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األمالك العقارية

أ) مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية ()1
محافظة وجدة
مطلب رقم 02 - 27215
تاريخ االيداع  24 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :خنتاش احلسني بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بوغريبة".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوغريبة".
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،قيادة واد إسلي ،جماعة سيدي بولنوار،
دوار أوالد بنكانة.
مساحته  02 :هـ  78آر  06س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة علي بن محمد؛
شرقا  :دحمان اليزنوطي؛
جنوبا  :طريق ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  ،15816/02ورثة خليفة بن أحمد؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 - 1نظير ثبوت امللكية عدلي عدد  250صحيفة  336كناش  118بتاريخ
 16يونيو( 2015قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة).
 - 2شهادة إدارية عدد  34/2015مؤرخة في  20مايو 2015واملسلمة من
قيادة واد إسلي .
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :يوليو  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة
		
عمر أزرقان
				

محافظة طنجة
مطلب رقم 06 - 28475
تاريخ اإليداع 17 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :مصطفى بن محمد حينا.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
( )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.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :هاجر.
نوعه  :أرض عارية ؛
موقعه  :طنجة مدشر بوخالف.
مساحته 01 :آر  00س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :ملك الغير ؛
شرقا  :مصطفى حدو ؛
جنوبا  :عثمان بلحاج ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  13مارس ،2006
 - 2وكالة عرفية مؤرخة في  02ديسمبر ،2020
 - 3شهادة ادارية مؤرخة في  14فبراير .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 :يوليو  2022على
الساعة  :العاشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28476
تاريخ اإليداع 18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية ملدشر الدعيدعات -عني الزيتون.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :عني الطرفانية.
نوعه  :أرض فالحية ؛
موقعه  :طنجة جماعة حجر النحل مدشر اشراقة.
مساحته  09 :هكتار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد /2924ط ؛
شرقا  :رسم عقاري عدد  06 - 71214؛
جنوبا  :رسم عقاري عدد  ، 06 - 71211رسم عدد  ، 06 - 71213الطريق
العمومية ؛
غربا  :رسم عقاري عدد /19862ط ،رسم عدد /89984ط ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك  :حيازة و تصرف هادئني و مستمرين.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 :يوليو  2022على
الساعة  :العاشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28477
تاريخ اإليداع 18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اوقاف .1020
نوعه  :أرض بها بناء مكون من سفل ؛
موقعه  :طنجة املدينة القدمية زنقة الص اونص رقم .7
مساحته 10 :س تـقـريـبـا.
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حدوده :
شماال  :بناء في ملك الغير ؛
شرقا  :بناء في ملك الغير ؛
جنوبا  :بناء في ملك الغير ؛
غربا  :زنقة قطيوط ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1شهادة امللكية عدد  3247بتاريخ  06ديسمبر ،2021
 - 2احليازة الهادئة و التصرف طويل االمد.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 28 :يوليو  2022على
الساعة  :الثانية عشر زواال.
مطلب رقم 06 - 28478
تاريخ اإليداع 18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اوقاف .20
نوعه  :أرض بها بناء مكون من سفل و طابق اول ؛
موقعه  :طنجة املدينة القدمية زنقة الص اونص رقم .8
مساحته 73 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :بناء في ملك الغير ؛
شرقا  :بناء في ملك الغير ؛
جنوبا  :بناء في ملك الغير ؛
غربا  :بناء في ملك الغير ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1شهادة امللكية عدد  3246بتاريخ  06ديسمبر ،2021
 - 2احليازة الهادئة و التصرف طويل االمد.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 29 :يوليو  2022على
الساعة  :العاشرة صباحا.
مطلب رقم 06 - 28479
تاريخ اإليداع 18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اوقاف  130-130م .-1238
نوعه  :أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني ؛
موقعه  :طنجة املدينة القدمية زنقة طوريس رقم  2شقة  1ورقم 2
زنقة دار البارود رقم .3
مساحته  58 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :زنقة بني عروس ؛
شرقا  :زنقة دار البارود ؛
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جنوبا  :محمد طريس ؛
غربا  :االحباس ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1شهادة امللكية عدد  3245بتاريخ  06ديسمبر ،2021
 - 2احليازة الهادئة و التصرف طويل االمد.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29 :يوليو  2022على
الساعة  :احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 06 - 28480
تاريخ اإليداع  18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اوقاف .54
نوعه  :أرض بها بناء مكون من سفل و طابق ؛
موقعه  :طنجة املدينة القدمية زنقة موالي عبد السالم رقم .9
مساحته  46 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :بناء في ملك الغير ؛
شرقا  :زنقة بوهاشم ؛
جنوبا  :زنقة زيتونة ؛
غربا  :يناء في ملك الغير ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1شهادة امللكية عدد  3244بتاريخ  06ديسمبر ،2021
 - 2احليازة الهادئة و التصرف طويل االمد.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 29 :يوليو  2022على
الساعة  :الثانية عشر زواال.
مطلب رقم 06 - 28481
تاريخ اإليداع  18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اوقاف .152-153
نوعه  :أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني ؛
موقعه  :طنجة املدينة القدمية زنقة تازروت رقم .1
مساحته 11 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :بناء في ملك الغير ؛
شرقا  :بناء في ملك الغير ؛
جنوبا  :زنقة تازروت ؛
غربا  :االحباس ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
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أصل امللك :
 - 1شهادة امللكية عدد  3243بتاريخ  06ديسمبر ،2021
 - 2احليازة الهادئة و التصرف طويل االمد.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 26 :يوليو  2022على
الساعة  :احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 06 - 28482
تاريخ اإليداع  18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اوقاف .18
نوعه  :أرض بها بناء مكون من سفل ؛
موقعه  :طنجة املدينة القدمية زنقة اجنرة رقم .2
مساحته  05 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :زنقة اجنرة ؛
شرقا  :بناء في ملك الغير ؛
جنوبا  :رسم عقاري عدد 06 - 157926؛
غربا  :زنقة العابدين ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1شهادة امللكية عدد  3239بتاريخ  06ديسمبر ،2021
 - 2احليازة الهادئة و التصرف طويل االمد.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 26 :يوليو  2022على
الساعة  :الثانية عشر زواال.
مطلب رقم 06 - 28483
تاريخ اإليداع 18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :مرجة سي العربي.
نوعه  :أرض فالحية ؛
موقعه  :طنجة جماعة حجر النحل مدشر سكدلة.
مساحته 20 :آر 00س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد /12592ط ؛
شرقا  :احمد الدراوي ؛
جنوبا  :بوبوط عبد السالم ؛
غربا  :بوبوط عبد السالم ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1شهادة امللكية عدد  3348بتاريخ  10ديسمبر ،2021
 - 2احليازة الهادئة و التصرف طويل االمد.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 27 :يوليو  2022على
الساعة  :العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 06 - 28484
تاريخ اإليداع  18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :مقبرة و مسجد بدروين.
نوعه  :أرض بها مقبرة و مسجد ؛
موقعه  :طنجة جماعة اجزناية مدشر بدروين.
مساحته  01 :هـ  13آر 24س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :طريق عمومي ؛
شرقا  :طريق عمومي ،حساين ؛
جنوبا  :طريق عمومي ؛
غربا  :طريق عمومي ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1املادة  50من مدونة االوقاف،
- 2احليازة الهادئة و التصرف طويل االمد
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 27 :يوليو  2022على
الساعة  :احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 06 - 28485
تاريخ اإليداع 18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :اوقاف .1006
نوعه  :أرض بها بناء مكون من سفل ؛
موقعه  :طنجة املدينة القدمية زنقة الص اونص رقم .3
مساحته 12 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :بناء في ملك الغير ؛
شرقا  :بناء في ملك الغير ؛
جنوبا  :بناء في ملك الغير ؛
غربا  :زنقة قطيوط ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1شهادة امللكية عدد  3248بتاريخ  06ديسمبر ،2021
 - 2احليازة الهادئة و التصرف طويل االمد.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 28 :يوليو  2022على
الساعة  :احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 06 - 28486
تاريخ اإليداع 20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :عبد احلبيب بن محمد العياشي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :عبد احلبيب.
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نوعه  :أرض بها بناء مكون من سفل و حديقة ؛
نوعه  :أرض عارية ؛
موقعه  :طنجة مدشر الرهراه  ،اجملاهدين.
موقعه  :طنجة مدشر الرهراه.
مساحته  01 :آر  20س تـقـريـبـا.
مساحته  03 :آر  01س تـقـريـبـا.
حدوده :
حدوده :
شماال  :الطريق ؛
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :الطريق ؛
شرقا  :ملك الزوين  ،ملك بولعيش ؛
جنوبا  :الغربي منير ؛
جنوبا  :ممر خاص ؛
غربا  :ملك الغير ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  27يونيو ،2020
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  20مارالس ،2002
 - 2رسم تعريف بشكل شراء عدلي مؤرخ في  01ديسمبر ،2021
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  26ديسمبر ،1995
 - 3نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في  19سبتمبر 1990
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  21ماي ،1995
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 20 :يوليو  2022على
 - 4رسم اثبات ارث عدلي مؤرخ في  23ديسمبر ،1995
الساعة  :العاشرة صباحا.
 - 5رسم ضم قطعة ارضية عدلي مؤرخ في  09يوليو ،2015
 - 6رسم تصريح ببناء عدلي مؤرخ في  03نوفمبر .2008
مطلب رقم 06 - 28487
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :يوليو  2022على
تاريخ اإليداع 23 :ماي .2022
الساعة  :احلادية عشر صباحا.
طالب التحفيظ  :زينب بنت اخملتار بوزيان بوحزار.
احملافظ على االمالك العقارية بطنحة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا. :
محمد الزخوني
			
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :نور.
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :طنجة مدشر املغاير.
مساحته  03 :آر  36س تـقـريـبـا.
حدوده :
محافظة فاس
شماال  :عبد اهلل بورمان ؛
شرقا  :طريق عمومي ؛
جنوبا  :طريق ؛
غربا  :الطريق الرئيسية ؛
مطلب رقم 07 - 25132
احلقوق العينية  :الشئ.
تاريخ اإليـداع  24 :ماي .2022
أصل امللك :
طالبة التحفيظ  :شركة اجنيال فاس ميثلها السيد جوفاني كارلو
 - 1رسم صدقة عدلي مؤرخ في  23مارس ،2021
رميبوتي بن فيتوريو ،
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  01مارس ،2021
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اجنيال "
 - 3نسخة من رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في  10ماي ،2019
نوعـه  :ارض بها بناء يتكون من طابق ارضي واخر علوي.
 - 4نسخة من رسم احصاء متخلف مؤرخ في  30ابريل ،2004
موقعه  :فاس املدينة،امللحقة اإلدارية البوعنانية ،احملل املدعو " :رقم
 - 5نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  04يونيو ،2018
 17عقيبة السبع الدوح "
 - 6نسخة من رسم صدقة على أخ عدلي مؤرخ في  20ماي ،2004
مساحته  02 :آ  84س تقريبا.
 - 7شهادة ادارية مؤرخة في  09مارس .2021
حدوده :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :يوليو  2022على
شماال  :زنقة
الساعة  :العاشرة صباحا.
شرقا  :رسم عقاري  - 4993/07مدرسة
جنوبا  :حسن اعبابو
مطلب رقم 06 - 28488
غربا  :رسوم عقارية اعداد 185381/07 – 185380/07 – 185379/07 :
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
– 192313/07
طالب التحفيظ  :محمد بن سالم أوسالم.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :محمد أوسالم.
احلقوق العينية  :الشيء
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أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  07ربيع االول  1437املوافق ل19/12/2015
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  14ربيع الثاني  1437املوافق ل 25/01/2016 اصل وكالة عدلي مؤرخ في 08:ربيع االول  1443املوافق  15اكتوبر 2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  22 :يوليو  2022على الساعة
العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بفاس
حدو اوحلسن
			

