبا  :الزنقة؛
غربا  :ورثة الوجنلي امحمد.
طالبة التحفيظ  :السيدة سناء بنمسعود بنت عبدالرحمان.
مطلب رقم 54 - 18456
اسم امللك " :جنان قطارة".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة الورتزاغ ،دوار مزاورو.
وقع حتديده في  28 :ديسمبر .2021
مساحته  24 :آ  27س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :ورثة الشلي بن قدور؛
شرقا  :املمر العمومي؛
جنوبا  :ورثة العوادي؛ ميلود مرابط؛

مطلب رقم 54 - 36381
اسم امللك " :تاكنايت ."1
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة موالي بوشتى ،دوار املراقيم.
وقع حتديده في  24 :يناير .2022
مساحته  83 :آ  67س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :عبداللطيف التهبوش؛ ممرعمومي ؛
شرقا  :عبداحلق التهبوش؛ممر عمومي؛ حلسن التهبوش؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :أحمد التهبوش.
طالب التحفيظ  :السيد عبداهلل تهبوش بن الهاشمي.
مطلب رقم 54 - 36356
اسم امللك  " :الساحل ."2
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة الودكة ،دوار النزلة..
وقع حتديده في  03 :ديسمبر .2021
مساحته  38 :آ  32س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :العبيدي عبدالسالم بن احمد؛ العبيدي امحمد بن احمد؛
شرقا  :العياشي عبدالغني؛
جنوبا  :واد اوالي؛ شيخي محمد بن أحمد؛
غربا  :قوبع حلسن بن علي.
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة.
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مطلب رقم 54 - 18455
اسم امللك  " :هواتي قرب سيدي التميم".
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة الورتزاغ ،دوار مزاورو.
وقع حتديده في  28 :ديسمبر .2021
مساحته  87 :آ  48س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :واد سيدي التميم؛
شرقا  :مزيان مسعود ومن معه؛
جنوبا  :أرض جماعية؛ خدير عوادي؛بديش حمزة؛
غربا  :بديش عبدالسالم.
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية النائب عنها
السيد ناظر أوقاف تاونات.
احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد بالنيابة.
عزيز التزراتي.

محافظة أزيالل
مطلب رقم 55 - 23130
إسم امللك  :ملك او خليف
موقعه:إقليمودائرةأزياللجماعةتامدةنومرصيداحمللاملدعومزارعتسلت
تاريخ حتديده 09-11-2018 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 3هكتار و 74ار و 64سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار اللوز والزيتون وعلى جزء منها
بناية من تراب
اجملاورون :
شماال  :ورثة امزيلن
شرقا  :شعبة و ملك األوقاف
جنوبا  :ورثة ايت خويا شريف
غربا  :امللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ  :اوخليفت يونس بن علي .
مطلب رقم 55 - 23463
إسم امللك  :النصر
موقعه  :إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي اغير
تاريخ حتديده 14-06-2019 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :ار و 32سنتيار
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي
اجملاورون :

شماال  :امللك العام اجلماعي و العشيقي محمد
شرقا  :طالب التحفيظ
جنوبا  :املنصوري احلسني و امليل محمد و ايت عقا حسن
غربا  :السرير مصطفى
طالب التحفيظ  :الفردي مودة بنت حميد .
مطلب رقم 55 - 33647
إسم امللك  :تايوت الصغيرة 2
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو الشعبة احلمرة
تاريخ حتديده 27-10-2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 12 :ار و 47سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :بركايو عبد الكبير ومن معه
شرقا  :السعدي عبد الرحيم و امللك العام اجلماعي
جنوبا  :طريق
غربا  :ايت املعطي
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 55 - 33698
إسم امللك  :وسام
موقعه  :إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي التقدم
تاريخ حتديده 21-12-2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 83 :سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :ورثة توامي محمد
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :التوامي التهامي
طالب التحفيظ  :اتغالست سعيد بن عبد املالك.
مطلب رقم 55 - 33839
إسم امللك  :امان
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة أيت تكال احملل املدعو دوار أوزود
تاريخ حتديده 16-12-2020 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 3 :ار و 44سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية بها  1شجرة زيتون و  1شجرة زيتون برية
اجملاورون :
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :حادة بن زروال
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جنوبا  :حادة بن زروال

جنوبا  :ورثة اوحمي عدي

غربا  :امللك العام اجلماعي

غربا  :ورثة الصنهاجي

طالب التحفيظ  :امان عبد الرحيم بن ابراهيم.

طالب التحفيظ  :الدولة املغربية-امللك اخلاص. -

مطلب رقم 55 - 33929
إسم امللك  :ملك باعوش
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واويزغت احملل املدعو حي ايت داوود
تاريخ حتديده 01-03-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 78 :سنتيار
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق
اجملاورون :
شماال  :عزيز خال نايت اوحدو و احلسني صاحلي
شرقا  :موحى زيد
جنوبا  :القرشي احساين
غربا  :امللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ  :باعوش احلسني بن أحمد.
مطلب رقم 55 - 33931
إسم امللك  :ياقوت 2
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة امليل
تاريخ حتديده 12-08-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 24 :ار
مشتمالته  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :العربي شامو
شرقا  :شعبة
جنوبا  :ورثة ابلهاس احلبيب
غربا  :ورثة حمادي اضرضور
طالب التحفيظ  :بويلي عبدالرزاق بن احمد.
مطلب رقم 55 - 33937
إسم امللك  :اعدادية البحيرة القطعة رقم 1
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو إعدادية البحيرة
تاريخ حتديده 02-03-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 4 :ار و 29سنتيار
مشتمالته  :أرض بها اعدادية

مطلب رقم 55 - 34011
إسم امللك  :مفاهيم 3
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار ايت سري
تاريخ حتديده 10-05-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 22 :ار و 22سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون
اجملاورون :
شماال  :ورثة باخشى العيد
شرقا  :ورثة باخشى العيد
جنوبا  :باعوز صالح
غربا  :طريق
طالب التحفيظ  :باخشى حادة بنت موح.
مطلب رقم 55 - 34012
إسم امللك  :مفاهيم 4
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار ايت اسري
تاريخ حتديده 10-05-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 19 :ار و 81سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون
اجملاورون :
شماال  :ورثة باخشة العيد
شرقا  :ورثة باخشة العيد
جنوبا  :ورثة ايت اقدمي
غربا  :امللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ  :باخشى حادة بنت موح.
مطلب رقم 55 - 34013
إسم امللك  :مفاهيم 1
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو ايت اسري
تاريخ حتديده 10-05-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 18 :ار و 61سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون والبرتقال وعلى جزء
منها بناية من سفلي ومرافق

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :الرسم العقاري رقم 55 - 19044

شماال  :باخشى عبد اهلل

شرقا  :طالب التحفيظ

شرقا  :امللك العام اجلماعي
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جنوبا  :ورثة باعوز فاظمة
غربا  :ورثة باخشى العيد
طالب التحفيظ  :باخشى حادة بنت موح
مطلب رقم 55 - 34014
إسم امللك  :مفاهيم 2
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار ايت اسري
تاريخ حتديده 10-05-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 18 :ار و 3سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها اشجار الزيتون
اجملاورون :
شماال  :ورثة باخشة
شرقا  :ورثة ايت عبد السالم
جنوبا  :ورثة باعوز
غربا  :ورثة جنيب حدو
طالب التحفيظ  :باخشى حادة بنت موح.
مطلب رقم 55 - 34055

جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :امللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ  :اعراب مولود بن محند.
مطلب رقم 55 - 68490
إسم امللك  :موحى
موقعه  :إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي اغبالو
تاريخ حتديده 27-08-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 81 :سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :ايت الطالب حسن
جنوبا  :حسن ايت الطالب
غربا  :بايشير الباشير
طالب التحفيظ  :العماري مصطفى بن محمد
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.
زكرياء السعيدي.

إسم امللك  :ملك محمد
موقعه  :إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أغبالو
تاريخ حتديده 21-06-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 90 :سنتيار

محافظة إفران

مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق
اجملاورون :
شماال  :خرواش محمد
شرقا  :ابراهيم فارس
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :طريق
طالب التحفيظ  :بوالعوان محمد بن يشو ومن معه.
مطلب رقم 55 - 68480
إسم امللك  :اعراب
موقعه  :إقليم ومدينة زيالل احملل املدعو حي الزاوية
تاريخ حتديده 13-08-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 99 :سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :محمد اخوساس
شرقا  :عبد اهلل ومرمي

مطلب رقـم 57 - 6749
اسم امللك " :اندوان" .
موقعه  :اقليم إفران ،دائرة أزرو ،جماعة بن صميم ،احملل املدعو موسى عدي
مساحته اإلجمالية  47 :ار  70سنتيار
نوعه  :أرض بها بناية ذات سفلي واسطبل وجزء منها عبارة عن أرض عارية
يتكون من قطعتني:
القطعة األولى :
مساحتها  29 :آر  78سنتيار
اجملاورون:
شماال  :ممر ذو عرض متغير ،الرسم العقاري عدد 57 - 12839
شرقا  :طالب التحفيظ ومن معه
جنوبا  :ممر ذو عرض متغير
غربا  :امللك اخلاص للدولة
القطعة الثانية :
مساحتها  17 :آر  92سنتيار
اجملاورون :
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شماال  :ممر ذو عرض متغير
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 57 - 6751
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 57 - 6751
غربا  :بلعيد زواق
احلقوق العينية والتحمالت  :خط تيار كهربائي منخفض الضغط
يخترق امللك
طالب التحفيظ  :العربي زواق بن سعيد.
مطلب رقـم 57 - 6718
اسم امللك " :حمرية" .
موقعه  :اقليم إفران ،دائرة إفران ،جماعة ضاية عوا
مساحته اإلجمالية  35 :ار  77سنتيار
نوعه  :أرض بها أشجار التفاح
مساحته  35 :آر  77سنتيار
اجملاورون:
شماال  :احلسني خلصيم
شرقا  :مشهور حمو
جنوبا  :ممر خاص لفائدة مشهور حمو ومن معه
غربا  :ممر عمومي ذو عرض متغير
احلقوق العينية والتحمالت  :خط تيار كهربائي منخفض الضغط
يخترق امللك ،ساقية خاصة داخل امللك.
طالب التحفيظ  :ادريس مشهور بن لهبوب.
احملافظ على األمالك العقارية بإفران.
فؤاد أفغان.