محافظة اجلديدة
مطلب رقم 08 - 157396
تاريخ اإليداع  16 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :شركة دكالة انفست جتهيزات
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض السانية
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض السانية
نوعه  :ارض عارية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اجلديدة سيدي موسى دوار ابراهيم
مساحته  10 :آر  00سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :محمد يوسف الكوهن
شرقا  :مطلب عدد 08 - 99664
جنوبا  :مطلب عدد 08 - 86249
غربا  :رسم عقاري عدد /7961ز
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم اراثة عدلي مؤرخ في  24ربيع الثاني  1440موافق  02يناير 2019رسم اراثة عدلي مؤرخ في  24ربيع الثاني  1440موافق  02يناير 2019رسم شراء عدلي مؤرخ في  09ربيع الثاني  1440موافق  17دجنبر 2018 رسم شراء عدلي مؤرخ في  09جمادى االولى  1440موافق  16يناير 2019رسم شراء عدلي مؤرخ في  16ربيع الثاني  1440موافق  24دجنبر 2018 رسم شراء عدلي مؤرخ في  30جمادى الثانية  1443موافق  02فبراير 2022نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في  14رجب  1406موافق  25مارس 1986نسخةمنعقدوصيةمؤرخفي 21ديالقعدة 1394موافق06دجنبر1974 رسم شراء عدلي مؤرخ في  28شعبان  1382موافق  25فبراير 1963التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 :يوليو  2022على
الساعة  10صباحا
مطلب رقم 08 - 157397
تاريخ اإليداع  16 :ماي 2022
طالبة التحفيظ  :حورية صحيف بنت الطاهر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض بابا
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض نضال و اكرام
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الهواورة
مساحته  01 :هكتار  22آر  72سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد . 08 - 122213
شرقا  :ورثة عبد اهلل و الواصي مينة
جنوبا  :املطلب عدد 08 - 61865
غربا  :خبار حلسن
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  22ذو احلجة  1436موافق 17اكتوبر 2014
نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  26رمضان  1419موافق 14يناير 1998
نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في  19رمضان  1443موافق 21ابريل 2022
نسخة من رسم احصاء عدلي مؤرخ في  23جمادى الثانية 1443موافق  26يناير 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 :يوليو  2022على
الساعة  11صباحا
مطلب رقم 08 - 157398
تاريخ اإليداع  17 :ماي 2022
طالبا التحفيظ :
 بوشعيب جرنان بن محمد بنسبة 2/ 1مليكة العاللي بنت املكي بنسبة 2/ 1االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :دار جرنان
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار جرنان
نوعه  :دار مكونة من سفلي وطابق اول وسطح بهوائه .
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اجلديدة درب بوعلي رقم 22
مساحته  00 :آر  76سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :زنقة عرضها  08امتار .
شرقا  :زنقة
جنوبا  :منزل حديق اخملتار
غربا :رسم عقاري عدد 08 - 137432
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مؤرخ في  24صفر  1442موافق  12اكتوبر 2020شهادة ادارية عدد  01مصادق عليها في  03اكتوبر 2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 :يوليو  2022على
الساعة  12زواال
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مطلب رقم 08 - 157399
تاريخ اإليداع  17 :ماي 2022
طالبتا التحفيظ :
ربيعة املداق بنت محمد بنسبة 3/ 2ثورية صدقي بنت عبد النبي بنسبة 3/ 1االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :دار الفسيان
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار الفسيان
نوعه  :دار للسكنى .
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اجلديدة درب اشتوكة الزنقة
 405رقم 29
مساحته  00 :آر  56سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد . 08 - 86801
شرقا  :مليكة مفضال
جنوبا  :زنقة  405درب شتوكة
غربا  :زنقة 407
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مؤرخ  14شعبان  1443موافق  17مارس 2022رسم هبة عدلي مؤرخ في  18شعبان  1443موافق  21مارس 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 :يوليو  2022على
الساعة  13بعد الزوال
مطلب رقم 08 - 157400
تاريخ اإليداع  17 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :جعفر فليل بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض العود
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض العود
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة سيدي عابد دوار اوالد احلاج حلسن
مساحته  13 :آر  03سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ارض عارية و ممر عمومي .
شرقا  :ورثة عبد القادر فضولي
جنوبا  :احمد ولد احلاج
غربا  :محمد بن عبد اهلل
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مؤرخ في  13جمادى الثانية  1442موافق  27يناير 2021رسم شراء عدلي مؤرخ في  27رمضان  1442موافق  10ماي 2021رسم استدراك عدلي مؤرخ في  23رمضان  1443موافق  25ابريل 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 :يوليو  2022على
الساعة  14بعد الزوال
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مطلب رقم 08 - 157401
تاريخ اإليداع  17 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :جعفر فليل بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :حائط الشويخ
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :حائط الشويخ
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة سيدي عابد دوار اوالد احلاج حلسن
مساحته  10 :آر  25سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة عبد القادر فضولي.
شرقا  :اسماعيل بن افريحة
جنوبا  :ارض عارية
غربا  :احمد ولد احلاج احلسن
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
 صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  13جمادى الثانية 1442موافق  27يناير 2021
 صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في  27رمضان  1442موافق 10ماي 2021
 صورة شمسية لرسم استدراك عدلي مؤرخ في  23رمضان 1443موافق  25ابريل 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 :يوليو  2022على
الساعة  15بعد الزوال
مطلب رقم 08 - 157402
تاريخ اإليداع  17 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :املصطفى بريش بن العربي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض لوعادة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض لوعادة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة سيدي عابد دوار احلدادة
مساحته  01 :هكتار  03آر  97سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد . 08 - 68296
شرقا  :الطريق االقليمية رقم 3417
جنوبا  :مطلب عدد  08 - 78659و عبد اهلل بنموسى
غربا  :ورثة ابراهيم نحيل و مطلب عدد 08 - 78659
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  28ربيع الثاني  1443موافق
 04دجنبر 2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 :يوليو  2022على
الساعة  10صباحا
مطلب رقم 08 - 157403
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :عثمان السالك بن حسن
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض اخلير
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض اخلير
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد ساعد
الدراع
مساحته  30 :آر  00سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة التبارية .
شرقا  :الرسم العقاري عدد 08 - 134702
جنوبا  :فاطمة عياد
غربا  :طريق من  10امتار
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مؤرخ في  05صفر  1443موافق  13شتنبر 2021رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في  08صفر  1438موافق  08نونبر 2016شهادة ادارية رقم  2021/ 37مؤرخة في  06شتنبر 2021صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  25رجب  1417موافق 07دجنبر 1996
 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  22ذو القعدة 1436موافق  07شتنبر 2015
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 :يوليو  2022على
الساعة  11صباحا
مطلب رقم 08 - 157404
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :سعيد شخمان بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :ارض احمارة ايضا
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض البركة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد ساعد
الدراع
مساحته  22 :آر  50سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :عثمان السالك
شرقا  :الرسم العقاري عدد 08 - 134702
جنوبا  :الورادي املصطفى
غربا  :طريق من  10امتار
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  05صفر  1443موافق  13شتنبر 2021 صورة شمسية لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في  08صفر 1438موافق  08نونبر 2016
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صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  25رجب  1417موافق 07دجنبر 1996
 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  22ذو القعدة 1436موافق  07شتنبر 2015
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19:يوليو  2022على
الساعة  12بعد الزوال
مطلب رقم 08 - 157405
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :يوسف شرادي بن املصطفى
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :حايط العربي
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :حايط العربي
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اوالد احسني دوار اوالد غامن
مساحته  32:آر  94سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :زهرة بنت بوشعيب قدميا و حاليا شرادي املصطفى بن محمد .
شرقا  :طريق عمومية عرضها  05امتار
جنوبا  :ورثة محمد بن احمد
غربا  :محمد بن اجلياللي قدميا و حاليا مبارك بن ناصر
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
نظير رسم ملكية عدلي مؤرخ في  16رجب  1408موافق  05مارس 1988رسم صدقة عدلي مؤرخ في  19ذي القعدة  1442موافق  30يونيو 2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 20 :يوليو  2021على
الساعة  11صباحا
مطلب رقم 08 - 157406
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :يوسف شرادي بن املصطفى
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الناقة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الدار
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اوالد احسني دوار اوالد غامن
مساحته  27 :آر  24سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :محمد بن احلسني قدميا و حاليا طريق عمومية عرضها  05امتار .
شرقا  :ممر خاص يليه بوشعيب شرادي بن احمد بن احلسني
جنوبا  :بوشعيب شرادي
غربا  :ورثة محمد بن احمد بن احلسني شرادي
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
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أصل امللك :
صورة شمسية لنظير رسم ملكية عدلي مؤرخ في  16رجب 1408موافق  05مارس 1988
 صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في  19ذي القعدة 1442موافق  30يونيو 2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 20 :يوليو  2022على
الساعة  12زواال
مطلب رقم 08 - 157407
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :يوسف شرادي بن املصطفى
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الصفحة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الصفحة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اوالد احسني دوار اوالد غامن
مساحته  37 :آر  05سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :محمد بن احلسني قدميا و حاليا عالل ولد يامنة و ورثة
العياشي احلمري
شرقا  :التباري بن احلاج قدميا و حاليا عبد اهلل شرادي
جنوبا  :التباري بن احلاج قدميا و حاليا محمد بن احلسني و الرسم
العقاري عدد 08 - 141860
غربا  :الفاطمي بن العياشي و ورثة عبد القادر بن محمد قدميا و حاليا
العياشي اخلضراوي و حرم مقبرة سيدي عبد التباري وورثة اعكيدة
بنت الفاطمي
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
صورة شمسية لنظير رسم ملكية عدلي مؤرخ في  16رجب 1408موافق  05مارس 1988
 صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في  19ذي القعدة 1442موافق  30يونيو 2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 20 :يوليو  2022على
الساعة  13بعد الزوال
مطلب رقم 08 - 157408
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :يوسف شرادي بن املصطفى
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الكاعة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الكاعة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اوالد احسني دوار اوالد غامن
مساحته  66 :آر  23سنتيار تقريبا
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حدوده :
شماال  :ورثة بوشعيب بن احمد االشراقي .
شرقا  :بوشعيب بن احمد بن احلسني و مالك املطلب عدد 08 - 152216
جنوبا  :طريق عمومية عرضها  05امتار يليها محمد بن احمد بن احلسني
غربا  :محمد بن غامن و العياشي بن الفاطمي قدميا و حاليا الرسم
العقاري عدد  08 - 159161و الفردوس خولة
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
صورة شمسية لنظير رسم ملكية عدلي مؤرخ في  16رجب 1408موافق  05مارس 1988
 صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في  19ذي القعدة 1442موافق  30يونيو 2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 20 :يوليو  2022على
الساعة  14بعد الزوال
مطلب رقم 08 - 157409
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :حميد دالفي بن بوشعيب
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 اوالد ساعد
مساحته  00 :آر  64سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :خديجة بنت احمد بلعباس .
شرقا  :خديجة بنت احمد بلعباس
جنوبا  :الطريق املارة الى الدوار
غربا  :بوشعيب بن العياشي
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  26صفر  1435موافق 30دجنبر 2013
رسم شراء عدلي مؤرخ في  15شوال  1429موافق  15اكتوبر 2008نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  27ربيع النبوي  1424موافق 29ماي 2003
شهادة ادارية عدد  430/2017مؤرخة في  15غشت 2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 20 :يوليو  2022على
الساعة  15بعد الزوال
مطلب رقم 08 - 157410
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :جعفر فليل بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الرمولة
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الرمولة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة سيدي عابد دواراوالد بن حمو
مساحته  20 :آر  38سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة بلعابد
شرقا  :ورثة بلعابد اململوكة له برسم ملكية
جنوبا  :املصطفى املتيجي و ورثة بلعابد و مطلب عدد 08 - 74448
غربا  :رسم عقاري عدد  08 - 101561و مطلب عدد 08 - 63411
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مؤرخ في  05شعبان  1443موافق  08مارس 2022رسم عدلي مؤرخ في  14شعبان  1443موافق  17مارس 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يوليو  2022على
الساعة  10صباحا
مطلب رقم 08 - 157411
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :عبد الفتاح مرسول بن عبد الرحمان
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض بياضة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض بياضة
نوعه  :ارض عارية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار احلفظان
مساحته  25 :آر  84سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة عبد اهلل بن ادريس و ورثة بن الترياوي
شرقا  :ربيعة بنت عبد اهلل بن عبو احلاج
جنوبا  :ورثة اوالد القاضي
غربا  :ورثة احلاج ادريس
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مؤرخ في  05شعبان  1442موافق  19مارس 2021نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ  24ذو القعدة  1425موافق 06يناير  2005مضمن اصلها بعدد  34صحيفة  34كناش االمالك عدد
 42بتاريخ 10/01/2005
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 20 :يوليو  2022على
الساعة  10صباحا
مطلب رقم 08 - 157412
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :ابراهيم بومدر ابن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الواد
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الواد
نوعه  :ارض فالحية
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موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد بوعلي
مساحته  19 :آر  53سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة سي بوشعيب اصبح رسم عقاري عدد . 08 - 190299
شرقا  :ورثة احمد بن احلاج اسماعيل و احلاج بوشعيب
جنوبا  :عبد اهلل بن اسماعيل اصبح مطلب عدد 08 - 100935
غربا  :طريق
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مؤرخ في  15ذي احلجة  1439موافق  27غشت 2018نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في  20صفر  1438موافق 20نونبر 2016مضمن اصلها بعدد  89صحيفة  107كناش االمالك 82
موافق 03/01/2017
رسم عدلي لوكالة خاصة مؤرخة في  28شوال  1439موافق 12يوليو 2018
شهادة ادارية عدد  28/2020مؤرخة في  14سبتمبر 2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 21:يوليو  2022على
الساعة  11صباحا
مطلب رقم 08 - 157413
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :بوشعيب بنعمتي بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الدوم
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الدوم
نوعه  :ارض عارية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوارالدعيجات
مساحته  00 :آر  77سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :شارع املغرب العربي .
شرقا  :عبد اجمليد نديه
جنوبا  :عبد اهلل فليل
غربا  :عبد اهلل فليل
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  23شعبان  1443موافق
 26مارس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 21 :يوليو  2022على
الساعة  12بعد الزوال
مطلب رقم 08 - 157414
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :ايوب بنعمتي بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض بالد بن حلسن
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض بالد بن حلسن
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نوعه  :ارض عارية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوارالدعيجات
مساحته  00 :آر  80سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :جدالن املصطفى و شارع E
شرقا  :ممر عرضه  03امتار و عبد اهلل بوخريص
جنوبا  :بوخريص و جدالن املصطفى
غربا  :شارع  Eو ممر عرضه  3امتار
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  23شعبان  1443موافق
 26مارس 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 21:يوليو  2022على
الساعة  13بعد الزوال
مطلب رقم 08 - 157415
تاريخ اإليداع  23 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :بوشعيب كراك بن العربي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض سي احمد
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض سي احمد
نوعه  :ارض بها سكن سفلي و كراج و بئر و اشجار الليمون
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دواراوالد مبارك
مساحته  25 :آر  27سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :مطلب عدد . 08 - 71479
شرقا  :الطريق
جنوبا  :امحمد كراك
غربا :مطلب عدد 08 - 55027
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مؤرخ في  28شعبان 1434موافق  07يوليو 2013صورة مصادق عليها لقرار الترخيص باحلفر مصادق عليها في 19ماي 2022
رخصة البناء رقم  60/2013مصادق عليها في  12اكتوبر 2016شهادة ادارية عدد  08/2013مصادق عليها في  19مايو 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :يوليو  2022على
الساعة  10صباحا
مطلب رقم 08 - 157416
تاريخ اإليداع  23 :ماي 2022
طالبا التحفيظ :
عمر بولنوار بن التباري بنسبة 2/ 1منير ملهادي بن ادريس بنسبة 2/ 1االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض بوشعيب
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض بوشعيب
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دواراوالد املقدم
مساحته  97 :آر  70سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسوم العقارية عدد  08 - 207271و عدد  08 - 139392و
 08 - 139393و . 08 - 139394
شرقا  :حسن شايبي
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  08 - 118375و ورثة طويل
غربا  :الطريق العمومية عرضها  10امتار
احلقوق العينيــة  :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في  14جمادى الثانية 1417موافق  27اكتوبر  1996مضمن اصلها بعدد  448صحيفة  491كناش
االمالك عدد  12بتاريخ 29/11/1996
رسم شراء عدلي مؤرخ في  05ربيع الثاني  1443موافق  11نونبر 2021 ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في  12شوال  1443موافق  13ماي 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :يوليو  2022على
الساعة  11صباحا .
خالصـة إصالحـية  -تتعلق بامللك املسمى " بقعة واد الشاوي"
مطلب رقم  08 - 106769الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية رقم  966املؤرخة في  05يوليو .2017
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  27ابريل ، 2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو" بقعة واد الشاوي" موضوع مطلب التحفيظ
عدد  ، 08 - 106769تتابع في اسم نفس طالبي التحفيظ ملساحة
قدرها  02هكتار و  60آرا و  62سنتيارا .
وذلك بناءا على العقود السابق ايداعها باملطلب وكذا رسم امللكية
العدلي املؤرخ في  24جمادى االولى  1443موافق  29دجنبر 2021
احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة
عبد الرحمان دريوش
				

محافظة بني مالل
مطلب رقم 10 - 64237
تاريخ اإليداع 17 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :شركةالفارج كالسينورماروك
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تزويخت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تزويخت".
مشتمالته  :أرض فالحية محجرة
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موقعه  :اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة
احملل املدعو مزارع ايت اسماعيل.
مساحته  20 :هـ  19آ  38س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 10 / 76507
شرقا  :النغمي صالح
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 10 / 38678
غربا  :أراضي اجلموع
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1نسخة رسم شراء عدلي بتاريخ  18دجنبر  2019املوافق
لـ 21ربيع الثاني .1441
 - 2نسخة رسم شراء عدلي بتاريخ  18دجنبر  2019املوافق
لـ 21ربيع الثاني .1441
 - 3نسخة رسم شراء عدلي بتاريخ  30يناير .2012
- 4رسم شراء عدلي بتاريخ 12فبراير  2021املوافق
لـ 29جمادى اآلخرة .1442
- 5ملحق عدلي بتاريخ 17فبراير  2022املوافق لـ 15رجب .1443
- 6عقد وكالة عرفي بتاريخ 21ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15يوليو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.

مطلب رقم 10 - 64239
تاريخ اإليداع 18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :كاموني فدوى بنت عبد الرحمان
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدوى".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدوى".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم ودائرة بني مالل قيادة اوالد امبارك جماعة فم اودي
احملل املدعو احدجمي.
مساحته  90 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :اجمللس اجلماعي بفم اودي
شرقا  :كاموني صوفيا
جنوبا  :اجمللس اجلماعي بفم اودي
غربا  :اجمللس اجلماعي بفم اودي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
-1شهادة إدارية عدد  13بتاريخ  9فبراير .2022
- 2رسم استمرار عدلي) بتاريخ 17فبراير  2022املوافق لـ15رجب .1443
- 3عقد وكالة عرفي بتاريخ 15ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19يوليو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.

مطلب رقم 10 - 64238
تاريخ اإليداع 18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :عدناني باري بن عمر
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :السدرة مزارع ايت مخالت-قصبة تادلة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :السدرة مزارع ايت
مخالت-قصبة تادلة".
مشتمالته  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة جماعة اكطاية قيادة ايت
الربع احلل املدعو السدرة ايت مخالت.
مساحته  1 :هـ  50آ تقريبا
حدوده :
شماال  :املدير اجلهوي للتجهيز ببني مالل
شرقا  :عابدي عبد الرزاق
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 10 / 78242
غربا  :بغدادي حلسن
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي بتاريخ 16يناير  1991املوافق لـ 29جمادى اآلخرة .1411
- 2رسم شراء عدلي بتاريخ 13أكتوبر  2004املوافق لـ 28شعبان .1425
- 3شهادة إدارية عدد  03بتاريخ 16ماي .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18يوليو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.

مطلب رقم 10 - 64240
تاريخ اإليداع 18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :كاموني صوفيا بنت عبد الرحمان
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :صوفيا".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :صوفيا".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم و دائرة بني مالل قيادة اوالد امبارك جماعة فم اودي
احملل املدعو احدجمي.
مساحته  90 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :اجمللس اجلماعي بفم اودي
شرقا  :كاموني جواد
جنوبا  :اجمللس اجلماعي بفم اودي
غربا  :كاموني فدوى
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1شهادة إدارية عدد  14بتاريخ  9فبراير .2022
- 2رسم استمرار عدلي بتاريخ 17فبراير  2022املوافق لـ15رجب .1443
- 3عقد وكالة عرفي بتاريخ 21ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19يوليو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
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مطلب رقم 10 - 64241
تاريخ اإليداع 18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :كاموني جواد بن عبد الرحمان.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :جواد"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :جواد"
مشتمالته  :أرض عارية.
موقعه  :اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة اوالد امبارك جماعة
فم اودي احملل املدعو حداجمي.
مساحته  1 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :اجمللس اجلماعي بفم اودي
شرقا  :اجمللس اجلماعي بفم اودي
جنوبا  :اجمللس اجلماعي بفم اودي
غربا  :كاموني صوفيا
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1شهادة إدارية عدد  12بتاريخ  9فبراير .2022
- 2رسم استمرار عدلي بتاريخ 17فبراير  2022املوافق لـ 15رجب .1443
- 3عقد وكالة عرفي بتاريخ 30مارس .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19يوليو  2022على الساعة 10
و 30دقيقة.

-6رسم شراء عدلي بتاريخ 19يناير  2009املوافق لـ 22محرم .1430
-7رسم شراء عدلي بتاريخ  5ابريل  2009املوافق لـ9ربيع الثاني .1430
- 8رسم اصالح عدلي بتاريخ 18ابريل  2011املوافق  14جمادى األولى 1432
- 9رسم شراء عدلي بتاريخ 15ابريل  2011املوافق لـ 11جمادى األولى .1432
- 10صورة مطابقة لألصل من رسم إراثة عدلي بتاريخ 11ماي 2011
املوافق لـ  7جمادى اآلخرة .1432
- 11رسم مخارجة عدلي بتاريخ  3أكتوبر  2018املوافق لـ 23محرم .1440
- 12شهادة إدارية عدد  01بتاريخ  3يناير .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18يوليو  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" الشعراني"
ذي مطلب التحفيظ عدد  10 - 55957الذي أدرجت خالصته
باجلريدة الرسمية عدد  1155املؤرخة في 17فبراير 2021
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  24ماي  2022فان مسطرة امللك
املسمى"الشعراني" موضوع مطلب التحفيظ عدد 10 - 55957
الكائن اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة ايت الربع جماعة
كطاية احملل املدعو ايت علي تتابع مسطرة حتفيظه من االن فصاعدا
في اسم السيد محمد القمر بن محمد .
وذلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ
املذكور وكذا رسم شراء عدلي مؤرخ في  15جمادى الثانية 1442
املوافق ل  29يناير .2021
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل
مصطفى العمري
			

مطلب رقم 10 - 64242
تاريخ اإليداع 19 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :بكريت حسناء بنت مولود
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الياسمني".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الياسمني".
مشتمالته  :أرض فالحية بها بناية سفلية .
موقعه  :اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة سمكت
احملل املدعو اوماط ايت مسعود.
مساحته  12 :هـ  73آ تقريبا
حدوده :
شماال  :املدير االقليمي للتجهيز والنقل
شرقا  :بالعطار حسن
جنوبا  :املدير االقليمي للتجهيز والنقل
غربا  :بكريت حسناء
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم شراء عدلي بتاريخ  10يناير  2009املوافق لـ 13محرم .1430
- 2رسم شراء عدلي بتاريخ 11يناير  2009املوافق لـ 14محرم .1430
- 3رسم ملحق عدلي بتاريخ 11يناير  2009املوافق لـ 14محرم .1430
- 4رسم شراء عدلي بتاريخ 15يناير  2009املوافق لـ 18محرم .1430
- 5رسم شراء عدلي موضوعه بتاريخ 15يناير  2009املوافق
لـ  18محرم .1430

محافظة الناظور
مطلب رقم 11 - 62647
تاريخ اإليداع  16 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :محمد زمور بن احمد .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :زمور ." 4
نوعه  :أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول .
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي أوالد حلسن .
مساحته  01 :آر  58س تقريبا .
حدوده :
شماال  :الشارع .
شرقا  :طالب التحفيظ .
جنوبا  :فردوش رشيد بن احمد.
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :ال شيء.
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أصل امللك :
 عقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء في .27/02/2012 صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في .16/05/2005التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 18 :يوليو  2022على الساعة
 30:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62648
تاريخ اإليداع  16 :ماي .2022
طالبة التحفيظ السيدة  :أنيسة بوحلية بنت عيسى .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :زمور ." 8
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي عاريض .
مساحته  02 :آر  73س تقريبا .
حدوده :
شماال  :احلاج الشيبة .
شرقا  :إنباشا .
جنوبا  :بولكاز حلبيب.
غربا  :محمد الشيبة.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء في .10/01/2012 صورة شمسية لعقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء في.30/12/1976
 شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في .07/02/2012التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 18 :يوليو  2022على الساعة
 30:15بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 61649
تاريخ اإليداع  16 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .
اإلسم الذي يعرف به امللك " :اربيب ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اربيب ".
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون و اللوز.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة تزطوطوين  ،احملل املدعو اربيب .
مساحته  01 :هـ تقريبا.
حدوده:
شماال  :العمراتي محند امحند.
شرقا  :العمراتي محند امحند.
جنوبا  :لوكيلي عبد السالم .
غربا  :الشعبة.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 التصرف املستمر و حيازة طويلة االمد وامللك مسجل بالكناشالفالحي حتت عدد  58التابع ملسجد أوالد بوميني قبيلة بني بويحيي
جماعة تزطوطوين إقليم الناظور.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 18 :يوليو  2022على الساعة
 00:12بعد زواال.
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مطلب رقم 11 - 62650
تاريخ اإليداع  16 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :حدو بوغالمة بن محمد .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بوغالمة ".
نوعه  :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة بني اوكيل أوالد محند  ،احملل املدعو
اقويرا مبزارع افطوماتا دوار ابوجضاضا.
مساحته  02 :آر  76س تقريبا .
حدوده :
شماال  :كمال اليعقوبي .
شرقا  :الطريق .
جنوبا  :ميمون امليري.
غربا  :بوزيان امليري و خدوجة امليري .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم بيع عدلي مؤرخ في .21/03/2022 عقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء في .04/05/2012 صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في .26/12/1981التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 18 :يوليو  2022على الساعة
 00:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62651
تاريخ اإليداع  16 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :عبد القادر حاجي بن محمد .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :البركة ." 1
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة رأس املاء .
مساحته  02 :آر  08س تقريبا .
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ.
شرقا  :ورثة حاجي .
جنوبا  :الطريق .
غربا  :طالب التحفيظ.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم امللكية عدلي مؤرخ في .2008/ 11 - 27
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 18 :يوليو  2022على الساعة
 30:10صباحا.
مطلب رقم 11 - 62652
تاريخ اإليداع  16 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :عبد القادر حاجي بن محمد .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :البركة ." 2
نوعه  :أرض عارية.
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موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة رأس املاء .
مساحته  02 :آر  00س تقريبا .
حدوده :
شماال  :الطريق.
شرقا  :طالب التحفيظ .
جنوبا  :طالب التحفيظ .
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في .2008/ 11 / 27
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 18 :يوليو  2022على الساعة
 00:11صباحا.
مطلب رقم 11 - 62653
تا تاريخ اإليداع  16 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :عبد القادر حاجي بن محمد .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حاجي ".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة رأس املاء .
مساحته  02 :آر  13س تقريبا .
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ.
شرقا  :طالب التحفيظ .
جنوبا  :طالب التحفيظ .
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في .2008 - 11 - 27التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 18 :يوليو  2022على الساعة
 30:11صباحا.
مطلب رقم 11 - 62654
تاريخ اإليداع  16 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :عبد القادر حاجي بن محمد .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :البركة ." 3
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة رأس املاء .
مساحته  02 :آر  17س تقريبا .
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ.
شرقا  :ورثة حاجي .
جنوبا  :طالب التحفيظ .
غربا  :طالب التحفيظ.
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احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في .2008 - 11 - 27
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 18 :يوليو  2022على الساعة
 45:11صباحا.
مطلب رقم 11 - 62655
تاريخ اإليداع  17 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد :احمد احلنطالي بن علي .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احلنطالي ".
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة سلوان  ،احملل املدعو تاوريرت بوستة .
مساحته  02 :ار  67س تقريبا.
حدوده:
شماال  :عبد السالم .
شرقا  :الطريق.
جنوبا  :احلمري محمادي .
غربا  :محمد بحتيت.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة عدلية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في .16/01/1984 شهادة إدارية عدد  59مؤرخة في .27/12/2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 19 :يوليو  2022على الساعة
 00:13بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62656
تاريخ اإليداع  17 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :سعيد البوهالي بن محمد .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :البوهالي ".
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة أزغنغان  ،احملل املدعو اسالن بحي امشروبا .
مساحته  02 :آر  40س تقريبا .
حدوده :
شماال  :مقطع الريح .
شرقا  :عمرو موح شعيب  ،محمادي وعليت  ،بومدين بوزكو .
جنوبا  :الطاهر ميمون و احلاج مصطفى .
غربا  :بومدين بوزكو و موح معنان و احلاج حلبيب.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في .09/05/2011
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 19 :يوليو  2022على الساعة
 00:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62657
تاريخ اإليداع  17 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :اضريس محمد بن محمد .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أضريس الشرقية ".
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نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي بوسردون .
مساحته  02 :آر  00س تقريبا .
حدوده :
شماال  :القادري يامنة .
شرقا  :احلاجي محمد .
جنوبا  :الطريق .
غربا  :اخللفي محمد .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في .18/03/1985
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 19 :يوليو  2022على الساعة
 30:15بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62658
تاريخ اإليداع  17 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :احلسن مجعيطي بن احلسني .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مجعيطي ".
نوعه  :أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابق أول
و بها مرآب .
موقعه  :إقليم الدريوش  ،جماعة امطالسة  ،احملل املدعو احلرش مبزارع
أوالد ملوك فرقة أوالد حمو .
مساحته  01 :هـ  26آر  05س تقريبا .
حدوده :
شماال  :ورثة عمرو البشير.
شرقا  :الطريق .
جنوبا  :ورثة عمروش حداش.
غربا  :ورثة عمروش حداش.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم شراء عدلي مؤرخ في .22/09/1989
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 19 :يوليو  2022على الساعة
 30:09صباحا.
مطلب رقم 11 - 62659
تاريخ اإليداع  17 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :عمر مغري بن محمد .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :افوراس ".
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون .
موقعه  :إقليم الدريوش  ،جماعة ميضار  ،احملل املدعو دوار افوراس .
مساحته  03 :هـ  58آر  42س تقريبا .
حدوده :
شماال  :الطريق .
شرقا  :البطيوي شعيب .
جنوبا  :الطريق.
غربا  :امحمد بومهدي .