محافظة طنجة بني مكادة
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " اريفي"01
مطلب رقم  61 - 29047الكائن عمالة الفحص اجنرة
اجلماعة القروية القصر الصغير ،احملل املدعو مدشر
فرسيوة والذي ادرج اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة
الرسمية عدد  1205املؤرخة في  02فبراير 2022
عوضا عن :
طالبةالتحفيظ  :مليكة بنت محمد بولعيش.
اقرأ :
طالبة التحفيظ  :مليكة بنت محمد بولعيش ومن معها.
و الباقي بدون تغيير.
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إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى " اخلير"
مطلب رقم  61 - 28981الكائن عمالة طنجة اصيلة
اجلماعة القروية الساحل الشمالي ،احملل املدعو مدشر
تندافل؛ والذي ادرج اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة
الرسمية عدد  1205املؤرخة في 0فبراير 2022
عوضا عن :
مساحته  93 :ار 10سنتيارا
اقرأ :
مساحته  04 :ار  27سنتيارا.
و الباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.
املصطفى طريفة.

محافظة الداخلة
مطلب رقم 62 - 253
اسم امللك " :الدولة /198ق "
موقعه  :جماعة العركوب
نوعه  :أرض عارية.
مساحته التي أظهرها التصميم العقاري  656 :هكتار و  13آر  42سنتيار.
وقع حتديده بتاريخ  10 :يناير .2022
حدوده :
شماال  :الطريق اإلقليمية رقم  1100في اجتاه ام دريكة،
شرقا  :امللك اخلاص للدولة.
جنوبا  :امللك اخلاص للدولة،
غربا  :مطلب التحفيظ رقم ، 62 - 113
احلقوق العينية  :الشيء
طالب التحفيظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص.
احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.
سيدي حمدي بوحنانة.

محافظة النواصر
مطلب رقم 53 - 4738
إسم امللك  " :أرض حبل الوعدودي ".
موقعه  :إقليم النواصر جماعة النواصر دوار أوالد دقاق.
وقع حتديده في  24 :نوفمبر .2004
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مطلب رقم 53 - 4561

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  17 :آر و  28سنتيار .
نوعه  :أرض فالحية.

اسم امللك  :أرض قزيبر

اجملاورون :

موقعه  :عمالة إقليم النواصر جماعة أوالد صالح دوار التوامة.

شماال  :الرسم العقاري رقم .47 - 773

وقع حتديده في .17/08/2021 :

شرقا  :الرسم العقاري رقم .53 - 7998
جنوبا  :الرسم العقاري رقم .53 - 7998
غربا  :ورثة بوهالل بنداود .
طالب التحفيظ  :عبد الرحيم عشير بن العربي .
مطلب رقم 53 - 4732
إسم امللك " :أرض الكدية".
موقعه  :عمالة إقليم النواصر جماعة
النواصر دوار أوالد دقاق.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار و  01آر و  19سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها بنايات وبئر وخزان للماء.
اجملاورون :
شماال  :الرسم القعاري 63 - 43689
شرقا  :الطالبي الزوهرة
جنوبا  :طريق معبدة .
غربا  :الرسم العقاري .63 - 4845
طالب التحفيظ  :عبد الكرمي قزيبر.

وقع حتديده في  24 :نوفمبر .2004
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار و  92آر و  70سنتيار .
نوعه  :أرض فالحية.

مطلب رقم 63 - 4989
اسم امللك  :اخلير
موقعه  :عمالة إقليم النواصر جماعة أوالد صالح دوار الهواورة.

اجملاورون :
شماال  :مطلب رقم  34 - 223والرسم العقاري رقم .63 - 14346
شرقا  :الرسم العقاري رقم  53 - 7998ومطلب عدد  34 - 223يليه
ورثة بوهالل بنداود .
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  24487س.
غربا  :بوهالل العربي وورثة بوهالل بنداود وورثة أحمد ولد بالعباس
والرسم العقاري رقم  48841س ( القطعة . ) 2
طالب التحفيظ  :عشير عبد الرحيم بن العربي.
مطلب رقم 53 - 4736
إسم امللك  " :أرض بودرية".

وقع حتديده في .02/08/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار و  80آر و  60سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها بئر.
حدوده :
شماال  :مصطفى ولد عيسى وطريق عرضها  03أمتار يليها املكتب
الوطني للسكك احلديدية .
شرقا  :الرسم العقاري رقم .63 - 94814
جنوبا  :طريق عمومية عرضها  03أمتار يليها الرسم العقاري رقم .63 - 98108
غربا  :ورثة احلاج بوشعيب.
طالب التحفيظ  :فوزية الشريف اخلليفي.

موقعه  :عمالة إقليم النواصر جماعة النواصر دوار أوالد دقاق.
وقع حتديده في  24 :نوفمبر .2004
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  64 :آر  66سنتيار .
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :احلاجة زهرة والناصري أحمد وصالح الشلح ومطلب
التحفيظ عدد . 34 - 261
شرقا  :ورثة الدرس أحمد و ممر عرضه  03أمتار يليه ورثة الدرس احمد
بن محمد .

مطلب رقم 63 - 5471
موقعه  :الدار البيضاء عمالة إقليم النواصر جماعة داربوعزة دوار احلاللفة.
وقع حتديده في  02 :نوفمبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :ار  01سنتيار.
نوعه  :أرض بها بنايات.
حدوده :
شماال  :ممر عرضه  03أمتار.
شرقا  :عبد الهادي.

جنوبا  :طريق عمومي عرضه  10أمتار يليها الرسم العقاري رقم /1312ت.

جنوبا  :محمسي عبد الرزاق ويامنة مراد.

غربا  :مطلب التحفيظ عدد .53 - 4731

غربا  :الوالج بشير و الوالج رشيد ( طالبي التحفيظ ) و الوالج خديجة.

طالبة التحفيظ  :عبد الرحيم عشير بن العربي.

طالبا التحفيظ  :الوالج بشير بن احمد ومن معه.
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مطلب رقم 63 - 5546
اسم امللك  :حفرة سعيد
موقعه  :اقليم النواصر جماعة أوالد صالح دوار العمامرة.
وقع حتديده في  12 :نوفمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هكتار و  44ار و  18سنتيار.
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اجملاورون :
شماال  :مطلب عدد .63 - 5268
شرقا  :مطلب عدد .63 - 5268
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  47 - 711غربا  :ورثة اشويبة محمد .
طالب التحفيظ  :محمد اشويبة بن محمد

نوعه  :ارض فالحية .

مطلب رقم 63 - 669

حدوده:
شماال  :السي فالح مليكة ومن معها ( طالب التحفيظ ) يليهم

اسم امللك  " :بن حمامة"
موقعه  :عمالة النواصر جماعة أوالد صالح دوار لعمامرة.

الرسم العقاري رقم  63 - 95240و مطلب عدد  63 - 2800و مطلب

وقع حتديده في .15/12/2008 :

عدد . 63 - 3032

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  62 :ار و  28سنتيار.

شرقا  :الرسم العقاري رقم  63 - 95744و طريق معبدة عرضها 10

نوعه  :أرض فالحية.

أمتار يليها مطلب عدد  63 - 313و الرسم العقاري رقم .63 - 25993
جنوبا  :العربي احلداد.
غربا  :الرسم العقاري رقم .63 - 96210
طالبو التحفيظ  :السي فالح مليكة ومن معها.
مطلب رقم 63 - 5123

اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  63 - 16280و الرسم العقاري رقم .63 - 48670
شرقا  :الرسم العقاري رقم .63 - 48670
جنوبا  :الرسم العقاري رقم /83561س ( القطعة .) 2
غربا  :طريق عمومية عرضها  10أمتار يليها مطلب رقم عدد .63 - 322
طالب التحفيظ  :زرادي محمد ومن معه.

إسم امللك  " :أرض الضاية احلمرة ".

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

موقعه  :إقليم النواصر جماعة النواصر دوار اوالد دقاق.
وقع حتديده في  01 :نوفمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  42 :آر و  83سنتيار .
نوعه  :أرض فالحية.

مطلب رقم 63 - 5600
امللك املسمى  " :ملك أسينات "
موقعه  :عمالة النواصر جماعة بوسكورة دوار احلوامي .

اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج بوشعيب الدرس.
شرقا  :مشروع قناة النواصر

وقع حتديده بتاريخ 19-04-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :آر  06سنتيار .
نوعه  :أرض بها بنايات.

جنوبا  :الرسم العقاري رقم  63 - 55258و ايت منصور عبد الرزاق.

اجملاورون :

غربا  :ضاية يليها مشرع عبد الرحمان .

شماال  :خطيب محمد .

طالب التحفيظ  :املصطفى ايت منصور .

شرقا  :ممر لفائدة شكيب محمد و بركوش يليه السعدية كزال

مطلب رقم 63 - 5265
إسم امللك  " :بودريوة ".
موقعه  :إقليم النواصر جماعة
النواصر دوار اوالد دقاق.
وقع حتديده في .05/08/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  09 :آر و  90سنتيار .
نوعه  :أرض فالحية.

جنوبا  :طريق عرضها  04أمتار
غربا  :عراش محمد .
طالبا التحفيظ :
السيد البرج احلسني؛السيدة عبيد أمينة.إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في
 13مارس  2021عدد .1189
احملافظ على األمالك العقارية النواصر .
زكرياء الدغمي.
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محافظة احلوز

جنوبا  :طريق عمومية ذات عرض متغير،
غربا  :ورثة حلماد مارس ،
طالب التحفيظ  :السيد منصف بشار بن احمد.

مطلب رقم 65 - 18040
امللك املسمى  " :يسرا "
الكائن  :إقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اوريكة دوار متسكرين.
مساحته  05 :آ  72س .
وقع حتديده في  11 :اغسطس .2021
نوعه  :أرض فالحية محاطة بسور بها منزل في طور البناء وبئر.
اجملاورون :
شماال  :محمد التغزاوي،
شرقا  :مصرف  ،طريق عمومية ذات عرض متغير،
جنوبا  :ممر عرضه  5امتار،
غربا  :خديجة التغزاوي ،
طالبة التحفيظ  :السيدة جيد يسرا بنت حسن.
مطلب رقم 65 - 18046
امللك املسمى  " :خيراتي "
الكائن  :إقليم احلوز دائرة امزميز ،جماعة سيدي بدهاج دوار اكدير اكودار.
مساحته  16 :آ  73س .
وقع حتديده في  17 :اغسطس .2021
نوعه  :أرض محاطة بسور بها مسكن من سفلي وسطح وبناية من
سفلي ومرآب ومحل تقني وحديقة وأربعة أشجار من الزيتون .
اجملاورون :
شماال  :محمد احلجرة،
شرقا  :مصرف  ،ورثة الهاشمي احلجرة،
جنوبا  :طريق عمومية عرضها 3امتار،
غربا  :فاطمة احلجرة ،
طالب التحفيظ  :السيد خيراتي سليمان بن محمد.
مطلب رقم 65 - 18048
امللك املسمى  " :ملك منصف "
الكائن  :إقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت دوار السهيب.
مساحته  29 :آ  94س .
وقع حتديده في  18 :اغسطس .2021
نوعه  :أرض فالحية محاطة بسور بها أشجار الزيتون ومسكن من
سفلي و .Pergola
اجملاورون :
شماال  :ورثة حلماد مارس،
شرقا  :مارس حسن،