3403
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .02/08/2002 رسم بيع عدلي مؤرخ في .04/12/2001 رسم شراء عدلي مؤرخ في .23/08/2000التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 19 :يوليو  2022على الساعة
 30:10صباحا.
مطلب رقم 11 - 62660
تاريخ اإليداع  18 :ماي .2022
طالبو التحفيظ :
 ميمونة زوبع بنت محمد بنسبة .9/72 بديعة بنتل بنت مصطفى بنسبة .7/72 سمير بنتل بن مصطفى بنسبة .14/72 نبيل بنتل بن مصطفى بنسبة .14/72 مراد بنتل بن مصطفى بنسبة .14/72 جواد بنتل بن مصطفى بنسبة .14/72اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :زوبع ".
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة سلوان .
مساحته  08 :آر  36س تقريبا .
حدوده :
شماال  :علي بويقوان .
شرقا  :احلاج بوجمعة .
جنوبا  :الطريق.
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في .10/12/2020 رسم شراء عدلي مؤرخ في .06/08/1977التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 19 :يوليو  2022على الساعة
 00:12بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 61661
تاريخ اإليداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :حسن مراي بن محماد .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مراي ".
نوعه  :أرض بها بناية مكونة من سفلي.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة بني انصار  ،احملل املدعو حي زروالة .
مساحته  01 :آر  30س تقريبا .
حدوده :
شماال  :الطريق .
شرقا  :محمد بوزيان .
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جنوبا  :محمد بلغازي .
غربا  :الطريق .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في .15/04/2009 نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في .07/05/2008 شهادة إدارية عدد  82مؤرخة في .25/08/2015التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 19 :يوليو  2022على الساعة
 30:14بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62662
تاريخ اإليداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :ميمون احلمداوي بن محمد .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الفجر ." 2
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الناظور  ،جماعة بني اوكيل أوالد محند  ،احملل املدعو
أوالد رحو بنعيسى .
مساحته  01 :هـ  35آر  10س تقريبا .
حدوده :
شماال  :الطريق .
شرقا  :عبد السالم احلمداوي و ميمون احلمداوي .
جنوبا  :الطريق.
غربا  :عبد السالم احلمداوي .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 نظير رسم قسمة عدلي مؤرخ في .08/04/2016 صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في .17/12/2015 رسم ملكية عدلي مؤرخ في .02/02/1999 صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد  03مؤرخة في .21/03/2016التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 19 :يوليو  2022على الساعة
 30:12بعد الزوال.
مطلب رقم 11 - 62663
تاريخ اإليداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :حدو بوعبوز بن محمد .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عمران ".
نوعه  :أرض بها بناية مكونة من سفلي و ثالث طوابق علوية .
موقعه  :مدينة الناظور  ،حي اخلطابي .
مساحته  01 :آر  30س تقريبا .
حدوده :
شماال  :الشارع .
شرقا  :بنغردة اخملتار .
جنوبا  :الشارع .
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غربا  :ورثة بويا دودوح .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم هبة عدلي مؤرخ في .27/10/2020 رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في .14/04/2008 رسم صدقة عدلي مؤرخ في .1995/ 11 - 04 نظير رسم صدقة عدلي مؤرخ في .31/10/1995 رسم صدقة عدلي مؤرخ في .31/10/1995 رسم صدقة عدلي مؤرخ في .31/10/1995 عقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء في .22/08/1981التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو 20 :يوليو  2022على الساعة
 30:15بعد الزوال.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " عزوز " 10
ذي مطلب التحفيظ عدد  11 - 43566والذي أدرجت خالصة
مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم ،1102
املؤرخة في 12/02/2020
مبقتضى مطلب إصالحي غير مؤرخ مبوجبه فإن مسطرة حتفيظ امللك
املسمى " عزوز  " 10ذي مطلب التحفيظ عدد  11 - 43566الكائن
بإقليم الناظور ،جماعة بني شيكر  ،احملل املدعو أعكاو تيزة تتابع من
اآلن فصاعدا في اسم السيد محمد عزوز بن مصطفى.
وذلك بناء على رسم شراء عدلي مؤرخ في  ،18/08/2020وكذا بناء
على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.
احملافظ على األمالك العقارية بالناظور
		
عبد الرحيم بنعمارة
				

محافظة الرشيدية
مطلب رقم 14 - 75954
تاريخ اإليداع  16 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :موالي ابراهيم محمدي بن سيدي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :احمليط".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :زياد".
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :اجلماعة احلضرية للرشيدية ،احملل املدعو :حي احمليط.
مساحته  96 :س تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :محمد العزوزي ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :ممر ؛
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غربا  :احلبيب بوطيب ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم قسمة عدلي مؤرخ في .24/03/2022
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في .08/10/2021
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في .19/02/2021
 - 4رسم قسمة عدلي مؤرخ في .09/04/2021
 - 5نسخة قسمة مؤرخة في  10/03/2017اصلها مؤرخ
في .27/09/1994
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 :يوليو  2022على
الساعة  10 :صباحا.

مطلب رقم 14 - 75955
تاريخ اإليداع  18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :مغزاز يوسف بن حمو.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تديدوة بازغار".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الطيبة بازغار".
نوعه  :ارض بها اغراس ؛
موقعه  :اقليم تنغير ،دائرة وجماعة اسول ،احملل املدعو :تيدوة بازغار.
مساحته  47 :آر  87س تـقريـبا.
حدوده :
شماال  :ورثة عسو كمو ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  14133/14؛
جنوبا  :ورثة ايشو هالل ؛
غربا  :ساقية ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1عقد شراء عدلي محرر بتاريخ .10/09/2006
 - 2نسخة مطابقة لالصل من عقد قسمة اصلها مؤرخ في
.29/09/2000
 - 3شهادة ادارية عد  82مؤرخة في .11/04/2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 18 :يوليو  2022على
الساعة  11 :صباحا.
احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية
عمر مو
			

محافظة سطات
مطلب رقم 15 - 42079
تاريخ االيداع  17 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السيدة بوشرى صوفي بنت صالح.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد ملريس اجلديد"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملريس اجلديد"
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة اخلزازرة؛دوار اوالد العسري.
مساحته  57 :آ  59س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة الشيخ محمد؛
شرقا  :ورثة احلاج الفكاك؛
جنوبا  :ورثة اوالد عزة؛ورثة احلاج الفكاك؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية مؤرخ في  07جمادى االولى  1437موافق  16فبراير2016؛ رسم اشهاد باصالح مؤرخ في  24رمضان  1443موافق  26ابريل.2022التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  18 :يوليو  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42080
تاريخ االيداع  18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السيد خالد موثيق بن ابراهيم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض مساهل"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض مساهل"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة احلوازة؛دوار احلوازة.
مساحته  79 :آ  34س تقريبا.
حدوده :
شماال :مطلب عدد 30837/15؛
شرقا  :مطلب عدد 30837/15؛فاحت املصطفى؛لعراوي محمد؛
جنوبا  :رسم عقاري عدد 38178ض؛ورثة بن علي؛ رسم عقاري عدد
28263/15؛
غربا  :سالم عبدالهادي ؛ رسم عقاري عدد .53040/15
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم اراثة مؤرخ في  14شوال  1441موافق  06يونيو2020؛ رسم استمرار مؤرخ في  26صفر  1443موافق  04اكتوبر2021؛ ملحق استدراكي مؤرخ في  03شوال  1443موافق  04ماي2022؛ رسم شراء مؤرخ في  03ربيع الثاني  1443موافق  09نوفمبر2021؛ وكالة مصادق على تصحيح امضائها بتاريخ  28يوليو.2021التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42081
تاريخ االيداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السيد عبدالعزيز صابر بن اجلياللي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك صابر"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك صابر"
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022

3406
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة سيدي الذهبي؛دوار القواسمة.
مساحته  07 :آ  09س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب عدد 10711/15؛
شرقا  :مطلب عدد 14799/15؛
جنوبا  :رسم عقاري 50115/15؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية مؤرخ في  26رجب  1443موافق  28فبراير.2022التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على
الساعة التاسعة.

مطلب رقم 15 - 42082
تاريخ االيداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السيد بوعزة فاهمي بن التهامي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدويرة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الدويرة"
نوعه  :دار للسكنى من سفلي وطابق أول.
موقعه  :اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي الذهبي املركز.
مساحته  66 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :عائشة بنت صالح؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :عائشة بنت صالح.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم اشهاد باصالح رسم ملكية مؤرخ في  21محرم  1443موافق 30اغسطس2021؛
 رسم شراء مؤرخ في  27جمادى االولى  1416موافق  23اكتوبر1995؛ رسم ملكية مؤرخ في  27جماى االولى  1416موافق  23اكتوبر1995؛ رسم مطابقة االسم مؤرخ في  12صفر  1443موافق  20سبتمبر .2021التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على
الساعة العاشرة.
احملافظ على األمالك العقارية بسطات
محمد الزرهوني
			

محافظة اخلميسات
مطلب رقم 16 - 46023
تاريخ االيداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :املصطفى بورومني بن عمرو.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حمو علي ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ارض اخلير ".
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت والل.
مساحته  03 :هـ  41آ  81س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الطريق ؛
جنوبا  :الطريق ؛
شرقا  :عبد العالي بورومني ؛
غربا  :الشعبة ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  21من شعبان  1443موافق
 24مارس 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 16 - 46024
تاريخ االيداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :محمد بروزيني بن حلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان اكر اوحايد ." 2
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان اكر اوحايد ." 2
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت مسعود ايت عفي.
مساحته  87 :آ  60س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الطريق ؛
جنوبا  :عبد الرحمان بروزيني ؛
شرقا  :رشيد بروزيني ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  24من شوال  1442موافق
 05يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يوليو  2022على
الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 16 - 46025
تاريخ االيداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :محمد بروزيني بن حلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان اكر اوحايد ." 1
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان اكر اوحايد ." 1
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت مسعود ايت عفي.
مساحته  02 :هـ  64آ  42س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الطريق ؛
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جنوبا  :الشعة ؛
شرقا  :ورثة عمر احملجوبي ،حلسن احملجوبي ؛
غربا  :رشيد بروزيني ،عبد الرحمان بروزيني ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  24من شوال  1442موافق  05يونيو 2021؛ اشهاد عدلي مؤرخ في  05من جمادى الثانية  1440موافق  11فبراير 2019؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يوليو  2022على
الساعة العاشرة و نصف صباحا.
مطلب رقم 16 - 46026
تاريخ االيداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :محمد بروزيني بن حلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :عركوب ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عركوب ".
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت مسعود ايت عفي.
مساحته  69 :آ  04س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :احلسني بروزيني ؛
جنوبا  :الشعبة ؛
شرقا  :الشعبة ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  24من شوال  1442موافق
 05يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يوليو  2022على
الساعة الثانية عشر و نصف زواال.
مطلب رقم 16 - 46027
تاريخ االيداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :محمد بروزيني بن حلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تيسرفني ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تيسرفني ".
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت مسعود ايت عفي.
مساحته  16 :آ  90س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :عبد الرحمان بروزيني ؛
جنوبا  :الشعبة ؛
شرقا  :عبد الرحمان بروزيني ؛
غربا  :احلسني بروزيني ؛
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احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  24من شوال  1442موافق
 05يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يوليو  2022على
الساعة الثانية بعد الزوال.
مطلب رقم 16 - 46028
تاريخ االيداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :بدر املعروفي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بويضان ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بويضان ".
نوعه  :أرض فالحية بها مسكن من طابق ارضي و بئر و مسبح و اسطبل.
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة الكنزرة دوار ايت حمو ايت عيسى.
مساحته  95 :آ  00س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :الطريق ؛
جنوبا  :ورثة بنعقا احلسني و ورثة بنعقا يوسف ؛
شرقا  :لغنان محمد ؛
غربا  :ورثة بنعقا يوسف ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  22من ذي القعدة  1435موافق 18سبتمبر 2014؛
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  23من شعبان  1433موافق  19يوليو 2012؛ شهادتني اداريتني مؤرختني في .30/10/2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على
الساعة الثانية بعد الزوال.
مطلب رقم 16 - 46029
تاريخ االيداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :زين العابدين اليساري بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان بوهليلة ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان اكلمامن ".
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت علي ايت عفي.
مساحته  35 :آ  33س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :رسم  23650/16؛
جنوبا  :ضهربو ادريس ؛
شرقا  :ضهربو حسن ؛
غربا  :طالب التحفيظ ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  13من جمادى االولى  1443موافق 18ديسمبر 2021؛
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 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  13من جمادى االولى  1443موافق 18ديسمبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على
الساعة احلادية عشر و نصف صباحا.
مطلب رقم 16 - 46030
تاريخ االيداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :بنعطي بلحاج بن العربي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان جنان ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان جنان ".
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت طلحة
ايت بنسعيد ايت عبو.
مساحته  74 :آ  54س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :رسم  ،51148/16ورثة اوحلاج ،ورثة عالل بن بوعزة ،حلوة عبد
الرزاق بن خشان ؛
جنوبا  :مطلب  ،13509/16حلوة بوعزة ؛
شرقا  :احلاضي عاشور ،رسم  57990/16؛
غربا  :ممر ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت رمضان  1443موافق
 03ابريل 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على
الساعة الثالثة و نصف بعد الزوال.
مطلب رقم 16 - 46031
تاريخ االيداع  23 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :الهاشمي عسال بن حمو.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان احلروش عقا اوعلي ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان احلروش عقا اوعلي ".
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت ايت عفي ايت مسعود.
مساحته  02 :هـ  17آ  24س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :ميمونة القسطاني ؛
جنوبا  :احمد عسال ؛
شرقا  :عالل عسال ،كنزة برنزيني ؛
غربا  :احلسني عسال ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  16من ربيع الثاني 1434
موافق  27فبراير .2013
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :يوليو  2022على
الساعة التاسعة صباحا.
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مطلب رقم 16 - 46032
تاريخ االيداع  24 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :سيدي محمد ملراني بن موالي احلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان تيرست ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان تيرست ".
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت سليمان
ايت بنزباير.
مساحته  02 :هـ  32آ  50س تقريبا.
اجملاورون:
شماال  :ورثة ملراني موالي احلسن ؛
جنوبا  :ورثة موالي عسو الشوار ،الرسمني  56376/16و  56541/16؛
شرقا  :بالفاسي احلسني ؛
غربا  :بلهاف موالي حفيظ ،بلهاف موالي علي ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  12من صفر  1443موافق
 20شتنبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :يوليو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " فدان اسروال سنكري ".
مطلب  16 - 45898الذي أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة
الرسمية عدد  1196املؤرخة في .01/12/2021
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  18/05/2022فان مسطرة حتفيظ
امللك املدعو " فدان اسروال سنكري " ذي املطلب عدد 16 - 45898
الكائن بدائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت عياش ايت رحو اصبحت
تتابع من االن فصاعدا في اسم السادة :
 /1محمد عثمان بن بنعاشير بنسبة .144/ 14
 /2فظمة بطيح بنت احلسني بنسبة .144/ 18
 /3احلسني عثمان بن بنعاشير بنسبة .144/ 14
 /4املصطفى عثمان بن بن عاشير بنسبة .144/ 14
 /5حلسن عثمان بن بنعاشير بنسبة .144/ 14
 /6عمر عثمان بن بنعاشير بنسبة .144/ 14
 /7عبد اهلل عثمان بن بنعاشير بنسبة .144/ 14
 /8فاطمة عثمان بنت بنعاشر بنسبة .144/ 7
 /9السعدية عثمان بنت بنعاشير بنسبة .144/ 7
 /10عبد االله عثمان بن بنعاشير بنسبة .144/ 14
 /11جواد عثمان بن بنعاشير بنسبة .144/ 14
بصفتهم طالب التحفيظ على الشياع
وذلك مبقتضى الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا
ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في  15من شوال  1443موافق  16ماي .2022
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " فدان السدرة ".
مطلب  16 - 46012الذي أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة
الرسمية عدد  1218املؤرخة في .04/05/2022
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  13/05/2022فان مسطرة حتفيظ
امللك املدعو " فدان السدرة " ذي املطلب عدد  16 - 46012الكائن بدائرة
اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر ايت عبو ايت حلسن ايت مخلوف
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اصبحت تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد :احلبيب صمدوني بن
عبد اهلل بصفته طالب التحفيظ الوحيد.
وذلك مبقتضى الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ
وكذا عقد موثق مؤرخ في 04 :ماي .2022
احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات
			