مطلب رقم 65 - 18049
امللك املسمى  " :أيت حمدان"
الكائن  :إقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات دوار ايت حمدان.
مساحته  09 :آ  03س .
وقع حتديده في  25 :اغسطس .2021
نوعه  :أرض فالحية بها شجرتني من الزيتون.
اجملاورون :
بالنسبة للقطعة األولى :
شماال  :احلسني بن حسي ،مصرف ،ممر عرضه متر واحد.
شرقا  :مصرف  ،احلسني بن حسي ،
جنوبا  :طريق عمومية عرضها  5امتار،
غربا  :ممر عرضه متر واحد ،الرسم العقاري عدد .65 - 4672
بالنسبة للقطعة الثانية :
شماال  :طريق عمومية عرضها  5امتار.
شرقا  :مصرف  ،حلسن بن حسي ،
جنوبا  :مصرف ،الرسم العقاري عدد ،65 - 17732
غربا  :الرسم العقاري عدد .65 - 17732
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 65 - 18054
امللك املسمى  " :ايت تكرامت "
الكائن  :إقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات احملل املدعو اكودار.
مساحته  01 :هك  16آ  06س .
وقع حتديده في  02 :سبتمبر .2021
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :احلاج عثمان،
شرقا  :علي جيزو،
جنوبا  :ورثة حسن تابيتي ،
غربا  :عمر الغاشي ،
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 65 - 18055
امللك املسمى  " :مقبرة سيدي عبد القادر "
الكائن  :إقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة اغمات دوار اكودار.
مساحته  79 :آ  38س .
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وقع حتديده في  02 :سبتمبر .2021

جنوبا  :سومان خليفة ،

نوعه  :مقبرة.

غربا  :طريق عمومية عرضها  5امتار ،الرسمني العقاريني عدد  - 22619م

اجملاورون :

و  - 22324م ،

شماال  :مصرف،

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.

شرقا  :مصرف  ،واد  ،حلسن وانوت،
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد ، 65 - 18057
غربا  :امالح حسن  ،ممر عرضه متران ،
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 65 - 18069
امللك املسمى  " :تزي امغارن"
الكائن  :إقليم احلوز دائرة حتناوت  ،جماعة أغواطيم  ،ثالثا اقا.
مساحته  02 :هك  60آ  95س .
وقع حتديده في  14 :سبتمبر .2021
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار اللوز.
اجملاورون :
بالنسبة للقطعة األولى :

مطلب رقم 65 - 18071
امللك املسمى  " :ثالث نعمر "
الكائن  :إقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم دوار بوخيام.
مساحته  02 :هك  33آ  88س .
وقع حتديده في  14 :سبتمبر .2021
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :ايت بلقاس،
شرقا  :شعبة،
جنوبا  :مجهول ،
غربا  :الرسم العقاري عدد  ، 65 - 1103ايت بلقاس ،
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.

شماال  :طريق عمومية ذات عرض متغير.
شرقا  :اوحمو محمد  ،اوحمو احلسني ،
جنوبا  :ايت بلقاس،
غربا  :طريق عمومية عرضها  6امتار.
بالنسبة للقطعة الثانية :
شماال  :طريق عمومية ذات عرض متغير.
شرقا  :طريق عمومية ذات عرضها  6امتار ،
جنوبا  :اوحمو رشيد ،

مطلب رقم 65 - 18072
امللك املسمى  " :مسجد اغزراف "
الكائن  :إقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم دوار ماووت اغزراف.
مساحته  02 :آ  19س .
وقع حتديده في  14 :سبتمبر .2021
نوعه  :أرض عارية بها مسجد من سفلي وطابق أول وسطح.
اجملاورون :
شماال  :مصطفى القباج ،

غربا  :اوحمو رشيد.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 65 - 18070
امللك املسمى  " :جنان اخلروع "
الكائن  :إقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم دوار اخلروع.

شرقا  :بوتكارت عبد الرحمان،
جنوبا  :ممر بدون منفذ عرضه  4امتار ،
غربا  :طريق عمومية ذات عرض متغير ،
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.
اصالح غلط  -يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 65 - 18029

مساحته  02 :هك  18آ  36س .

عوضا عن :

وقع حتديده في  14 :سبتمبر .2021

 -سند التملك :

نوعه  :أرض فالحية .

 -صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي ضمن حتت عدد  173صحيفة

اجملاورون :

 130سجل التركات  63م بتاريخ  08يناير  2021توثيق انزكان.

شماال  :الرسم العقاري عدد  - 22619م،

 -نسخة رسم قسمة عدلي ضمن اصله حتت عدد  249صحيفة 210

شرقا  :واد اخلروع،

كناش ل رقم  136بتاريخ  26ديسمبر 2008توثيق مراكش.
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 نظير ملحق اصالحي عدلي ضمن حتت عدد  189صحيفة 210كناش اخملتلفة رقم  98بتاريخ  15ديسمبر 2020توثيق اكادير.
 نسخة رسم استمرار عدلي ضمن اصله حتت عدد  277صحيفة 270كناش األول رقم  90بتاريخ  27فبراير  2007توثيق مراكش.
 شهادة ادراية عدد  21مؤرخة في .2020 - 12 - 17اقرأ :
 سند التملك : صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي ضمن حتت عدد  173صحيفة 130سجل التركات  63م بتاريخ  08يناير  2021توثيق انزكان.
 نسخة رسم قسمة عدلي ضمن اصله حتت عدد  249صحيفة 210كناش ل رقم  136بتاريخ  26ديسمبر 2008توثيق مراكش.
 نظير ملحق اصالحي عدلي ضمن حتت عدد  189صحيفة 210كناش اخملتلفة رقم  98بتاريخ  15ديسمبر 2020توثيق اكادير.
 نسخة رسم استمرار عدلي ضمن اصله حتت عدد  277صحيفة 270كناش األول رقم  90بتاريخ  27فبراير  2007توثيق مراكش.
 شهادة ادراية عدد  21مؤرخة في .2020 - 12 - 17 نسخة لرسم شراء عدلي ضن اصله بعدد  232صحيفة  242كناش 1رقم  95بتاريخ  05مارس  2007توثيق مراكش.
 رسم ملحق إصالحي عدلي ضمن بعدد  263صحيفة  228كناشاخملتلفة عدد  259بتاريخ  06ماي  2021توثيق مراكش.
الباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية باحلوز
محمد شرف
				

مطلب رقم 67 - 6325
اسم امللك  :ملك سامية.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة سبع عيون ،دوار ايت اعمر وسعيد.
وقع حتديده في .2022 - 01 - 03 :
املساحة التي أظهرها التصميم  08 :آر.
نوعه  :أرض عارية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :التهامي مراضي.
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  67 - 6324 :وطريق.
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  67 - 6324 :ومحمد السالمي.
غربا  :احلسن املراضي.
طالبة التحفيظ  :سامية قربى بنت علي.
مطلب رقم 67 - 6351
اسم امللك  :بوغانيم.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة ايت يعزم ،دوار اكرامن بويدر.
وقع حتديده في .2022 - 01 - 24 :
املساحة التي أظهرها التصميم  04 :هكتار  36آر  71سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  - 5028 :ك.
شرقا  :الرسم العقاري رقم  - 5028 :ك واملطلب رقم  - 10864ك.

محافظة احلاجب
مطلب رقم 67 - 6324
اسم امللك  :ملك سامية .1
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة سبع عيون ،دوار ايت اعمر وسعيد.
وقع حتديده في .2022 - 01 - 03 :
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر  98سنتيار.
نوعه  :أرض عارية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم .67 - 6325 :
شرقا  :طريق.
جنوبا  :محمد السالمي.
غربا  :مطلب التحفيظ رقم .67 - 6325 :
طالبة التحفيظ  :سامية قربى بنت علي.

جنوبا  :الرسم العقاري رقم  67 - 1843 :وطالبي التحفيظ.
غربا  :ورثة عالل بن محمد.
طالبو التحفيظ  :محسني باعدي بن سعيد ومن معه.
مطلب رقم 67 - 6352
اسم امللك  :امان صيرين.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة اقدار ،دوار ايت حمزة.
وقع حتديده في .2022 - 01 - 24 :
املساحة التي أظهرها التصميم  82 :آر  13سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم .67 - 6353 :
شرقا  :طريق ونور الدين مزكار.
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جنوبا  :عبد السالم اجلمري.
غربا  :الرسم العقاري رقم .67 - 17191 :
طالبة التحفيظ  :رشيدة همبري بنت بوجمعة.
مطلب رقم 67 - 6353
اسم امللك  :امان صيرين.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة اقدار ،دوار ايت حمزة.
وقع حتديده في .2022 - 01 - 24 :
املساحة التي أظهرها التصميم  92 :آر  98سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مقبرة.
شرقا  :طريق.
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم .67 - 6352 :
غربا  :الرسم العقاري رقم .67 - 17191 :
طالبة التحفيظ  :نازهة همبري بنت بوجمعة.
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب

				

عبد اجلبار فرطاس

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  96 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية ذات سفلي به مرأب وطابقيني ومرافق بالسطح.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد .68 - 16189
شرقا  :موكينا احمد.
جنوبا  :زنقة.
غربا  :زنقة.
التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية  :الشيء
طالب التحفيظ  :الشرقاوي حيضار بن صالح.
مطلب رقم 68 - 18189
اسم امللك  " :ملك ايزة "
موقعه  :اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو القواسم اجلدد.
وقع حتـديده في  08 :نوفمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :ار  01سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية ذات سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح.
اجملاورون :
شماال  :زنقة.
شرقا  :الرسم العقاري عدد .10 - 20193

محافظة الفقيه بن صالح

جنوبا  :الرسم العقاري عدد  ،68 - 20891العرباوي املعطي.
غربا  :الرسم العقاري عدد .68 - 13023
التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية  :الشيء

مطلب رقم 68 - 18181
اسم امللك  " :ملك محمد "
موقعه  :اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو القواسم اجلدد.
وقع حتـديده في  10 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  86 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية ذات سفلي به مرأب وطابقيني ومرافق بالسطح.
اجملاورون :
شماال  :الكاموني محمد  ،الرسم العقاري عدد .68 - 3310
شرقا  :الرسم العقاري عدد  ،68 - 3310الرسم العقاري عدد .10 - 46282
جنوبا  :زنقة.
غربا  :زنقة.
التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية  :الشيء
طالب التحفيظ  :محمد عمار بن املعطي.
مطلب رقم 68 - 18184
اسم امللك  " :ملك حيضار "
موقعه  :اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي القواسم.
وقع حتـديده في  04 :يناير .2022