عبد االله املعطاوي
				

محافظة العيون
مطلب رقم 17 - 5353
تاريخ اإليداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :بوجمعة مرابط بن املني.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ول ملرابط ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ول ملرابط "؛
نوعه  :حوش؛
موقعه  :اقليم العيون ،شارع جبل طارق حي الوحدة 01؛
مساحته  01 :آر  58سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :سليمة ولد اخلطاط؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  17 - 17167؛
جنوبا  :شارع جبل طارق؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  17 - 18173؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
عقد شراء عدلي مؤرخ في  22أبريل 2022؛
عقد ثبوت ملك عدلي مؤرخ في  14أبريل 2022؛
شهادة ادارية مؤرخة في  05أبريل  2022عدد 03؛
صورة شمسية لعقد اراثة عدلي مؤرخ في  18أكتوبر 2021؛
عقد وكالة عدلية مؤرخة في  27يناير 2021؛
رسم اسباني مؤرخ في  10يوليو 1975؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 :يوليو  2022على
الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.
مطلب رقم 17 - 5354
تاريخ اإليداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :محمد ملني الدليمي ابن البشير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :التومي البشير".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :التومي البشير"؛
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي وطابق أول؛
موقعه  :اقليم العيون،شارع تشاد وزنقة سبتة ،رقم  ، 83حي الوحدة 01؛
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مساحته  02 :آر  02سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :شارع سبتة؛
شرقا  :أهل الزروالي؛
جنوبا  :زنقة تشاد؛
غربا  :الرسمني العقاريني عدد  17 - 707و  17 - 790؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ في  30مارس 2021؛
رسم اسباني مؤرخ في  29أكتوبر 1975؛
شهادة ادارية مؤرخة في  24مارس  2021عدد 05؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 19 :يوليو  2022على
الساعة الثانية عشر والنصف زواال.
مطلب رقم 17 - 5355
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :السمارة ." 02
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :السمارة " 02؛
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم السمارة ؛
مساحته  40 :هكتار 75آر  54سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :امللك اخلاص للدولة؛
شرقا  :امللك اخلاص للدولة؛
جنوبا  :الرسمني العقاريني عدد  17 - 13556و  17 - 38997؛
غربا  :امللك اخلاص للدولة؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة
في  19ماي .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :يوليو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 17 - 5356
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :السمارة ." 03
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :السمارة " 03؛
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم السمارة ؛
مساحته  88 :هكتار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :مطلبي التحفيظ عدد  17 - 5266و  17 - 5252وشارع؛
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شرقا  :الرسم العقاري عدد  17 - 18572والطريق الرابطة بني مركز
السمارة وجماعة أمغاال؛
جنوبا  :امللك اخلاص للدولة؛
غربا  :واد سلوان؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة
في  19ماي .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 26 :يوليو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 17 - 5357
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :السمارة ." 04
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :السمارة " 04؛
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم السمارة ؛
مساحته  06 :هكتار  41آر  31سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الرسمني العقاريني عدد  17 - 11709و  17 - 39153؛
شرقا  :أرض عارية؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  17 - 39153؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  17 - 39153؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة مؤرخة
في  19ماي .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 22 :يوليو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 17 - 5358
تاريخ اإليداع  27 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :عبد اهلل بوزيان ابن قدور.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الكرم".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الكرم"؛
نوعه  :بناية من سفلي وطابق أول؛
موقعه  :العيون ،زنقة الشاوية رقم  02حي خط الرملة 01؛
مساحته  01 :آر  42سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الرسمني العقاريني عدد  17//20131و 9987/17؛
شرقا  :ملك امبارك ولد العروصي ازركي؛
جنوبا  :زنقة الشاوية؛
غربا  :شارع ادريس األول؛
احلقوق العينية  :ال شيء.
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أصل امللك :
رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في  17ماي 2022؛
وكالة مفوضة عرفية مؤرخة في  10نوفمبر 2021؛
شهادة ادارية مؤرخة في  15أبريل  2022عدد 262؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :يوليو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " الساقية احلمراء "
مطلب التحفيظ عدد  17 - 4876الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء
حتديده باجلريدة الرسمية عدد  1063املؤرخة في  15ماي .2019
مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في  29أبريل  2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى " الساقية احلمراء" ذي املطلب رقم  17 - 4876الواقع
باقليم العيون اجلماعة الترابية بوكراع تتابع في اسم السيدة حدهم
الكنتاوي بنت محمد عوضا عن طالب التحفيظ األصلي،
وذلك مبقتضى الوثائق املودعة سابقا وكذا عقد شراء عدلي مؤرخ في
 20نونبر .2015
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " بوكراع"
مطلب التحفيظ عدد  17 - 5047الذي أدرجت خالصة مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  1002املؤرخة في  14مارس .2018
مبقتضى رسالة مؤرخة في  10نونبر  2022فإن مسطرة حتفيظ امللك
املسمى " بوكراع " ذي املطلب رقم  17 - 5047الواقع باقليم العيون،
جماعة بوكراع ،تتابع في اسم طالب التحفيظ األصلي مبساحة
قدرها  25هكتار  90آر  83س عوضا عن  25هكتار املصرح بها ابان
ايداع مطلب التحفيظ.
وذلك مبقتضى نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة
مؤرخة في  10نونبر  2022و الوثائق املودعة سابقا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " امسكير"
مطلب التحفيظ عدد  17 - 5167الذي أدرجت خالصة مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  1098املؤرخة في  15يناير .2020
مبقتضى رسالة مؤرخة في  10نونبر  2022فإن مسطرة حتفيظ امللك
املسمى " امسكير " ذي املطلب رقم  17 - 5167الواقع باقليم طرفاية،
جماعة احلكونية ،تتابع في اسم طالب التحفيظ األصلي مبساحة
قدرها  528هكتار  41آر  15س عوضا عن  500هكتار املصرح بها ابان
ايداع مطلب التحفيظ.
وذلك مبقتضى نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة
مؤرخة في  10نونبر  2022و الوثائق املودعة سابقا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "فوس بوكراع"
مطلب التحفيظ عدد  17 - 5168الذي أدرجت خالصة مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  1098املؤرخة في  15يناير .2020
مبقتضى رسالة مؤرخة في  10نونبر  2022فإن مسطرة حتفيظ امللك
املسمى " فوس بوكراع " ذي املطلب رقم  17 - 5168الواقع باقليم
العيون ،جماعة بوكراع ،تتابع في اسم طالب التحفيظ األصلي
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مبساحة قدرها  1239هكتار  99آر  94س عوضا عن  680هكتار املصرح
بها ابان ايداع مطلب التحفيظ.
وذلك مبقتضى نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة
مؤرخة في  10نونبر  2022و الوثائق املودعة سابقا.
احملافظ على األمالك العقارية بالعيون
رشيد الوردي
					

شرقـا  :الزنقة؛
جنوبـا  :الزنقة؛
غربـا  :مينة بصيلة ،حفيظة بصيلة ،فاطمة بصيلة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مؤرخ في  09رجب  1443موافق  11فبراير .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  15يوليو  2022على
الساعة 10 :والنصف صباحا.

محافظة خريبكة

مطلب رقم 18 - 54114
تاريخ اإليداع  17 :مايو .2022
طالب التحفيظ  :املعطي طاهوري بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :جنان دوار الفول».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :جنان دوار الفول»
نوعــه  :أرض عارية.
موقعـه  :مدينة خريبكة دوار أوالد احمد.
مساحته  20 :آر تقريبا.
حـدوده :
شمـاال  :الرسم العقاري عدد 26521/18؛
شرقـا  :الرسم العقاري عدد 37717/18؛
جنوبـا  :غير معروف
غربـا  :الرسم العقاري عدد .8962/18
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
ـ نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  22صفر  1409موافق
 05أكتوبر .1988
ـ صورة شمسية من نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في  01ذو القعدة 1403
موافق  16يونيو .1988
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  18يوليو  2022على
الساعة 09 :صباحا.

مطلب رقم 18 - 54112
تاريخ اإليداع  17 :مايو .2022
طالب التحفيظ  :عبد احلق اجليل بن عباس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :أرض عبد احلق»
نوعــه  :أرض عارية.
موقعـه  :دائرة وادي زم ،جماعة أوالد بوغادي دوار أوالد اعمر.
مساحته  85 :س تقريبا.
حـدوده :
شمـاال  :الطريق؛
شرقـا  :الطريق؛
جنوبـا  :الرسم العقاري عدد 63793/18؛
غربـا  :مطلب التحفيظ عدد .38406/18
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مؤرخ في  16صفر  1423موافق  30أبريل .2002 رسم شراء عدلي مؤرخ في  26ربيع األول  1442موافق  12نوفمبر .2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  18يوليو  2022على
الساعة 9 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54113
تاريخ اإليداع  17 :مايو .2022
طالب التحفيظ  :احلبيب شهبي بن البصير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :ملك احلبيب»
نوعــه  :أرض عارية.
موقعـه  :مدينة وادي زم ،حي املصلى القدمية.
مساحته  01 :آر  58س تقريبا.
حـدوده :
شمـاال  :بصيلة املولودي؛

مطلب رقم 18 - 54115
تاريخ اإليداع  17 :مايو .2022
طالبوا التحفيظ :
الهداني عائشة بنت احلسن ،بنسبة  2880/ 402سهما؛ـ مينة ايور بنت محمد ،بنسبة  2880/ 252سهما؛
ـ املصطفى ايور بن محمد ،بنسبة  2880/ 504سهما؛
ـ فتيحة ايور بنت محمد ،بنسبة  2880/ 252سهما؛
ـ حفيظة ايور بنت محمد ،بنسبة  2880/ 252سهما؛
ـ فاطمة ايور بنت محمد ،بنسبة  2880/ 252سهما؛
ـ زهيرة ايور بنت محمد ،بنسبة  2880/ 252سهما؛
ـ هشام ايور بن محمد ،بنسبة  2880/ 504سهما؛
ـ موالي احلسن اجناميي بن إبراهيم ،بنسبة  2880/ 63سهما؛
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ـ شيماء اجناميي بنت موالي احلسن ،بنسبة  2880/ 49سهما؛
ـ اشرف اجناميي بن موالي احلسن ،بنسبة  2880/ 98سهما.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :دار أيور»
نوعــه  :أرض عارية بها دار للسكن من سفلي.
موقعـه  :مدينة خريبكة درب ولد العروي.
مساحته  96 :س تقريبا.
حـدوده :
شمـاال  :عبد اهلل قدار ،بنداود تخيم؛
شرقـا  :عبد الرحمان زميري؛
جنوبـا  :مليكة سفير؛
غربـا  :الزاهية اربيكي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
ـ رسم شراء عدلي مؤرخ في  17ذو القعدة  1392موافق  03يناير .1973
ـ رسم شراء عدلي مؤرخ في  18محرم  1390موافق  15مارس .1971
ـ رسم موجب سكنى عدلي مؤرخ في  16ذو احلجة  1403موافق
 24سبتمبر .1983
ـ رسم إراثة عدلي مؤرخ في  03ربيع الثاني  1422موافق  25يونيو .2001
ـ نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في  07جمادى الثانية 1426
موافق  14يوليو .2005
ـ رسم فريضة عدلي مؤرخ في  16رمضان  1443موافق  18أبريل .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  18يوليو  2022على
الساعة 11 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54116
تاريخ اإليداع  17 :مايو .2022
طالب التحفيظ  :محمد عبيدة بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :احلرش».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :ملك عبيدة»
نوعــه  :أرض فالحية.
موقعـه  :دائرة خريبكة ،جماعة الكفاف دوار املشاهرة.
مساحته  02 :آر  49س تقريبا.
حـدوده :
شمـاال  :عبد الكرمي سارم؛
شرقـا  :احمد سارم ومن معه؛
جنوبـا  :الطريق؛
غربـا  :الطريق ،صالح سارم.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
ـ رسم شراء عدلي مؤرخ في  10رجب  1441موافق  05مارس .2020
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ـ نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في  12صفر  1436موافق
 05ديسمبر .2014
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  19يوليو  2022على
الساعة 09 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54117
تاريخ اإليداع  19 :مايو .2022
طالبا التحفيظ :
ـ احلبيب عضومي بن محمد ،بنسبة  01/02سهما؛
ـ حاميد عضومي بن محمد ،بنسبة  01/02سهما.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا .» « :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك « :دار عضومي أخوين»
نوعــه  :أرض عارية بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني وسطح.
موقعـه  :مدينة أبي اجلعد ،طريق موالي بوعزة.
مساحته  01 :آر  07س تقريبا.
حـدوده :
شمـاال  :صالح ملشنق ،بوعزة احميمصة؛
شرقـا  :ورثة متقي امحمد بن العربي؛
جنوبـا  :متقي عباد ،متقي احمد؛
غربـا  :الزنقة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
ـ رسم شراء عدلي مؤرخ في  23جمادى الثانية  1413موافق
 18ديسمبر .1992
ـ رسم موجب تكميلي عدلي مؤرخ في  10ربيع الثاني  1438موافق
 09يناير .2017
ـ رسم إراثة عدلي مؤرخ في  24شعبان  1421موافق  21نوفمبر .2000
ـ رسم شراء عدلي مؤرخ في  03شعبان  1436موافق  22مايو 2015
ـ رسم شراء عدلي مؤرخ في  18شوال  1442موافق  30مايو .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  19يوليو  2022على
الساعة 09 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54118
تاريخ اإليداع  20 :مايو .2022
طالب التحفيظ  :بوعزة العساوي بن أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :امهيريز».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :امهيريز »
نوعــه  :أرض فالحية.
موقعـه  :دائرة وادي زم جماعة املعادنة دوار العبادنة.
مساحته  71 :آر  50س تقريبا.
حـدوده :
شمـاال  :الطريق؛
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شرقـا  :الطريق ،محمد الدردوري بن احلاج التامي؛
جنوبـا  :محمد الدردوري بن احلاج التامي ،الكبير العيساوي؛
غربـا  :عامر الدردوري.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
ـ رسم ملكية عدلي مؤرخ في  27شعبان  1437موافق  03يونيو .2016
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  20يوليو  2022على
الساعة 09 :صباحا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى «املطوع»
مطلب التحفيظ رقم  18 - 21004الذي ادرجت خالصة مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  691 :املؤرخة في  28مارس .2012
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  20مايو  ،2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املدعو «املطوع» موضوع مطلب التحفيظ رقم 18 - 21004
الكائن مبدينة وادي زم حي املطوع ،تتابع في اسم طالب التحفيظ
األصلي مبساحــة قدرها  19آ  87س الناجتة عن التصميم العقاري.
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى «لبرويك»
مطلب التحفيظ رقم  18 - 34065الذي ادرجت خالصة مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  907 :املؤرخة في  18مايو .2016
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  19مايو  ،2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املدعو «لبرويك» موضوع مطلب التحفيظ رقم 18 - 34065
الكائن بدائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار لعراية ،تتابع على الشكل
االتي :
*حتت التسمية اجلديدة « :ملك فاطنة الدومي » مبساحة قدرها  63آر
 81س في اسم السيدة فاطنة الدومي بنت احمد.
*حتت التسمية القدمية « :لبرويك » ملا تبقى من امللك املذكور اعاله في
اسم نفس طالبي التحفيظ األصليني .وذلك مبقتضى العقود املودعة
سابقا تاييدا للمطلب املذكور وكذا :
 حكم ابتدائي عدد  171/2018صادر عن احملكمة االبتدائية بوادي زمبتاريخ  15أكتوبر .2018
 شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في  03مايو .2021 نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في  09جمادى األولى 1412موافق  17نوفمبر .1991
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
عبد احلليم فتح اهلل
		

محافظة تطوان
مطلب رقم 19 - 78873
تاريخ اإليداع  20 :ماي .2022
طالبو التحفيظ :
 - 1أخنداف الصديق بنسبة 8 / 3
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 - 2بنعبد الصمد شامة بنسبة 8 / 3
 - 3أخنداف كرمي بنسبة 8 / 2
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :كرمي".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :كرمي".
مشتمالته :أرض فالحية
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بني سعيد  ،جماعة زاوية سيدي قاسم ،
احملل املدعو :اخلطارة.
مساحته  19 :آ  55س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرئيس محمد
شرقا  :مصطفى الفحصي
جنوبا  :أحمد شقارة
غربا  :باواد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  2مارس .1970
- 2رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  9ماي .2008
- 3شهادة إدارية بتاريخ 25فبراير .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20يوليو  2022على الساعة 12
و 30دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78874
تاريخ اإليداع  24 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :خراز عصام بن محمد بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك خراز".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك خراز".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة أزال الزيتون  ،جماعة أزال  ،احملل املدعو:
ظهر الصور.
مساحته  1 :آ  5س تقريبا
حدوده :
شماال  :عبد الرحمان احنني
شرقا  :الطريق
جنوبا  :ورثة أحنني
غربا  :الرسم العقاري رقم 19 / 44594
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1صورة طبق األصل لنسخة من رسم عدلي موضوعه ملكية
بتاريخ  4ابريل .2013
 - 2صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ
 20ديسمبر .2017
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- 3رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11ماي .2021
- 4شهادة إدارية بتاريخ 26ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78875
تاريخ اإليداع  24 :ماي .2022
طالبا التحفيظ :
 - 1األشقر العربي بن محمد بنسبة 2 /1
 - 2األشقر طارق بن محمد بنسبة 2 /1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :األشقر ."2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :األشقر."2
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بنقريش  ،جماعة الزينات  ،احملل املدعو
"مزارع الزينات".
مساحته  41 :آ  84س تقريبا
حدوده :
شماال  :رشيد االشقر و مصطفى اقشار ومن معه
شرقا  :خندق
جنوبا  :الطريق
غربا  :ورثة اخلمليشي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29فبراير .2008
- 2رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  4سبتمبر .2008
- 3رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  9يناير .2009
- 4رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  27نونبر .2009
- 5رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 13أغسطس .2021
- 6رسم عدلي موضوعه ضم بتاريخ 28سبتمبر .2021
- 7شهادة إدارية بتاريخ 16ديسمبر .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78876
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :حجاج سعيدة بنت العياشي بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اجلنب الكحل".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اجلنب الكحل".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم شفشاون  ،قيادة وجماعة الدردارة  ،احملل املدعو :دوار
توراغني.
مساحته  1 :هـ  35آ  21س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 19 / 95941
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شرقا :احلضري و حسن بن حمدة
جنوبا  :احلضري وحسن بن حمدة
غربا  :االمالك اخملزنية
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1شهادة إدارية بتاريخ  28سبتمبر .2019
- 2رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  5ديسمبر .2019
- 3شهادة إدارية بتاريخ  8مارس .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 12
و 30دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78877
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اخلياط عبد اللطيف بن املفضل بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اخلياط".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اخلياط".
مشتمالته  :أرض بها بناية تتكون من سفل وطابق علوي .
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بنقريش  ،جماعة دار بنقريش ،احملل
املدعو :دوار دار اخلياط ،دار أعزري.
مساحته  5 :آ  5س تقريبا
حدوده :
شماال  :احمد النشناش
شرقا  :الطريق
جنوبا  :ورثة احمد اخلياط
غربا  :ورثة سي محمد أغاور
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1عقد عرفي موضوعه مناقلة بتاريخ 16أكتوبر .2001
- 2رسم عدلي موضوعه تنازل بدون عوض بتاريخ 15أغسطس .2016
- 3رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 13يناير .2022
- 4رسم عدلي موضوعه تصحيح مساحة بتاريخ  3فبراير .2022
- 5شهادة إدارية بتاريخ 16فبراير .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 15
و 00دقيقة.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " الدولة "
مطلب التحفيظ رقم  19 - 2452الذي أدرجت خالصة مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  3565بتاريخ  25فبراير 1981
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملوقع
التالي :إقليم شفشاون  ،قيادة وجماعة الدردارة  ،احملل املدعو :قبيلة
األخماس العليا  ،غابة عني الرامي وأمكري ،
وذلك بناء على رسالة مندوب أمالك الدولة بتطوان رسالة بتاريخ 28
أبريل .2022
احملافظ املساعد على االمالك العقارية بتطوان
يونس اومالح
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محافظة تازة

اصل التملك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  16جمادى االولى  1443موافق 21ديسمبر 2021
 ملحق إستدراكي لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  09رجب 1443موافق  11فبراير 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يوليو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21 - 51490
تاريخ اإليداع  11 :ماي 2022
طالب التحفيـظ  :ناظرأوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :القرمود 18
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :القرمود " 18
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
موقعه  :اقليم تازة  ،دائرة تايناست  ،قيادة وجماعة كلدمان  ،احملل
املدعو  :وركني.
مساحته  01 :هكتار  81آر  93س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ممر
شرقا  :ممر
جنوبا  :ممر
غربا  :ممر.
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل التملك  :احليازة الهادئة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :يوليو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 21 - 51491
تاريخ اإليداع  12 :ماي 2022
طالب التحفيـظ  :ازكرار احلسني بن علي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تغروت امحند"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تغروت امحند "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم تازة ،دائرة تاهلة  ،جماعة وقيادة الزراردة  ،احملل املدعو
 :وادي األحمر.
مساحته  02 :هكتار  97آر  66سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الصافي عمر  ،فاطنة تقبليشت  ،ورثة ازكرار.
شرقا  :ورثة الصافي عمر ،الصافي أحمد.
جنوبا  :مراس مولود  ،مراس احلسني  ،مراس احلسن.
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء

مطلب رقم 21 - 51492
تاريخ اإليداع  12 :ماي 2022
طالب التحفيـظ  :ازكرار احلسني بن علي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :توتورت"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :توتورت "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم تازة ،دائرة تاهلة  ،جماعة وقيادة الزراردة  ،احملل املدعو
 :وادي األحمر.
مساحته 01 :هكتار  41آر  38سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الصافي لهبوب  ،الصافي عمرو
شرقا  :الوردي أحمد
جنوبا  :ورثة الوردي امحمد  ،الكارح بوكرين ومن معه.
غربا  :ورثة الصافي عمر.
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل التملك :
 نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  16جمادى االولى 1443موافق  21ديسمبر 2021
 نسخة طبق االصل مللحق إستدراكي لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 09رجب  1443موافق  11فبراير 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يوليو  2022على
الساعة الواحدة بعد الزوال
مطلب رقم 21 - 51493
تاريخ اإليداع  12 :ماي 2022
طالب التحفيـظ  :ناظرأوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :قطعة الصميعة ايضا".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :قطعة الصميعة ايضا".
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :مدينة تازة ،حي اجملازر .
مساحته  09 :آر  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق عمومية
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شرقا  :الرسوم العقارية عدد /21-28988 - 26819ف/-28694ف.
جنوبا  :الرسم العقاري عدد /11446ف
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل التملك  :احليازة الهادئة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يوليو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 21 - 51494
تاريخ اإليداع  12 :ماي 2022
طالب التحفيـظ  :ناظرأوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مسجد "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مسجد أبو بكر
الصديق".
نوعه  :أرض بها مسجد ومرافقه
موقعه  :مدينة تازة ،احملل املدعو  :البطوار
مساحته  02 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري 21 - 26819
شرقا  :الرسم العقاري 21 - 26819
جنوبا ورثة بوكطوني بوجمعة.
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل التملك  :احليازة الهادئة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يوليو  2022على
الساعة الثانية عشرة زواال.
مطلب رقم 21 - 51495
تاريخ اإليداع  13 :ماي 2022
طالب التحفيـظ  :ناظرأوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :احباس تازة عدد  30و " 1469
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احباس تازة عدد  30و"1469
نوعه  :أرض بها بناء من سفلي ودكان
موقعه  :مدينة تازة ،تازة العليا.
مساحته 78 :سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب حتفيظ عدد 21 - 1826
شرقا  :زنقة
جنوبا  :الرسم العقاري عدد .21 - 34176

غربا  :زنقة .
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل التملك  :احليازة الهادئة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18 :يوليو  2022على
الساعة الواحدة بعد الزوال.
مطلب رقم 21 - 51496
تاريخ اإليداع  13 :ماي 2022
طالب التحفيـظ  :ناظرأوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :احباس تازة عدد " 15
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احباس تازة عدد " 15
نوعه  :أرض بها بناء من سفلي وغرفة علوية.
موقعه  :مدينة تازة  ،تازة العليا  ،احملل املدعو  :باب شريعة.
مساحته 50 :سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الودغيري العيوني
شرقا  :الودغيري العيوني
جنوبا  :كنزة العسري .
غربا  :زنقة باب الشريعة.
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل التملك  :احليازة الهادئة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18 :يوليو  2022على
الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
مطلب رقم 21 - 51497
تاريخ اإليداع  13 :ماي 2022
طالب التحفيـظ  :ناظرأوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :احباس تازة عدد " 3003
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احباس تازة عدد " 3003
نوعه  :أرض بها بناء من سفلي عبارة عن حمام.
موقعه  :مدينة تازة ،تازة العليا
مساحته  04 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :الفندق  ،النجار  ،ورثة بن جدي.
شرقا  :العياشي بن كيران
جنوبا  :درب صب املا.
غربا  :زنقة صب املا.
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل التملك  :احليازة الهادئة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18 :يوليو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 21 - 51498
تاريخ اإليداع  13 :ماي 2022

محافظة قلعة السراغنة

طالب التحفيـظ  :ناظرأوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  :نواجي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :احباس تازة عدد " 1524
مطلب رقم  22 - 6425الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :احباس تازة عدد " 1524
باجلريدة الرسمية رقم  181املؤرخة في 19يونيو .2002
نوعه  :أرض بها دكان.
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  25ابريل  ،2022فإن امللك موضوع
موقعه  :مدينة تازة ،تازة العليا  ،احملل املدعو  :سوق النجارين.
مطلب التحفيظ املشار إليه أعاله ،ستتابع مسطرة حتفيظه في
مساحته  18 :آر تقريبا.
اسم السيد مندوب أمالك الدولة بقلعة السراغنة نيابة عن امللك
حدوده :
اخلاص لدولة ،حتت نفس التسمية ،وباملساحة التي أظهرها التصميم
العقاري النهائي عشرون أرا وواحد وخمسون سنتيارا ( 20أر 51س) ،
شماال  :االحباس
وذلك باالعتماد على احلكم االبتدائي رقم  76بتاريخ  09سبتمبر 2008
شرقا  :االحباس
ملف رقم  50/06وشهادة بعدم التعرض أو االستئناف او النقض حتت
جنوبا  :الزنقة.
عدد  09 - 138بتاريخ فاحت يونيو  2009وبذلك يصبح التعرض املودع
غربا  :االحباس.
بتاريخ  06سبتمبر  2006في الكناش  14رقم  1021بدون موضوع بعد
احلقوق العينية  :ال شيء
نشر هذه اخلالصة اإلصالحية.
اصل التملك  :احليازة الهادئة
احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18 :يوليو  2022على
محمد أغوش
			
الساعة التانية عشرة زواال.
مطلب رقم 21 - 51499
تاريخ اإليداع  13 :ماي 2022

محافظة اسفي

طالبة التحفيـظ  :فاطمة الفاللي بنت أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الفحص"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الفحص "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم تازة ،دائرة وادي أمليل  ،قيادة بني فراسن  ،جماعة الربع
الفوقي ،احملل املدعو  :دوار بني اعمار .
مساحته  07 :آر  59سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الدولة امللك اخلاص.
شرقا  :ورثة يخلف
جنوبا  :الفياللي أحمد.
غربا  :ورثة الفياللي محمد  ،عمار محمد .
احلقوق العينية  :ال شيء
اصل التملك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  20شعبان  1422موافق
 06توفمبر 2001
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :يوليو  2022على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.
احملـافظ على األمالك العقارية بتازة

				