طالبو التحفيظ :
 - 1ايزة اليازجي بنت صالح.
 - 2محمد سميج بن صالح.
 - 3كرمية سميج بنت صالح.
 - 4عزيز سميج بن صالح.
 - 5عبد الهادي سميج بن صالح.
مطلب رقم 68 - 18190
اسم امللك  " :شفاع "
موقعه  :اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت بن سعيد.
وقع حتـديده في  24 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  59 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.
اجملاورون :
شماال  :زنقة.
شرقا  :زنقة.
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مساحته 52 :آرا  41سنتيارا.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  ، 68 - 4000الرسم العقاري عدد .68 - 14753
غربا  :حكيم بن صالح.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار ليمون وبئر وبناية من طابق أرضي،
التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية  :الشيء
اجملاورون :
طالبا التحفيظ :
شماال  :لبيض حلسن .
 - 1املصطفى احلماني بن الصغير.
شرقا  :مطلب حتفيظ عدد  - 27631ر  -ورثة عربي بنرزوق  -ساقية
 - 2حليمة حفيظي بنت حوسى.
–طريق وطنية رقم ، .4237
جنوبا  :مطلب عدد  - 27736ر والعلواني أحمد،
مطلب رقم 68 - 18208
غربا  :واد بهت.
اسم امللك  " :التخم " 1
طالبو التحفيظ :هنية حسون بنت اجلياللي ومن معها.
موقعه  :اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي احمد الضاوي.
احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسيدي سليمان
وقع حتـديده في  25 :يناير .2022
كرمي آيت عيسى
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :ار  56سنتيار			 .
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :زنقة.
شرقا  :زنقة.
محافظة سيدي اسماعيل  -الزمامرة
جنوبا  :زوهير عبد الرحمان.
غربا  :احلاج محمد.
التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية  :الشيء
طالب التحفيظ  :رشيد التخم بن العربي.
مطلب رقم 75 - 57733
مطلب رقم 68 - 18209

اسم امللك  " :وجلة "
موقعه  :اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني عمير الشرقية
جماعة اخللفية احملل املدعو أوالد عبد اهلل.
وقع حتـديده في  25 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  83 :ار  59سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية سقوية بها أشجار الرمان.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  ،68 - 3179ريامي الكبير.
شرقا  :طريق.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد .68 - 29287
غربا  :ممر.
التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية  :خط كهربائي يعتلي امللك.
طالب التحفيظ  :عثمان اعجال بن الهاشمي.
احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح
كرمي ناجيم
		

محافظة سيدي سليمان
مطلب رقم 70 - 322
اسم امللك  ‹‹ :بالد احلاج بنعيسى››.
موقعه  :إقليم و دائرة سيدي سليمان ،قيادة وجماعة بومعيز ،دوار الرزازقة ،
وقع حتديده في  06 :سبتمبر 2021

اسم امللك  :فدان النصراني
موقعه  :إقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار حيوط الكاهية
وقع حتديده في  - 12 :يوليوز 2021 -
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :آر و  09سنتيار.
نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 44 - 2224
شرقا  :الرسم العقاري عدد  75 - 6170والرسم العقاري 75 - 12193
جنوبا  :ممر
غربا  :الرسم العقاري عدد  75 - 10590والرسم العقاري عدد 75 - 9749
طالب التحفيظ  :عبد الرزاق عسولي ابن عبد القادر

مطلب رقم 75 - 57596
اسم امللك  :أرض حيط خشان
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة أوالد حمدان
دوار الكوايل
وقع حتديده في  - 24 :فبراير 2021 -
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هكتار  27آر  55سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 10383
شرقا  :دحلي اخملتار بن التومي
جنوبا  :ممر عرضه  03أمتار
غربا  :طريق عمومية
طالبة التحفيظ  :نديرة التومي بنت محمد
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جنوبا  :ورثة عباس حميدي
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اسم امللك  :البريوك
موقعه  :إقليم
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سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار

طالبة التحفيظ  :مينة قرقوبي بنت محمد

حيوط الكاهية
وقع حتديده في  - 15 :شتنبر 2021 -
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  99 :سنتيار.
نوعه  :أرض عارية

مطلب رقم 75 - 57871
اسم امللك  :أرض البير
موقعه  :إقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الغنادرة دوار الزهامنة
وقع حتديده في  24 :نوفمبر 2021

اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية عرضها  06أمتار
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 57703
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 75 - 5661
غربا  :عبد اهلل الكناوي
طالبو التحفيظ  :حميد امغار ابن محمد ومن معه
مطلب رقم 75 - 57875
اسم امللك  :خالد

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  38 :آر  02سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 47616
شرقا  :طريق عمومية عرضها  10أمتار
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  - 4360ز
غربا  :عبد الرحيم أبو زيد بن محمد
طالب التحفيظ  :محمد الساكي بن ادريس

موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي
احساين بن عبد الرحمان دوار الشراقة
وقع حتديده في  29 :نوفمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  94 :آر  32سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية

مطلب رقم 75 - 57353
اسم امللك  :عواش
موقعه  :إقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الوالدية دوار القصبة
وقع حتديده في  - 27 :شتنبر 2021 -
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر.

اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية عرضها  30متر
شرقا  :خالد املصباحي وخديجة العياشي وامينة العياشي
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 43341
غربا  :طريق عمومية عرضها  10أمتار
طالب التحفيظ  :خالد املصباحي بن عبد اهلل
مطلب رقم 75 - 57687

نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :طريق
شرقا  :ممر عمومي
جنوبا  :جوبير محمد
غربا  :جوبير محمد
طالب التحفيظ  :سليم عواش

اسم امللك  :أرض الكدية
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي
اسماعيل دوار احلناصلة
وقع حتديده في  24 :ماي 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  16 :آر  69سنتيار.

مطلب رقم 75 - 57718
اسم امللك  :املرميدة
موقعه  :إقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار القصبة
وقع حتديده في  06 :سبتمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :آر  12سنتيار.

نوعه  :أرض فالحية

نوعه  :أرض عارية

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :طريق عمومية عرضها  05أمتار

شماال  :شيخ كاف

شرقا  :طريق عمومية عرضها  05أمتار

شرقا  :الرسم العقاري عدد 44 - 1821
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جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  - 2870ز

اجملاورون :

غربا  :الرسم العقاري 75 - 5831

شماال  :ورثة بوشعيب محراش

طالب التحفيظ  :نعيمة كبطاس بنت أحمد ومن معها

شرقا  :ورثة فتاح عبد اهلل
جنوبا  :ورثة زيان أحمد

مطلب رقم 75 - 57187
اسم امللك  :أرض السويحل

غربا  :مطلب التحفيظ عدد  75 - 37800وورثة فتاح الزوهرة
طالب التحفيظ  :عبد الكبير فتاح بن عبد اهلل

موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي
مطلب رقم 75 - 57703

اسماعيل دوار الكدارة
وقع حتديده في  08 :مارس 2021

اسم امللك  :البرويك

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر  13سنتيار.

موقعه  :إقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار حيوط الكاهية

نوعه  :بناية من سفلي

وقع حتديده في  - 08 :يونيو 2021 -

اجملاورون :

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  03سنتيار.

شماال  :ورثة الفكتور

نوعه  :أرض عارية

شرقا  :ورثة الفكتور

اجملاورون :

جنوبا  :طريق

شماال  :ممر عرضه  06أمتار

غربا  :اسماعيل بودراو

شرقا  :زهرة الدومي

طالبة التحفيظ  :زهراء اخضيف بنت محمد

جنوبا  :الرسم العقاري عدد 75 - 5661
غربا  :حميد أمغار

مطلب رقم 75 - 57872

طالب التحفيظ  :أحمد رفاس ابن عبد الكبير

اسم امللك  :أرض حائط
مطلب رقم 75 - 57704

موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة أوالد أفرج دوار ميساوة
وقع حتديده في  25 :نوفمبر 2021

اسم امللك  :البرويك

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار  54آر  67سنتيار.

موقعه  :إقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار حيوط الكاهية

نوعه  :أرض فالحية

وقع حتديده في  - 08 :يونيو 2021 -

اجملاورون :

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  24سنتيار.

شماال  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 13017

نوعه  :أرض عارية

شرقا  :زين زهرة بنت محمد

اجملاورون :

جنوبا  :الفجوني بن محمد

شماال  :طريق

غربا ورثة سي حمو و ورثو الكنيزي علي ووثة بوشعيب الفجعوني

شرقا  :ممر عمومي

طالب التحفيظ  :محمد زين بن موسى

جنوبا  :زبيدة بنسعدة
غربا  :طالب التحفيظ

مطلب رقم 75 - 57299

طالبة التحفيظ  :مينة الكسري بنت أحمد

اسم امللك  :دار الزوبية
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي

مطلب رقم 75 - 57824

اسماعيل دوار الشواربة

اسم امللك  :أرض اجلنان

وقع حتديده في  - 02 :مارس 2020 -

موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار  50آر  62سنتيار.

اسماعيل دوار الكريكرات

نوعه  :أرض فالحية

وقع حتديده في  - 15 :أكتوبر 2021 -
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مطلب رقم 75 - 45703

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 12 :آر 14سنتيار.
نوعه  :أرض عارية بها بناية من سفلي وطابق اول

اسم امللك  :الكديات

اجملاورون :

موقعه  :إقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الغربية دوار أوالد احلايطي

شماال  :طريق عمومي

وقع حتديده في  - 19 :أبريل 2019 -

شرقا  :العطفاوي مبارك بن محمد

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هكتار 53آر 70سنتيار.

جنوبا  :العطفاوي أحمد بن اسماعيل
غربا  :العطفاوي أحمد بن اسماعيل
طالب التحفيظ  :عبد اهلل فاطن ابن أحمد
مطلب رقم 75 - 57523
اسم امللك  :أرض دومي
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي

نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :احلاج دحان العباسي
شرقا  :ورثة عبد السالم بن عباس و احميدة الشايب بن يطو
جنوبا  :امحمد بوجنان بن سالم
غربا  :ورثة عائشة بنت أحمد
طالب التحفيظ  :مصطفى غبراوي بن محمد

اسماعيل دوار الدرارجة
وقع حتديده في  - 12 :أبريل 2021 -
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آر 37سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها بناية
اجملاورون :
شماال  :ظهري مصطفى بن محمد
شرقا  :ظهري مصطفى بن محمد
جنوبا  :ممر وزهورة فليحي و أحمد فليحي
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 08 - 93861
طالب التحفيظ  :مرمي الزيات بنت محمد
مطلب رقم 75 - 57792
اسم امللك  :بالد مكرس
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة زاوية القواسم

مطلب رقم 75 - 57841
اسم امللك  :بالد أوالد بن املدينة
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار
بوحمارة
وقع حتديده في  03 :نوفمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار 17آر 76سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :أوالد محمد البياد
شرقا  :طريق عمومية
جنوبا  :طريق عمومية
غربا  :زهير محمد بن بوشعيب
طالب التحفيظ  :أحمد زوهير بن محمد

دوار العيايدة
وقع حتديده في  17 :سبتمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 08 :آر 54سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها بناية
اجملاورون :

مطلب رقم 75 - 57624
اسم امللك  :جنان الشرقي
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي
اسماعيل دوار االوراردة
وقع حتديده في  10 :مارس 2021

شماال  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 22187

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 14 :آر 47سنتيار.