إدريس املصلح

مطلب رقم 23 - 126612
تاريخ اإليداع  16 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :لوريكي عماد ابن حاميد بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك لوريكي"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك لوريكي "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :احلي اإلداري  ،سبت اجزولة  ،إقليم أسفي
مساحته  94 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 53051
شرقا  :نائب ورثة العوامي محمد
جنوبا  :نائب ورثة العوامي
غربا  :الزنقة عرضها  8أمتار مربع
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( إحصاء متروك ) مؤرخ في  23سبتمبر 2020 شهادة إدارية مؤرخة في  13نوفمبر 2020 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  24نوفمبر 2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14يوليو  2022على
الساعة  00 : 10صباحا.
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مطلب رقم 23 - 126613
تاريخ اإليداع  16 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :اجملمع الشريف للفوسفاط
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بلوك " 238
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بلوك " 238
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار آيت بعمران  ،املنطقة احلضرية الثالثة  ،أسفي
مساحته  01 :هكتار  32آر  48سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :اجملمع الشريف للفوسفاط
شرقا  :اجملمع الشريف للفوسفاط
جنوبا  :اجملمع الشريف للفوسفاط
غربا  :اجملمع الشريف للفوسفاط
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 شهادة إدارية مؤرخة في  15فبراير 2020 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  12مارس 2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14يوليو  2022على
الساعة  00 : 14زواال.
مطلب رقم 23 - 126614
تاريخ اإليداع  16 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :اجملمع الشريف للفوسفاط
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بلوك " 239
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بلوك " 239
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار اليتامى  ،حي عقبة بن نافع  ،أسفي
مساحته  01 :آر  56سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :اجملمع الشريف للفوسفاط
شرقا  :اجملمع الشريف للفوسفاط
جنوبا  :اجملمع الشريف للفوسفاط
غربا  :اجملمع الشريف للفوسفاط
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 شهادة إدارية مؤرخة في  18يونيو 2019 رسم عدلي ( وكالة ) مؤرخ في  15يوليو 2019 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  08اكتوبر 2019 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  22اكتوبر 2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14يوليو  2022على
الساعة  00 : 12بعد زوال.
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مطلب رقم 23 - 126615
تاريخ اإليداع  16 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :اجملمع الشريف للفوسفاط
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بلوك " 240
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بلوك " 240
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار اليتامى  ،حي عقبة بن نافع  ،أسفي
مساحته  14 :آر  22سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :اجملمع الشريف للفوسفاط
شرقا  :اجملمع الشريف للفوسفاط
جنوبا  :اجملمع الشريف للفوسفاط
غربا  :اجملمع الشريف للفوسفاط
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( وكالة ) مؤرخ في  15يوليو 2019 شهادة إدارية مؤرخة في  21اغسطس 2019 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  08اكتوبر 2019 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  22اكتوبر 2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14يوليو  2022على
الساعة  00 : 13زواال.
مطلب رقم 23 - 126616
تاريخ اإليداع  16 :ماي 2022
طالبي التحفيظ :
 زبروك عبد الكبير ابن مسعود بن الشتوي بنسبة 2/8 زبروك ميلود ابن مسعود بن الشتوي بنسبة 2/8 زبروك بشرة بنت مسعود بن الشتوي بنسبة 1/8 زبروك فاطمة بنت مسعود بن الشتوي بنسبة 1/8 زبروك الكوشية بنت مسعود بن الشتوي بنسبة 1/8 زبروك ربيعة بنت مسعود بن الشتوي بنسبة 1/8االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك مهتدي"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك مهتدي "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :حي اهريلة  ،بلدية سبت اجزولة  ،إقليم أسفي
مساحته  03 :آر  92سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الدمبغ نعيمة و مطلب التحفيظ عدد  JBC 23 - 40509و الزنقة
شرقا  :الرماني اسعيد و الدبلي املامون
جنوبا  :الزنقة و احلمامصي عبد املالد و نائب ورثة أحمد السويحلي
و نائب ورثة أحمد السوقيلي و نائب ورثة الناصري و قحوجان رضوان
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غربا  :زبروك عبد الكبير و زبروك ميلود
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( إراثة ) مؤرخ في  12اغسطس 2011 نسخة من رسم عدلي ( بيع ) مؤرخة في  03اكتوبر 2011 شهادة إدارية مؤرخة في  05سبتمبر 2016 رسم عدلي ( إحصاء متروك ) مؤرخ في  22اكتوبر 2016 رسم عدلي ( إراثة ) مؤرخ في  16اكتوبر 2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14يوليو  2022على
الساعة  00 : 09صباحا.
مطلب رقم 23 - 126617
تاريخ اإليداع  17 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :اخلوبجي محمد ابن كبور بن حمو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد بوصاع "1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد بوصاع " 1
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :حي حلنيشات  ،بلدية سبت اجزولة  ،إقليم أسفي
مساحته  44 :آر  66سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :احلاج الضو
شرقا  :نائب ورثة املامون بن اجلياللي و نائب ورثة هشومة و نائب ورثة
أمحمد بن عمر و بن عباس املامون و نائب ورثة الغضيفية بنت حمو
جنوبا  :نائب ورثة عبد القادر بن أحمد
غربا  :نائب ورثة البشير بن اعمارة و نائب ورثة عبد القادر بن أحمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك  :رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  25سبتمبر 1996
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15يوليو  2022على
الساعة  00 : 09صباحا.
مطلب رقم 23 - 126618
تاريخ اإليداع  17 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :نبيل التهامي ابن عبد العزيز بن عبد الكبير
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :السهب لكحل "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :السهب لكحل "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :حي الداخلة  ،اعزيب شفبق  ،اليوسفية
مساحته  04 :آر تقريبا
حدوده :
شماال  :أيت سي عبد الرحمان
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شرقا  :الزنقة عرضها  3أمتار
جنوبا  :شفيق أحمد
غربا  :الزنقة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في فاحت نوفمبر 1978 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  07فبراير 1992 شهادة إدارية مؤرخة في  16ماي 2018التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15يوليو  2022على
الساعة  00 : 12بعد الزوال.
مطلب رقم 23 - 126619
تاريخ اإليداع  17 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :الصراطي احلسن ابن محمد بن الراضي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :هيلوعة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :هيلوعة "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار زواية سيدي الراضي  ،جماعة و قيادة آيير  ،إقليم أسفي
مساحته  05 :آر  47سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق عرضها  30مترا
شرقا  :صراطي محمد
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 24213
غربا  :بلمعطي حسن
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :يخترقها خط كهربائي
منخفض الضغط
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في فاحت مارس 2006 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  20سبتمبر 2016التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15يوليو  2022على
الساعة  00 : 15زواال.
مطلب رقم 23 - 126620
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ :
 رشيد السعدي بن ميلود بنسبة 1/2 عبد الهادي السعدي بن ميلود بنسبة 1/2االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد الفرن "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد الفرن "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار ملراسلة  ،جماعة ملراسلة  ،قيادة سيدي التيجي  ،إقليم أسفي
مساحته  20 :آر تقريبا
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حدوده :
شماال  :لهنى بن إسماعيل
شرقا  :لهنى بن اسماعيل
جنوبا  :الطريق اإلقليمية رقم 2123
غربا  :الطريق اإلقليمية رقم  2123و لهنى بن إسماعيل
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 نسخة من رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  21يناير 1988 رسم عدلي ( هبة ) مؤرخ في  21ديسمبر 2020 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  28ديسمبر 2020 شهادة إدارية مؤرخ في  26يناير 2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18يوليو  2022على
الساعة  00 : 11صباحا.
مطلب رقم 23 - 126621
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالبة التحفيظ  :ميمون خديجة بنت حسن بن عبد القادر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد احلمرا "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد احلمرا "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار أوالد انعيم  ،جماعة و قيادة سيدي التيجي  ،إقليم أسفي
مساحته  33 :آر  80سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد 23 - 34692
شرقا  :الرسم العقاري عدد 23 - 34761
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 23 - 34663
غربا  :الرسم العقاري عدد 23 - 34663
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 شهادة إدارية مؤرخ في  15ابريل 2022 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  19ابريل 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18يوليو  2022على
الساعة  00 : 12بعد الزوال.
مطلب رقم 23 - 126622
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :الشماللي عبد الهادي بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :املرميدة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :املرميدة "

نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار البدوزة  ،جماعة البدوزة  ،قيادة أوالد زيد  ،إقليم أسفي
مساحته  01 :آر  14سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :كرماح عبد اللطيف
شرقا  :فالج مبارك
جنوبا  :الزنقة
غربا  :الزنقة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  17سبتمبر 1991 عقد عرفي ( وكالة ) مصحح اإلمضاء في  13سبتمبر 2013 شهادة إدارية مؤرخ في  24فبراير 2014 نسخة من رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  14مارس 2014 شهادة إدارية مؤرخة في  27يوليو 2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18يوليو  2022على
الساعة  00 : 09صباحا.
مطلب رقم 23 - 126623
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالبة التحفيظ  :الصوبة حفيظة بنت عبد اهلل بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد الدوار "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد الدوار "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار زواية سيدي احساين ،جماعة املعاشات ،قيادة الصويرية،
إقليم أسفي
مساحته  03 :آر  76سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الصوبة أحمد
شرقا  :ممر الطريق
جنوبا  :الطريق العمومية
غربا  :ممر الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :يخترقها خط كهربائي
أصل امللك :
 شهادة إدارية مؤرخ في  13ابريل 2022 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  15ابريل 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18يوليو  2022على
الساعة  00 : 14زواال.
مطلب رقم 23 - 126624
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :اشرييغ عبد الرحيم ابن عبد الكبير بن حسن
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد البوكعة "
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مطلب رقم 23 - 126627

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد البوكعة "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار احلميدشات  ،جماعة ملعاشات  ،قيادة الصويرية  ،إقليم أسفي
مساحته  01 :آر  30سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :عزاب عبد الكبير
شرقا  :ملك الغير

تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :مرزوق بلعيد بن مبارك بن ابيه
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد دغيرات النصيريات "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد دغيرات النصيريات "
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار
موقعـه  :دوار النصيريات  ،جماعة لغياث  ،إقليم أسفي

جنوبا  :نعوم فاطمة

مساحته  30 :آر  31سنتيار تقريبا

غربا  :الزنقة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  05ماي 2016 -رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  28يونيو 2017

حدوده :
شماال  :مرزوق حميد و جغاوي سعيد
شرقا  :إدريس بن محمد
جنوبا  :مزوق احلسني

 -شهادة إدارية مؤرخ في  13ماي 2022

غربا  :طريق عرضها  30متر مربع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19يوليو  2022على

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء

الساعة  00 : 13زواال.

أصل امللك :
مطلب رقم 23 - 126625

تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :لوطفي عبد الكرمي بن عبد القادر بن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد اخلربة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد اخلربة "

 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  25سبتمبر 2011 شهادة إدارية مؤرخ في  10مارس 2022 شهادة إدارية مؤرخ في  04ابريل 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19يوليو  2022على
الساعة  00 : 11صباحا .

نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار املدورات  ،سبت اجزولة  ،إقليم أسفي
مساحته  09 :آر  21سنتيار تقريبا
حدوده :

مطلب رقم 23 - 126628
تاريخ اإليداع  20 :ماي 2022
طالبة التحفيظ  :السخيفي اعبوش بنت حسن بن محمد

شماال  :البهلولي عبد الرزاق و البهلولي العياشي و الرسم العقاري

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد املركع"

عدد 23 - 59239

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بالد املركع"

شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 20539
جنوبا  :طريق رقم عرضها  15متر
غربا  :البهلولي العياشي و البهلولي عبد الرزاق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  30ابريل 1998 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  09يونيو 2005 نسخة من رسم عدلي ( بيع ) مؤرخة في  04ماي 2007 رسم عدلي ( مطابقة االسم ) مؤرخ في  12ماي 2021 -شهادة إدارية مؤرخ في  09يوليو 2021

نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار و سكنى سفلية بهوائها مساحتها
 171متر مربع
موقعـه  :دوار السعيدات  ،جماعة الشهدة  ،قيادة العامر  ،إقليم أسفي
مساحته  45 :آر  18سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :نائب ورثة مبارك أبو العز و نائب ورثة عبد الكبير السخيفي
شرقا  :نائب ورثة حسن السخيفي
جنوبا  :نائب ورثة حسن السخيفي و احلاجة خدوج بنت الطاهر و نائب
ورثة سليمان بختة و اخملرج و نائب ورثة عبد الكبير السخيفي

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19يوليو  2022على

غربا  :نائب ورثة عبد الكبير السخيفي

الساعة  00 : 09صباحا.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
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أصل امللك :

جنوبا  :نائب ورثة الركراكي العبيضلي

 -رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  08فبراير 2002

غربا  :طريق عرضها  05أمتار مربع

 شهادة إدارية مؤرخ في  08فبراير 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20يوليو  2022على
الساعة  00 : 09صباحا .
مطلب رقم 23 - 126629
تاريخ اإليداع  20 :ماي 2022
طالبة التحفيظ  :الكحراوي بهيجة بنت أحمد بن عياد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد اجنان العياشي"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد اجنان العياشي "
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار و سكنى سفلية بهوائها مساحتها 69

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) مؤرخ في  04يونيو 2012 رسم عدلي ( إراثة ) مؤرخ في  15ابريل 2018 رسم عدلي ( قسمة ) مؤرخ في  09نوفمبر 2019 رسم عدلي ( صدقة ) مؤرخ في  19اغسطس 2020 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  02نوفمبر 2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20يوليو  2022على
الساعة  00 : 14زواال .
احملافظ على األمالك العقارية بأسفي

متر مربع
			
موقعـه  :دوار الكحارة  ،جماعة و قيادة سيدي التيجي  ،إقليم أسفي

الشرقي الشوبي

مساحته  30 :آر  44سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :نائب ورثة عمر بن احميدة

محافظة احلسيمة

شرقا  :بن بلعيد اعمارة
جنوبا  :بن بلعيد اعمارة وكحرور رشيد وبن الكوشي فتاح وبن الكوشي
مبارك
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  14اغسطس 2011 رسم عدلي ( بيع ) مؤرخ في  14اغسطس 2021 صورة من عقد عرفي ( وكالة ) مؤرخ في  07ابريل 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20يوليو  2022على
الساعة  00 : 12بعد الزوال.
مطلب رقم 23 - 126630
تاريخ اإليداع  20 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :الرواسي عبد الرحيم بن بوشعيب بن احميدة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد سيكي الدالية "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد سيكي الدالية "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار أوالد أحمد بن اعلي  ،جماعة و قيادة خط أزكان  ،إقليم أسفي
مساحته  07 :آر  56سنتيار تقريبا
حدوده :

مطلب رقم 24 - 131912
تاريخ اإليداع  16 :ماي 2022؛
طالب التحفيظ  :احلمديوي سعيد ابن محمد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :احلمديوي"؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة بني بوعياش ،احملل املدعو  :انزا احلي األول؛
مساحته 01 :ار  20س تقريبا؛
حدوده :
شرقا  :الطريق؛
شماال  :الطريق؛
جنوبا  :ورثة بوتسغونت شعيب؛
غربا  :ورثة بوتسغونت حمامة؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 151
صحيفة  479عدد  426بتاريخ  15سبتمبر ( 2021توثيق احلسيمة)؛
 - 2صورة طبق األصل لرسم اثبات امللكية عدلي أصله مضمن بسجل باقي