شرقا  :طريق عمومية عرضها  30متر

نوعه  :أرض فالحية

جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 14762

اجملاورون :

غربا  :بوشعيب وليم

شماال  :ورثة الشلح

طالب التحفيظ  :العياشي الوسيني بن احماد

شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 23974
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جنوبا  :ورثة فدول

اجملاورون :

غربا  :العالوي محمد

شماال  :مطلب التحفيظ عدد  75 - 46891وممر

طالب التحفيظ  :حسن خربوش بن أحمد

شرقا  :طريق عمومية

مطلب رقم 75 - 57631
اسم امللك  :أرض احلطة
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي

جنوبا  :ياسني مصطفى
غربا  :طريق عرضها  05أمتار
طالب التحفيظ  :عبد الرحيم يسني بن علي

اسماعيل دوار الوراردة
وقع حتديده في  26 :مارس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار 76آر 81سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها بناية

مطلب رقم 75 - 57625
اسم امللك  :أرض البير 01
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي

اجملاورون :

اسماعيل دوار الوراردة

شماال  :طريق عموميىة

وقع حتديده في  10 :مارس 2021

شرقا  :طريق عمومية

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 35 :آر 70سنتيار.

جنوبا  :جرايف أحمد

نوعه  :أرض فالحية

غربا  :حمادي مبارك وحسن خربوش
طالب التحفيظ  :املصطفى جرايف بن بوشعيب
مطلب رقم 75 - 57651
اسم امللك  :كاعة ابا جعفر
موقعه  :إقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار حيوط الكاهية
وقع حتديده في  09 :اغسطس 2021

اجملاورون :
شماال  :ورثة بوعزة
شرقا  :ورثة بوعزة و خربوش عبد اهلل و بن سعدون زهرة
جنوبا  :بن سعدون زهرة
غربا  :خربوش سعيد
طالب التحفيظ  :حسن خربوش بن أحمد

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 72 :سنتيار.

مطلب رقم 75 - 57876

نوعه  :أرض عارية
اجملاورون :

اسم امللك  :البركة

شماال  :نسير رضوان بن اخملتار

موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة أوالد حمدان

شرقا  :طريق في طور التهيئة

دوار الوهاهسة

جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 12407
غربا  :طريق في طور التهيئة
طالب التحفيظ  :عبد احلق قاف ابن عبد اهلل
مطلب رقم 75 - 57832
اسم امللك  :فدان بن زريويل
موقعه  :إقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الغنادرة دوار العساعسة
وقع حتديده في  - 28 :أكتوبر 2021 -

وقع حتديده في  29 :نوفمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 69 :آر 84سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية عرضها  10أمتار
شرقا  :طريق عمومية عرضها  05أمتار
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 7682

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 37 :آر 11سنتيار.

غربا  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 7681

نوعه  :أرض عارية

طالبو التحفيظ  :عبد اللطيف زاهر ومن معه
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مطلب رقم 75 - 57813
اسم امللك  :جميرات
موقعه  :إقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار حيوط الكاهية
وقع حتديده في  06 :سبتمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :آر 76سنتيار.
نوعه  :أرض عارية

مطلب رقم 75 - 57772
اسم امللك  :ضاية
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة متوح دوار التراشحة
وقع حتديده في  02 :سبتمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار 09آر 64سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :أحمد املنباوي
شرقا  :ورثة اخملتار املنباوي
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  75 - 13155ومطلب عدد 75 - 3464
غربا  :طريق ومطلب التحفيظ عدد 44 - 12577
طالب التحفيظ  :املصطفى بنصادق ابن اجلياللي

شماال  :ورثة العربي بن بوشعيب وزينون محمد بن بوشعيب
شرقا  :بلحودة محمد بن محمد
جنوبا  :مبارك زينون بن امحمد
غربا  :طريق عمومية ومطلب التحفيظ عدد 08 - 93091
طالبو التحفيظ  :بوشعيب جتان بن أحمد ومن معه

مطلب رقم 75 - 57566
اسم امللك  :ضاية اعبودو
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة متوح دوار احلميدات
وقع حتديده في  :فاحت ابريل 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 72 :آر 02سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية

مطلب رقم 75 - 57698
اسم امللك  :أرض البدرة
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات دوار ازكارة
وقع حتديده في  - 31 :ماي 2021 -
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هكتار 31آر 42سنتيار.

اجملاورون :
شماال  :بلداسي فاطنة
شرقا  :طريق عمومية
جنوبا  :اخملتاري بن عبد ىاللطيف بن العربي
غربا  :بلداسي يزة
طالبو التحفيظ  :أحمد اخملتاري بن املعطي ومن معه

نوعه  :أرض فالحية بها أشجار وبئر
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 75 - 9222
شرقا  :احلساني بوشعيب ومطلب التحفيظ عدد 75 - 26927
ومطلب عدد 75 - 27189
جنوبا  :طريق عمومية

مطلب رقم 75 - 57858
اسم امللك  :احلجر 01
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة القواسم دوار ابزاوة
وقع حتديده في  17 :نوفمبر 2021

غربا  :مطلب التحفيظ عدد  75 - 27182و احلساني بوشعيب ومطلب
التحفيظ عدد 75 - 26925
طالب التحفيظ  :عز الدين اجمليدي بن أحمد

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 41 :آر 73سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 1783ز
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  75 - 15959ومطلب عدد 75 - 15960
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 15958
غربا  :طريق وطنية عرضها  30متر
طالبو التحفيظ  :بوشعيب االدريسي بن علي ومن معه

مطلب رقم 75 - 57842
اسم امللك  :جنان محمد بن سعيد
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار
أوالد طلوح
وقع حتديده في  03 :نوفمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 60 :آر 52سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية
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اجملاورون :
شماال  :رحال الفكيح بن البهجة
شرقا  :هنية بنت رقية
جنوبا  :فاطنة بنت الباشا
غربا  :حسن زهير و عبد اهلل بن رحال بن اجلياللي محمد بن أحمد
طالب التحفيظ  :عبد احلق زوهير بن أحمد ومن معه .
مطلب رقم 75 - 57367
اسم امللك  :أرض الكدية
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سيدي
اسماعيل دوار الشرفاء
وقع حتديده في  17 :سبتمبر 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 99 :سنتيار.
نوعه  :بناية من سفلي
اجملاورون :
شماال  :حريت اوهاني وفاطمة اوناهي
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 75 - 57373
جنوبا  :طريق عمومية
غربا  :ورثة حمو الباهلي
طالبو التحفيظ  :طامو خنيبرو بنت أحمد ومن معها
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املساحة التي أظهرها التصميم  70 :س .
نوعه  :ارض عارية .
شماال  :الكنفاوي؛
شرقـا  :الكنفاوي؛
جنوبا  :طريق؛
غربا  :الكنفاوي.
طالبة التحفيظ  :فاطمة مستور بنت امبارك

مطلب رقم 76 - 2028
اسم امللك " :اكروخ"-6
موقعه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية مرتيل ،احملل املدعو:
حي السواني.
وقع حتديده في  28 :ديسمبر . 2021
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر  52س .
نوعـه  :أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني .
شماال  :حماد املنصوري؛
شرقـا  :الرسم العقاري عدد  44944-76و الرحماني محمد ؛
جنوبا  :زنقة ؛
غربـا  :وردة البحري
طالبو التحفيظ  :مليكة العثماني و من معها .
احملافظ املساعد على األمالك العقارية باملضيق  -الفنيدق
اصالح غلط  -يتعلق باملطلب عدد 75 - 57875
ذي امللك املسمى "خالد " املنشور خالصة مطلبه
شكري بنداود
		
باجلريدة الرسمية عدد  1188املؤرخة في 2021 - 10 - 06
عوضا عن :
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي إسماعيل جماعة أوالد افرج دوار الشراقة
إقرا :
محافظة وجدة  -اجناد
موقعه  :إقليم اجلديدة دائرة سيدي إسماعيل جماعة سيدي احساين
بن عبد الرحمان دوار الشراقة
والباقي دون تغيير
مطلب رقم 77 - 8314
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل  -الزمامرة
مصطفى املساوي
اسم امللك  " :أنوال "
موقعه  :عمالة وجدة أجناد  ،جماعة بني خالد  ،دوار أوالد احلمام ؛
مساحته  12 :آرا  92س ؛
نوعه  :أرض فالحية ؛
اجملاورون:
محافظة املضيق  -الفنيدق
شماال  :طريق عمومية بعرض متغير ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  77 - 8315 :؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  02 - 11391 :؛
مطلب رقم 76 - 2002
غربا  :الرسم العقاري عدد  02 - 108468 :؛
اسم امللك " :املهدي"
طالب التحفيظ  :محمد زروقي بن امليلود ؛
موقعه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية الفنيدق ،احملل
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة  -أجناد
املدعو  :اغطاس.
كمال عونة
			
وقع حتديده في  31 :يناير .2022
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محافظة الهرهورة  -الصخيرات

مطلب رقم 78 - 1019
اسم امللك  " :االمراس . "80
موقعه  :عمالة الصخيرات  -متارة ،جماعة عني عتيق ،حي االنطالق.
وقع حتديده في .2021 - 10 - 29 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  60 :س.
نوعه  :أرض عارية.
التحمالت  :ال شيء.
اجملاورون :
شماال  :املكتب الوطني للسكك احلديدية.
شرقا  :ساحة.
جنوبا  :طريق مسدود عرضه  02أمتار.
غربا  :الرسمان العقاريان عدد  - 12561ر و - 36747ر.
طالب التحفيظ  :السيد اجلياللي زعيم بن بوعزة.
احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة  -الصخيرات
حسن الكميري
		

2819
نوعه  :أرض فالحية في جزء منها محاطة بسور بها بنايتني سفليتني
وبنايتني من سفلي وطابق اول وبناية سفلية قدمية .
اجملاورون :
شماال  :لغراري فاضمة ومن معها بعضا هاجر كاميس بعضا ممر؛
شرقا  :ورثة حيجوب هورماد ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 80 - 2541؛
غربا  :سعيد حمدان؛
طالب التحفيظ  :محمد سمري بن احمد.
مطلب رقم 80 - 29791
اسم امللك  " :ملك متوكل "
موقعه  :حي التوامة ،اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في .2021 - 09 - 14 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  90 :سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  09 - 19158بعضا ممر؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  - 3420س بعضا حسن ابيضار؛
جنوبا  :حسن ابيضار؛

محافظة اشتوكة  -ايت باها
مطلب رقم 80 - 20564
اسم امللك  " :موطوب "2
موقعه  :حي تفغلت ،اجلماعة الترابية ايت باها ،إقليم اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في .2021 - 05 - 12 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :ار  01سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ايت هضار؛
شرقا  :ورثة بوحرثة ؛
جنوبا  :ورثة بوحرثة؛
غربا  :ورثة بوحرثة؛
طالبو التحفيظ  :منصف عمر بن سعيد ومن معه.
مطلب رقم 80 - 29737
اسم امللك  " :ملك سمري "
موقعه  :دوار كوحايز ،اجلماعة الترابية انشادن ،إقليم اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في .2021 - 08 - 09 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  08 :ار  51سنتيار.

غربا  :مطلب التحفيظ عدد 09 - 19158؛
طالبة التحفيظ  :منصف رقية متوكل بنت ابراهيم.
مطلب رقم 80 - 29799
اسم امللك  " :ملك اخلير "
موقعه  :دوار املرس ،اجلماعة الترابية بلفاع ،إقليم اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في .2021 - 11 - 29 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :هكتار  97ار  06سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها اشجار.
اجملاورون :
شماال  :ورثة عراب حماد؛
شرقا  :ورثة بوراس حماد؛
جنوبا  :مرفل محمد؛
غربا  :ورثة عراب حماد؛
طالب التحفيظ  :محمد مرفل بن احلسن.
مطلب رقم 80 - 29822
اسم امللك  " :ملك الناصري "
موقعه  :حي التوامة ،اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في .2022 - 01 - 04 :
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  78 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي وطابق اول.
اجملاورون :
شماال  :حمادي حلسن؛
شرقا  :خرباش محمد؛
جنوبا  :هرماش؛
غربا  :الطريق؛
طالبة التحفيظ  :نعيمة الناصري بنت احمد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  71 :سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :ورثة ايت موالي سالم؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 80 - 14514؛
غربا  :ورثة اجة بنت محمد؛
طالب التحفيظ  :يونس مناض بن احلسن.

مطلب رقم 80 - 29870
اسم امللك  " :ملك التاور بيدر "
موقعه  :حي تني بيوكرى ،اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في .2021 - 12 - 14 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  79 :سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :محمد تبدانت؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :حلسن اوكبجة؛
طالب التحفيظ  :ييدر التاور بن ابراهيم.

مطلب رقم 80 - 29905
اسم امللك  " :ملك اوبيهي "
موقعه  :احملل املدعو اغرايسن ،اجلماعة الترابية واد الصفاء ،إقليم
اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في .2022 - 01 - 17 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  23 :ار  56سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 09 - 94727؛
شرقا  :ممر؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة حمدان احلسني؛
طالب التحفيظ  :العربي اوبهي بن احمد.

مطلب رقم 80 - 29897
اسم امللك  " :ملك داودي "
موقعه  :حي تني بيوكرى ،اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في .2022 - 01 - 11 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :ار  33سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 80 - 9446؛
شرقا  :احمد داودي؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 80 - 11560؛
غربا  :الطريق؛
طالب التحفيظ  :علي داودي بن محمد.

مطلب رقم 80 - 29907
اسم امللك  " :ملك الفولي "
موقعه  :حي التوامة ،اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في .2022 - 01 - 19 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  46 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :منصف احلسان؛
جنوبا  :خديجة الطيفور بعضا العربي اويتريد؛
غربا  :الهروش احلسان؛
طالب التحفيظ  :احماد الفولي بن حلسن.

مطلب رقم 80 - 29902
اسم امللك  " :مناض "
موقعه  :حي معال ،اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في .2022 - 01 - 12 :

مطلب رقم 80 - 29922
اسم امللك  " :ملك جمال بخري "
موقعه  :دوار بطحاء تاسيال ،اجلماعة الترابية ماسة ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في .2022 - 01 - 28 :
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :ار  75سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :محمد اد حدوش بعضا الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :ورثة فاضمة بنت محمد؛
غربا  :احلاج احمد متوكل؛
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 - 3منصف فاطمة بنت سعيد ،بنسبة .1 - 14
 - 4منصف خديجة بنت سعيد ،بنسبة .1 - 14
 - 5منصف حسن بن سعيد ،بنسبة .2 - 14
 - 6منصف ادريس بن سعيد ،بنسبة .2 - 14
 - 7منصف عبد اللطيف بن سعيد ،بنسبة .2 - 14
 - 8منصف عبد النبي بن سعيد ،بنسبة .2 - 14
والباقي بدون تغيير.

اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :ملك بيكضاض"،
طالب التحفيظ  :جمال بخري بن محمد.
مطلب التحفيظ رقم ،80 - 29977الذي نشرت خالصة
مطلبه باجلريدة الرسمية عدد  1203ورد بها خطأ
إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد
بتاريخ ، 2022 - 01 - 19
بـدال من :
نوع امللك  :أرض عارية محاطة بسور.
مطلب رقم 60 - 10499
يجب قراءة :
اسم امللك  " :تدوزت ".
نوع امللك  :أرض محاطة بسور بها بنايتان من سفلي وصهريج مائي وبئر .
والباقي بدون تغيير.
موقعه  :بدوار اغبالو اجلماعة الترابية ماسة إقليم اشتوكة ايت باها.
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية باشتوكة  -ايت باها
مساحته  68 :ار  31سنتيار.
بلعيد ايت الرايس
			
طالب التحفيظ  :بيه عبد اهلل بن احمد ومن معه.
هذا االعالن ينسخ االعالن املنشور في اجلريدة الرسمية عدد 684
املؤرخة في .2012 - 02 - 08
اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " :ورتي وكنس"
مطلب التحفيظ رقم ،80 - 20559الذي نشرت خالصة

محافظة تيفلت

مطلبه باجلريدة الرسمية عدد  1161ورد بها خطأ
بتاريخ ، 2021 - 03 - 31
بـدال من :
طالبو التحفيظ :
 - 1منصف عمر بن سعيد ،بنسبة .2 - 12
 - 2منصف احلسني بن سعيد ،بنسبة .2 - 12
 - 3منصف فاطمة بنت سعيد ،بنسبة .1 - 12
 - 4منصف خديجة بنت سعيد ،بنسبة .1 - 12
 - 5منصف حسن بن سعيد ،بنسبة .2 - 12
 - 6منصف ادريس بن سعيد ،بنسبة .2 - 12
 - 7منصف عبد اللطيف بن سعيد ،بنسبة .2 - 12
 - 8منصف عبد النبي بن سعيد ،بنسبة .2 - 12
يجب قراءة :
طالبو التحفيظ :
 - 1منصف عمر بن سعيد ،بنسبة .2 - 14
 - 2منصف احلسني بن سعيد ،بنسبة .2 - 14

مطلب رقم 81 - 5043
اسم امللك " :قاضي حاجة ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.
وقع حتديده في .2021 - 02 - 11 :
نوعه  :أرض فالحية بها بئر ،حوض ومسكن.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  53آر  75س .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  ،16 - 12421طالب التحفيظ؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  16 - 12421؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 81 - 5044؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  13 - 69394؛
طالبو التحفيظ  :عباس مرزوك بن عبد الكرمي ومن معه.
مطلب رقم 16 - 14166
اسم امللك " :فدان تعوين ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت حدو.
وقع حتديده في .2000 - 12 - 18 :
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نوعه  :أرض فالحية بها بئر ،حوض ومسكن.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  33 :هـ  93آر  85س .
اجملاورون :
شماال  :بنزكري بوزيان بن محمد ،البادة مبارك ،البادة محمد ،مطلب
التحفيظ رقم  - 20742ر ؛
شرقا  :واد عني حلجر ؛
جنوبا  :ورثة الغازة بن حمادي ،الطريق العمومية من ورائها مطلب التحفيظ
رقم  ،16 - 6501الكبيرة زوجة عيوط بناصر ،ورثة بنوزاكري عيوط؛
غربا  :الطريق العمومية ؛
طالب التحفيظ  :عبد الكرمي بنوزاكري بن عمرو.
مطلب رقم 16 - 24756
اسم امللك " :فدان بودومة ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت يخلف.
وقع حتديده في .2008 - 08 - 22 :
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  30 :آر  51س .
اجملاورون :

مطلب رقم  - 38819ر
اسم امللك " :قرب اجنانات ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني جوهرة سيدي بوخلخال دوار اوالد غامن.
وقع حتديده في .1980 - 05 - 19 :
نوعه  :أرض فالحية بها بئر ،منزل.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  11 :هـ  23آر .
اجملاورون :
شماال  :العربي بن محمد ،محمد بن دحمان ،العربي بن دحمان؛
شرقا  :الطريق العمومية ،التهامي بن اعمارة ،موسى بن الفاضمي ،صابر
مسعود بن محمد ،الرياحي بن عمارة بن علي ،بنعاشير بنعمارة بن علي ؛
جنوبا  :بنعاشير بن عمارة ،عائشة بنت بنعاشير ؛
غربا  :حجاج بوعزة بن قاسم ومن معه ؛
طالب التحفيظ  :ميلود بن امحمد بن بوخالدي.
اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " ملك ادريس"
موضوع مطلب التحفيظ عدد 81 - 5337
الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1178
بتاريخ . 2021 - 07 - 28
عوضا عن :
نوعه  :ارض فالحية.
اقرأ :
نوعه  :ارض فالحية بها ثالثة بنايات وبئرين.
والباقي دون تغيير.

شماال  :الطريق العمومية ؛
اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " فدان الدار"
موضوع مطلب التحفيظ عدد 16 - 11623
شرقا  :ورثة بودريس ،عقاوي احمد ،عقاوي ادريس ؛
الذي نشر االعالن اجلديد عن انتهاء حتديده
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 14754؛
مع خالصة اصالحية باجلريدة الرسمية عدد 1215
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 24040؛
بتاريخ . 2022 - 04 - 13
عوضا عن :
طالب التحفيظ  :خديجة العقاوي بنت العربي.
اسم امللك " :فدان سهب حلاللف".
اقرأ :
مطلب رقم 16 - 24903
اسم امللك " :فدان الدار".
والباقي دون تغيير.
اسم امللك " :راس عني الديبة ." 1
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار أوالد غامن.
شكري الوزاني
				
وقع حتديده في .2008 - 10 - 08 :
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  8 :آر  58س .
اجملاورون :
شماال  :العبادي التهامي ؛
شرقا  :العبادي التهامي ؛
جنوبا  :العبادي محمد ؛
غربا  :العبادي محمد ؛
طالب التحفيظ  :احلاج العبادي بن مقداد.

محافظة مراكش  -جيليز
مطلب رقم 83 - 86

اسم امللك " :رحاب"
موقعه  :مراكش القصبة درب السباعية رقم 9
وقع حتديده في 2021 - 09 - 21 :
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املساحة التي أظهرها التصميم  50:سنتيار .
نوعه  :دار للسكنى
حـدوده :
شماال  :فضيلة الدكالية
شرقا  :فاطنة بنت عبد العالي
جنوبا  :الرسم العقاري  - 524م
غربا  :درب السباعية
احلقوق العينية  :جدار مشترك
طالبا التحفيـظ :
 - 1عائشة البعزاوي بصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة
 - 2الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة .
مطلب رقم 83 - 92

اسم امللك " :دار سكار"
موقعه  :مراكش القصبة درب العبدية رقم 9
وقع حتديده في 2021 - 08 - 17 :
املساحة التي أظهرها التصميم  92:سنتيار .
نوعه  :دار للسكنى
حـدوده :
شماال  :درب دار البديع
شرقا  :مهدي لكنيني
جنوبا  :سور القصبة
غربا  :مبارك بن عباد
احلقوق العينية  :ال شيء
طالبا التحفيـظ :
 - 1جون بول ديوت بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة
 - 2الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12اغسطس )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
أن السيد عثمان نايت بحمدان بصفته مسير وحيد لشركة *طه*
مقرها االجتماعي الدارالبيضاء  1زنقة الفرات طلب أن يسلم له
نظير جديـد للرسم العقاري رقم  - 25376م املؤسس للملك املدعو
* :ريزيدونس* الكائن مراكش جيليز 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 االمالك العقارية مبراكش  -جيليز

			

عبد احلق أبو حفص
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محافظة ازمور
مطلب رقم 84 - 208
اسم امللك  :أرض طالوعة.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة املهارزة الساحل ،دوار
اخملاطرة الرتيمة.
وقع حتديده في  11 :ماي .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  57 :آ  63س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ممر عرضه  03أمتار.
شرقا  :رسم عقاري عدد  - 14573س و طريق عمومي عرضه  05أمتار.
جنوبا  :الواسمني عبد اللطيف.
غربا  :األسعد مينة.
طالب التحفيظ  :املصطفى حلرير بن سعيد.
مطلب رقم 84 - 219
اسم امللك  :بالد السانية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار الغربية.
وقع حتديده في  25 :ماي .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  05 :آ  69س.
نوعه  :بنايات و اسطبل و حديقة و محطة شبكة االتصاالت انوي
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ عدد  08 - 87268و ورثة بوخيس الطيبي.
شرقا  :ورثة بوخيس الطيبي.
جنوبا  :طريق عمومي عرضه  10أمتار.
غربا  :مطلب حتفيظ عدد .08 - 87268
طالبة التحفيظ  :السعدية بوخريص بنت الطيبي.
مطلب رقم 84 - 224

اسم امللك  :بالد درعة.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار الوراردة.
وقع حتديده في  31 :ماي .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  41 :آ  14س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
شرقا  :بلمانية عزيز.
جنوبا  :نعيم بوشعيب.
غربا  :وراد العياشي.
طالب التحفيظ  :امني رزقي بن علي.
مطلب رقم 84 - 240
اسم امللك  :حيط البوعيطي.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار الطلبة.
وقع حتديده في  08 :يونيو .2021
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  82 :آ  20س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ عدد .08 - 86477
شرقا  :الززياني مصطفى و رسم عقاري عدد .84 - 2919
جنوبا  :ممر و بوتان امحمد و بوتان مصطفى.
غربا  :مطلب حتفيظ عدد  ،08 - 70233ورثة الززياني احمد و الززياني
عبد الباقي
طالب التحفيظ  :عبد الرحيم الززياني بن محمد.
مطلب رقم 84 - 370
اسم امللك  :بالد اجلردة.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار الركيوكني.
وقع حتديده في  09 :نوفمبر .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  17 :آ  98س.
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى و بئر
اجملاورون :
شماال  :حرم البير و فاطمة الصامي.
شرقا  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
جنوبا  :ورثة احلاج العياشي و ورثة ولد العياشي.
غربا  :ورثة الهاشمي.
طالة التحفيظ  :عزيزة فهمي بنت علي.
مطلب رقم 84 - 374
اسم امللك  :حيط محيمد.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار الطلبة.
وقع حتديده في  15 :نوفمبر .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  14 :آ  64س.
نوعه  :أرض فالحية بها نخلة
اجملاورون :
شماال  :طريق.
شرقا  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
جنوبا  :الوعدودي بن غنو.
غربا  :احلاج امحمد بن عيسى.
طالب التحفيظ  :املصطفى القاسمي بن املعطي.
مطلب رقم 84 - 376
اسم امللك  :أرض أوالد بطا.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار أوالد ساعد.
وقع حتديده في  16 :نوفمبر .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  06 :آ  33س.
نوعه  :أرض فالحية

اجملاورون :
شماال  :احلاج سي احمد البيضوري.
شرقا  :احلاج سي احمد البيضوري.
جنوبا  :ورثة بلحرش.
غربا  :ميزري عبد اللطيف.
طالب التحفيظ  :محمد سند بن أحمد.
مطلب رقم 84 - 377
اسم امللك  :أرض بطان.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار أوالد ساعد.
وقع حتديده في  16 :نوفمبر .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  20 :آ  42س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :مقبرة.
شرقا  :طريق عمومي عرضه  03أمتار.
جنوبا  :ورثة عقيل العربي و العربي ملنور.
غربا  :سند جناة و مقبرة.
طالب التحفيظ  :محمد سند بن أحمد.
مطلب رقم 84 - 381
اسم امللك  :بالد الدار.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة الغديرة ،دوار الكواكة.
وقع حتديده في  22 :نوفمبر .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  32 :آ  35س.
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى
اجملاورون :
شماال  :مصطفى زهير.
شرقا  :ممر عرضه  03أمتار.
جنوبا  :عبد اجمليد زهير.
غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 83472
طالب التحفيظ  :عبد اجمليد زهير بن احمد.
مطلب رقم 84 - 385
اسم امللك  :أرض احملرش.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار أوالد ساعد.
وقع حتديده في  23 :نوفمبر .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  35 :آ  18س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :مصطفى بن علو.
شرقا  :عبد اهلل بن حمو و مزري حمو.
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جنوبا  :ورثة محمد بن عبد اهلل احلرشي.
غربا  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
طالبة التحفيظ  :غزالن لكويس بنت بوشعيب.
احملافظ على األمالك العقارية بأزمور
املعطي زديد
				

محافظة مديونة
مطلب رقم 85 - 17
اسم امللك " :ارض حمري"
موقعه  :جماعة مديونة دوار مرس السكار.
مساحـتـه  36 :آ  49س.
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 12 - 235308
جنوبا  12 - 212708 :؛
شرقا  :الطريق رقم  3019؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  12 - 169521؛
طالب التحفيظ  :محمد الطاهري

إقرأ:
طالبا التحفيظ :
الكبير دواح
مينة دواح.
والباقي بدون تغيير.

إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "الرمل"
موضوع مطلب رقم  12 - 43395الذي نشر اعالن جديد عن انتهاء
حتديده باجلريدة الرسمية عدد  1204املؤرخة في  26يناير .2022
عوضا عن :
طالب التحفيظ  :بوعلي بلقداري.
إقرأ:
طالب التحفيظ  :الكبير مراد.
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية مبديونة
العلمي النعيم
				

إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "ارض الكليخات " 2
موضوع مطلب رقم  85 - 35الذي نشر اإلعالن عن حتديده
باجلريدة الرسمية عدد  1211املؤرخة في  16مارس .2022
عوضا عن:
طالب التحفيظ :املصطفى بوعودة.
إقرأ:
طالب التحفيظ :البهلول بوصيري
والباقي بدون تغيير.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "الرمل"
موضوع مطلب رقم  12 - 43387الذي نشر خالصته االصالحية
باجلريدة الرسمية عدد  1204املؤرخة في  26يناير .2022
عوضا عن:
تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد مراد الكبير.
إقرأ:
تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد مراد الكبير والسيدة مينة
دواح.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " الرمل"
موضوع مطلب رقم  12 - 43387الذي نشر اعالن جديد عن انتهاء
حتديده باجلريدة الرسمية عدد  1204املؤرخة في  26يناير .2022
عوضا عن:
طالب التحفيظ  :بوعلي بلقداري.

محافظة حد السوالم
مطلب رقم 53 - 14679
امللك املسمى  :املنزه 177
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة السوالم جتزئة املنزه
وقع حتديده في 02/03/2011 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  00ار  82س
نوعه :ارض عارية
احلقوق العينية والتحمالت :الشيء
اجملاورون:
شماال :رسم عقاري  53 - 50830و 53 - 37153والبقعة 174
شرقا :افرياض محمد
جنوبا :زنقة  10من  10امتار
غربا :محمد افرياض
طالب التحفيظ السيد(ة) :رشيدة العلوي بنت عبد السالم
مطلب رقم 53 - 18425
امللك املسمى  :ارض الدار 1
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار
الهواورة
وقع حتديده في 10/06/2019 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  00ار  69س
نوعه :ارض عارية بها بناية من سفلي
احلقوق العينية والتحمالت :خط كهربائي
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اجملاورون:
شماال :طريق من  30متر
شرقا :كربوبي جواد
جنوبا :مطلب عدد 53 - 11758
غربا :بنايات ورسم عقاري 53 - 131357
طالب التحفيظ السيد(ة) :رشيدة العلوي بنت عبد السالم

اجملاورون:
شماال :ورثة محمد بن محمد وعلي حمحم والكبيرة حمحم
شرقا :ورثة حمحم امليلودي
جنوبا :الغزواني حمحم وورثة عبد القادر فتحي
غربا :رسم عقاري /6500د وورثة العربي بن بوشعيب
طالب التحفيظ السيد(ة) :محمد زهير بناني بن الزبير

مطلب رقم 53 - 18431
امللك املسمى  :ملك ياسني
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة أوالد عبو دوار شرقاوة
وقع حتديده في 12/06/2019 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  54ار  12س
نوعه :ارض فالحية
احلقوق العينية والتحمالت :الشيء
اجملاورون:
شماال :طريق من  10أمتار من وراءه رسم عقاري /30447س
شرقا :العياشي سعيد
جنوبا :ورثة العربي بن عزوز
غربا :رسم عقاري /18424س
طالب التحفيظ السيد(ة) :لال صفية شرقاوي ومن معها

مطلب رقم 53 - 18644
امللك املسمى  :ارض القليقلة
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار لعوامر
وقع حتديده في 03/02/2020 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  07ار  66س
نوعه :ارض فالحية
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
اجملاورون:
شماال :العيدي متيمي
شرقا :احمد بلعياشي
جنوبا :ورثة يامنة متيمي
غربا :طريق من  10معبدة
طالب التحفيظ السيد(ة) :ميلودية طميمي بنت عبد القادر

مطلب رقم 53 - 18450
امللك املسمى  :بالد الرمل
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار اخليايطة
وقع حتديده في 15/07/2019 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  30ار  32س
نوعه :ارض فالحية بها بئر
احلقوق العينية والتحمالت :خط كهربائي
اجملاورون:
شماال :بوشعيب الرفاعي
شرقا :محمد الرفاعي وممر من  3أمتار
جنوبا :رسم عقاري 53 - 1805
غربا :رسم عقاري 53 - 1805
طالب التحفيظ السيد(ة) :أسماء كنو بنت املصطفى

مطلب رقم 53 - 18650
امللك املسمى  :بالد مينة الساملية
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار
الكروشيني
وقع حتديده في 06/02/2020 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :ه  30ار  62س
نوعه :ارض فالحية به مسكن وبئر واسطبل
احلقوق العينية والتحمالت :خطني كهربائيني
اجملاورون:
شماال :رسم عقاري عدد /54603س
شرقا :رسم عقاري 53 - 17578
جنوبا :طريق من  10معبدة
غربا :رسم عقاري /8263س
طالب التحفيظ السيد(ة) :محمد دليلي بن اجلياللي

مطلب رقم 53 - 18579
امللك املسمى  :ارض البستان
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار بن
سلطانة
وقع حتديده في 26/05/2021 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  02 :ه  67ار  12س
نوعه :ارض فالحية
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء

مطلب رقم 53 - 18661
امللك املسمى  :ارض احمر اخلداد
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار الديابنة
وقع حتديده في 22/09/2022 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :ه  09ار  68س
نوعه :ارض فالحية
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
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اجملاورون:
شماال :عزيز القسيمي
شرقا :طريق معبدة من  20متر
جنوبا :طريق من  3امتار
غربا :عزيز القسمي
طالب التحفيظ السيد(ة) :نور الدين نوني بن عبد اهلل
مطلب رقم 53 - 18733
امللك املسمى  :ارض البيضة
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار سيدي ادريس
وقع حتديده في 23/09/2020 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  33ار  82س
نوعه :ارض فالحية
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
اجملاورون:
شماال :ورثة بوعزة وعبد القادر كمال
شرقا :ورثة رحمة
جنوبا :الفيضة كمال وممر من  4,50متر
غربا :ورثة الساملية
طالب التحفيظ السيد(ة) :محمد البخاري بن بوشعيب
مطلب رقم 53 - 18759
امللك املسمى  :ارض الرومية
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار
العسيالت
وقع حتديده في 28/09/2020 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  69ار  00س
نوعه :ارض فالحية
احلقوق العينية والتحمالت :ممر لفائدة الرسم العقاري 53 - 97205
من  4أمتار وممر من  3امتار
اجملاورون:
شماال :رسم عقاري عدد 53 - 34491
شرقا :رسم عقاري  53 - 97205ورسم عقاري 53 - 42986
جنوبا :طريق رقم  1209من  20متر
غربا :ممر من  3أمتار من وراءه الرسم العقاري 53 - 79363
طالب التحفيظ السيد(ة) :مرمي حلرش ومن معها
مطلب رقم 53 - 18791
امللك املسمى  :ارض السدرة
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد امحمد
الشواتي
وقع حتديده في 07/10/2020 :
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  02 :ه  61ار  67س
نوعه :ارض فالحية
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
اجملاورون:
شماال :علي الدق
شرقا :الطريق السيار
جنوبا :رسم عقاري /1234ت
غربا :محمد الدق
طالب التحفيظ السيد(ة) :ليلى بوحالب بنت املصطفى
مطلب رقم 53 - 18866
امللك املسمى  :ارض شفيق
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار
الهواورة
وقع حتديده في 25/02/2021 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  04ار  03س
نوعه :ارض بها بناية من سلفي وفناء
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
اجملاورون:
شماال :خدوج مجاهد
شرقا :رسم عقاري 53 - 1305
جنوبا :خدوج مجاهد وطريق جهوية رقم 320
غربا :مطلب عدد 7199/15
طالب التحفيظ السيد(ة) :شفيق مجاهد بن محمد
مطلب رقم 53 - 18869
امللك املسمى  :ارض املسجد
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار
الهواورة
وقع حتديده في 22/12/2020 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  11ار  92س
نوعه :ارض عارية
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
اجملاورون:
شماال :طريق اجلهوية رقم 320
شرقا :ممر من  3أمتار
جنوبا :جدور محمد
غربا :جدور مصطفى ومن معه
طالب التحفيظ السيد(ة) :املصطفى جدور بن احمد
مطلب رقم 53 - 18915
امللك املسمى  :ملك فضل اهلل 2
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد سيدي
ادريس
وقع حتديده في 08/02/2021 :

2828
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  97ار  29س
نوعه :ارض فالحية
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
اجملاورون:
شماال :طريق من  30متر رقم 318
شرقا :خليد احلداوي
جنوبا :رسم عقاري 53 - 142956
غربا :رسم عقاري /553س
طالب التحفيظ السيد(ة) :عبد اجمليد اعاللو بن محمد
مطلب رقم 53 - 18919
امللك املسمى  :ارض االخويني حبيب
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار الديابنة
وقع حتديده في 09/02/2021 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :ه  66ار  86س
نوعه :ارض فالحية
احلقوق العينية والتحمالت :خط كهربائي
اجملاورون:
شماال :ممر من  10أمتار
شرقا :ممر من  3أمتار
جنوبا :عبد السالم امزيل
غربا :رسم عقاري 53 - 3854
طالب التحفيظ السيد(ة) :حسن حبيب ومن معه
مطلب رقم 53 - 18938
امللك املسمى  :بالد البير 2
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار العرارسة
وقع حتديده في 24/02/2021 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  08ار  14س
نوعه :ارض فالحية
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
اجملاورون:
شماال :ورثة اجلياللي بن بوشعيب ومطلب عدد 89/15
شرقا :بوشعيب بن امحمد بن علي
جنوبا :رسم عقاري /51421س
غربا :رسم عقاري /51421س
طالب التحفيظ السيد(ة) :يوسف أرسالن ومن معه
مطلب رقم 53 - 18939
امللك املسمى  :بالد البير 1
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار العرارسة
وقع حتديده في 24/02/2021 :
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  25ار  99س
نوعه :ارض فالحية بها اشجار
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
اجملاورون:
شماال :ممر من  5امتار
شرقا :ممر من  5امتار و ورثة اجلياللي بن بوشعيب
جنوبا :رسم عقاري /51421س
غربا :ممر من  10امتار
طالب التحفيظ السيد(ة) :يوسف أرسالن ومن معه
مطلب رقم 53 - 18940
امللك املسمى  :بالد البير 3
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار العرارسة
وقع حتديده في 24/02/2021 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  08ار  72س
نوعه :ارض فالحية بها اشجار
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
اجملاورون:
شماال :ممر من  5امتار
شرقا :ممر من  5امتار
جنوبا :ممر من  5امتار
غربا :ممر من  10امتار
طالب التحفيظ السيد(ة) :يوسف أرسالن ومن معه
مطلب رقم 53 - 18959
امللك املسمى  :ارض الرميلية
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة السوالم دوار اخلاليف
وقع حتديده في 15/03/2021 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  19ار  88س
نوعه :ارض فالحية بها مسكن من سفلي وحديقة وبئرين مخزن
وطبخ
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
اجملاورون:
شماال :ممر من  3امتار وطالب التحفيظ
شرقا :احمد بن حيمود
جنوبا :احمد بن حيمود
غربا :ورثة محمد بن عمرو
طالب التحفيظ السيد(ة) :خالد بنحاميود بن بوشعيب
مطلب رقم 53 - 23676
امللك املسمى  :بالد عبد القادر
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار شرقاوة
وقع حتديده في 02/08/2021 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  28ار  17س
نوعه :ارض فالحية بها أشجار وسكنيني من سفلي ومخزنيني
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
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اجملاورون:
شماال :ورثة الغزواني العسري وطريق رقم  318جهوية
شرقا :العسري احلطاب ومن معه
جنوبا :رسم عقاري 53 - 34601
غربا :رسم عقاري ممر من  10أمتار
طالب التحفيظ السيد(ة) :عبد اهلل االنصاري بن محمد
مطلب رقم 86 - 31
امللك املسمى  :ارض احلاجب
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة أوالد عبو دوار شرقاوة
وقع حتديده في 12/06/2019 :
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  74ار  06س
نوعه :ارض فالحية
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء
اجملاورون:
شماال :مطلب عدد /29465س
شرقا :احمد ولد علوشي
جنوبا :محمد فخران
غربا :ورثة احلاج بوشعيب
طالب التحفيظ السيد(ة) :محمد شحيمة
مطلب رقم 86 - 51
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اجملاورون:
شماال :مطلب عدد 53 - 5314
شرقا :رسم عقاري 53 - 30421
جنوبا :ممر من  5امتار
غربا :رسم عقاري 53 - 30049
طالب التحفيظ السيد(ة) :يوسف أرسالن ومن معه
اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى ارض اخلليفي
الكائن بجماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف
موضوع املطلب عدد 86 - 149
والذي نشر اعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1199
في 2021 - 12 - 22
عوضا عن :
طالب التحفيظ  :املصطفى اخلليفي بن احمد
االسم الذي سيسمى به امللك  :ارض اخلليفي
اقرا :
طالب التحفيظ  :املصطفى اخللفي بن احمد
االسم الذي سيسمى به امللك  :ارض اخللفي
والباقي بدون تغيير
اعالن ينص عليه املرسوم رقم  282 - 64 - 2املؤرخ في فاحت رمضان 1384
( 5يناير )1965

تغيير اسم عقار محفظ

امللك املسمى  :التيرس
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار اكريكيح
مبقتضى مطلب مؤرخ في  19ابريل  2022فقد مت تغير اسم امللك
وقع حتديده في 24/02/2021 :
موضوع الرسم العقاري  53 - 134906من اسم "ارض احلايط" ليصبح
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00 :ه  70ار  59س
اسم امللك "ارض أيوب"
نوعه :ارض فالحية
احملافظ على األمالك العقارية بحد السوالم
املصطفى مازي
			
احلقوق العينية والتحمالت :ال شيء