شماال  :الزاعي كبزرة

الوثائق رقم  97صحيفة  138عدد  111بتاريخ  01اكتوبر ( 2020توثيق

شرقا  :الزاعي كبزرة

احلسيمة)؛
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 - 3صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي أصله مضمن حتت عدد  180صفحة
 180سجل  29بتاريخ  17مارس ( 2022القنصلية العامة للمملكة
املغربية مارسيليا)؛
 - 4شهادة إدارية مؤرخة في  11ماي 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  18يوليو  2022على
الساعة  09 : 00صباحا.
مطلب رقم 24 - 131913
تاريخ اإليداع  17 :ماي 2022؛
طالب التحفيظ  :بوعزة يعتيق بن حدو؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مارو تسكومني"؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة إزمورن ،احملل املدعو  :مارو تسكومني
حوز دوار تساسنت احلسيمة؛
مساحته 01 :ار
حدوده :
شرقا  :محمد الراجي؛
شماال  :ورثة دادي تسولي ،ورثة الهادي؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 66
صحيفة  104عدد  67بتاريخ  05يونيو ( 2015توثيق احلسيمة)؛
 - 2شهادة عدم التنافي مع القانون  25/90مؤرخة في  10ماي 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  18يوليو  2022على
الساعة  11 : 00صباحا.
مطلب رقم 24 - 131914
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022؛
طالب التحفيظ  :مالك الرايس بن أحمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مالك "1؛
نوعـه  :أرض بها بناية تتكون من سفلي؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة أجدير ،احملل املدعو  :دهار السلوم؛
مساحته 01 :ار  44س؛
حدوده :
شرقا  :ممر؛
شماال  :الطريق؛
جنوبا  :أحمد الرايس؛
غربا  :ورثة حدو أقبال؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 78
صفحة  15عدد  11بتاريخ  23يونيو ( 2017توثيق احلسيمة)؛

3423
 - 2صورة طبق األصل من شهادة إدارية أصلها مؤرخ في  26ماي 2017؛
 - 3شهادة إدارية مؤرخة في  12ماي 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  19يوليو  2022على
الساعة  09 : 00صباحا.
مطلب رقم 24 - 131915
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022؛
طالبة التحفيظ  :فريدة عالشي بنت محمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فريدة عالشي"؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة ازمورن ،احملل املدعو  :جتللت تسكومني؛
مساحته 03 :ار  32س؛
حدوده :
شرقا  :الطريق؛
شماال  :مطلبي التحفيظ عدد 24 - 24-2018 - 17023؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :أحمد جبري؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم هبة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 138
صحيفة  193عدد  148بتاريخ  08نوفمبر ( 2018توثيق باحلسيمة)؛
 - 2رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 137
صحيفة  298عدد  333بتاريخ  18ديسمبر ( 2018توثيق باحلسيمة)؛
 - 3صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي أصله مضمن بسجل األمالك
العقارية رقم  118صحيفة  291عدد  248بتاريخ  17يونيو 2016
(توثيق باحلسيمة)؛
 - 4صورة طبق األصل لرسم اثبات امللكية عدلي أصله مضمن بسجل
باقي الوثائق رقم  70صحيفة  159عدد  127بتاريخ  28فبراير ( 2016توثيق
احلسيمة)؛
 - 5صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها مؤرخ في  23فبراير 2010؛
 - 6صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها مؤرخ في  03سبتمبر 2010؛
 - 7وكالة عرفية مؤرخة في  05مارس 2019؛
 - 8صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها مؤرخ في  04يناير 2010؛
 - 9شهادة عدم التنافي مع القانون  25/90مؤرخة في  09ديسمبر 2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  19يوليو  2022على
الساعة  10 : 00صباحا.
مطلب رقم 24 - 131916
تاريخ اإليداع  20 :ماي 2022؛
طالبة التحفيظ  :بوثقابوت لعزيزة بنت عبد النبي؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك لعزيزة"؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،جماعة ايت قمرة ،احملل املدعو  :أفراس؛
مساحته 02 :ار  38س؛
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حدوده :
شرقا  :الرسم العقاري عدد 24 - 27900؛
شماال  :عبد احلليم احلامتي؛
جنوبا  :لطيفة احلامتي؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 153
صحيفة  54عدد  48بتاريخ  16ديسمبر ( 2020توثيق باحلسيمة)؛
 - 2صورة شمسية من رسم املقاسمة عدلي أصله مضمن بسجل األمالك
العقارية رقم  119صحيفة  220عدد  197بتاريخ  22اغسطس 2016
(توثيق باحلسيمة)؛
 - 3صورة شمسية لنسخة من رسم قسمة عدلي أصله مضمن
بسجل األمالك العقارية رقم  30صحيفة  85عدد  61بتاريخ 20
اكتوبر ( 1998توثيق احلسيمة)؛
 - 4وكالة عرفية مؤرخة في  22مارس 2022؛
 - 5شهادة إدارية مؤرخة في  31ديسمبر 2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20يوليو  2022على
الساعة  10 : 00صباحا.
مطلب رقم 24 - 131917
تاريخ اإليداع  24 :ماي 2022؛
طالب التحفيظ  :نور الدين بوجطوي بن لعزيز؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوجطوي"؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،دائرة بني ورياغل ،جماعة إزمورن ،احملل املدعو
 :تيفارت؛
مساحته 01 :ار  07س تقريبا؛
حدوده :
شرقا  :الطريق؛
شماال  :محمد افجاي؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 101
صحيفة  383عدد  347بتاريخ  21فبراير ( 2022توثيق احلسيمة)؛
 - 2شهادة عدم التنافي مع القانون  25-90مؤرخة في 17/05/2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  25يوليو  2022على
الساعة  09 : 00صباحا.
مطلب رقم 24 - 131918
تاريخ اإليداع  24 :ماي 2022؛
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة باحلسيمة ممثل عن الدولة
(امللك اخلاص)؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :القرية الرياضية ق 12-
"72-73-74-75؛
نوعـه  :جزء من القرية الرياضية بإزمورن؛
موقعه  :إقليم احلسيمة ،دائرة بني ورياغل ،جماعة إزمورن ،احملل املدعو :
إصهيدن؛
مساحته 42 :ار  96س تقريبا؛
حدوده :
شرقا  :الرسم العقاري عدد 24 - 13122
شماال  :عمر أوالد علي ،علي أوالد علي ،احلسني أوالد علي ،عبد الوافي
أوالد علي ،مليكة أوالد علي؛
جنوبا  :ورثة مرزوق أجطوي؛
غربا  :بنعلي امحمد ،بنعلي عدة؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 103
صحيفة  26عدد  22بتاريخ  20سبتمبر ( 2021توثيق احلسيمة)؛
 - 2رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  160مكرر
صحيفة  490عدد  396بتاريخ  11ابريل  (2022توثيق احلسيمة)؛
 - 3صورة طبق األصل من قرار باإلذن للدولة في اقتناء عقار أصله
مؤرخ في  08مارس 2022؛
 - 4رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 101
صحيفة  94عدد  82بتاريخ  13سبتمبر ( 2021توثيق احلسيمة)؛
 - 5رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 162
صحيفة  42عدد  37بتاريخ  04ابريل  (2022توثيق احلسيمة)؛
 - 6صورة طبق األصل من قرار باإلذن للدولة في اقتناء عقار أصله
مؤرخ في  08مارس 2022؛
 - 7رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 100
صحيفة  108عدد  111بتاريخ  03سبتمبر ( 2021توثيق احلسيمة)؛
 - 8رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم  160مكرر
صحيفة  463عدد  374بتاريخ  08ابريل  (2022توثيق احلسيمة)؛
 - 9صورة طبق األصل من قرار باإلذن للدولة في اقتناء عقار أصله
مؤرخ في  08مارس 2022؛
 - 10رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 101
صحيفة  80عدد  69بتاريخ  06سبتمبر ( 2021توثيق احلسيمة)؛
 - 11رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 160
صحيفة  400عدد  391بتاريخ  01ابريل ( 2022توثيق احلسيمة)؛
 - 12صورة طبق األصل من قرار باإلذن للدولة في اقتناء عقار أصله
مؤرخ في  11مارس 2022؛
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 - 13رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 104
صحيفة  01عدد  01بتاريخ  13سبتمبر ( 2021توثيق احلسيمة)؛
 - 14رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 161
صحيفة  243عدد  217بتاريخ  31مارس ( 2022توثيق احلسيمة)؛
 - 15صورة طبق األصل من قرار باإلذن للدولة في اقتناء عقار أصله
مؤرخ في  08مارس 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  25يوليو  2022على
الساعة  11 : 00صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة
البشير دحوتي
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محافظة خنيفرة
مطلب رقم 27 - 47142
تاريخ االيداع  10 :ماي . 2022
طالب التحفيظ  :مصطفى تشلي بن موحى .
االسم الذي يعرف به امللك "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تيزي "
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :اقليم خنيفرة  ،دائرة القباب  ،جماعة آيت سعدلي  ،املكان
املدعو  :مزارع ملوية .
مساحته  03 :هـ  53آ  32س تقريبا.

محافظة احملمدية

حدوده :
شماال  :حبيبة ؛
شرقا  :آيت يامنة ؛

مطلب رقم 26 - 3867
تاريخ اإليداع  25 :ماي 2022
طالبة التحفيظ  :إلهام دردني بنت مبارك
بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة
االسم الذي يعرف به امللك  :مكزاز
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :راضية
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :احملمدية  ،جماعة الشالالت دوار اوالد سيدي عبد النبي
مساحته  05 :ار  90سنتيار
حدوده :
شماال  :طريق غير معبدة عرضها  6أمتار
جنوبا  :طريق غير معبدة عرضها  4أمتار
شرقا  :طريق غير معبدة عرضها  3أمتار
غربا  :زموري بربوشة
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  38كناش األمالك  81بتاريخ  14اكتوبر 2021
 - 2شهادة ادارية عدد /21م.ش.ق صادرة عن قائد قيادة زناتة
بتاريخ  24سبتمبر 2021
 - 3تفويض بتاريخ  25ابريل 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  25يوليو  2022على
الساعة  11صباحا
احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية
مصطفى بنحداوي
			

جنوبا  :آيت اعقى ؛
غربا  :الطريق ( ملك عمومي ) .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي عدد  716مؤرخ في  26ديسمبر  2007؛
 - 2رسم شراء عدلي عدد  463مؤرخ في  23نوفمبر . 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  13يوليو  2022على
الساعة . 10
مطلب رقم 27 - 47143
تاريخ االيداع  10 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :عبد العزيز دياني بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :يامنة "
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :اقليم خنيفرة  ،دائرة اجلموس  ،ملحقة احلمام  ،جماعة ام
الربيع  ،املكان املدعو  :مزارع آيت بلحاج .
مساحته  01 :هـ  44آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :عبد اهلل منير  ،الرسم العقاري عدد  27 - 13575؛
شرقا  :الطريق ( ملك عمومي ) ؛
جنوبا  :محمد بودرة ؛
غربا  :الطريق ( ملك عمومي ).
احلقوق العينية  :الشيء.
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أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  334مؤرخ في  05ابريل  2022؛
 - 2صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  2022 /42مؤرخ في  11مارس .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  13يوليو  2022على
الساعة . 10
مطلب رقم 27 - 47144
تاريخ االيداع  12 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :حسن عال بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :افران "
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :اقليم خنيفرة  ،دائرة اجلموس  ،ملحقة احلمام  ،جماعة ام
الربيع  ،املكان املدعو  :مزارع آيت بوالزاويت .
مساحته  02 :هـ  73آ  67س تقريبا.
حدوده :
شماال  :علي املشطيح ؛
شرقا  :علي املشطيح  ،الطريق ( ملك عمومي )  ،مطلب رقم  27 – 15267؛
جنوبا  :مطلب رقم  27 - 12075؛
غربا  :رحيم سيدي احمد .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي عدد  433مؤرخ في  18اغسطس  2020؛
 - 2نسخة من رسم اراثة عدلي عدد  344مؤرخ في  08نوفمبر  2017؛
 - 3رسم تركة عدلي عدد  179مؤرخ في  21يوليو  2020؛
 - 4رسم شراء عدلي عدد  272مؤرخ في  08فبراير  1983؛
 - 2شهادة ادارية عدد  2022 /03مؤرخ في  28فبراير .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  14يوليو  2022على
الساعة  09و  30د .
مطلب رقم 27 - 47145
تاريخ االيداع  17 :ماي . 2022
طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي :
 - 1املهدي الفقير بن احلسني ؛
 - 2لطيفة الفقير بنت احلسني .
االسم الذي يعرف به امللك "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :متحسني الفوقية"
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :اقليم و دائرة خنيفرة  ،ملحقة و جماعة موحى وحمو الزياني
 ،املكان املدعو  :آيت حلسن اسعيد .

مساحته  06 :هـ تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب  27 - 20981؛
شرقا  :مطلب  ، 27 - 20981الطريق ( ملك عمومي )؛
جنوبا  :مطلب  27 - 20981؛
غربا  :مطلب . 27 - 20981
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي عدد  290مؤرخ في  15ديسمبر  2021؛
 - 2نسخة من رسم اراثة عدلي عدد  302مؤرخ في  06يونيو  1994؛
 - 3نسخة من رسم اراثة عدلي عدد  55مؤرخ في  23ماي  2005؛
 - 4رسم مناسخة عدلي عدد  261مؤرخ في  15مارس  2021؛
 - 5نسخة من رسم ملكية عدلي عدد  462مؤرخ في  18مارس  1996؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  17يوليو  2022على
الساعة . 10
مطلب رقم 27 - 47146
تاريخ االيداع  18 :ماي . 2022
طالبا التحفيظ  :العربي العمري علوي بن موالي علي .
االسم الذي يعرف به امللك "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عباش "
نوعه  :ارض عارية .
موقعه  :اقليم خنيفرة  ،مدينة مريرت  ،املكان املدعو  :حي حتجاويت .
مساحته  02 :آ  25س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق ( ملك عمومي ) ؛
شرقا  :توفيق سي محمد ؛
جنوبا  :الهاشمي موالي العربي ؛
غربا  :العماري موالي .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي عدد  70مؤرخ في  13ديسمبر  2019؛
 - 2رسم اصالح عدلي عدد  442مؤرخ في  12ماي  2022؛
 - 3رسم ملكية عدلي عدد  560مؤرخ في  03سبتمبر  2019؛
 - 4شهادة ادارية عدد  52مؤرخ في  13ابريل .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  18يوليو 2022على
الساعة  09و  30د .
مطلب رقم 27 - 47147
تاريخ االيداع  19 :ماي . 2022
طالب التحفيظ  :ابراهيم افتاتي بن مولود .
االسم الذي يعرف به امللك "
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 - 2عقد شراء عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ  18فبراير 1988؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :جنات " 01
 - 3عقد شراء عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ  19يناير  1990؛
نوعه  :ارض عارية .
 - 4رسم اراثة عدلي مؤرخ في  07ابريل  2019؛
موقعه  :اقليم و دائرة خنيفرة  ،ملحقة و جماعة موحى وحمو الزياني،
 - 5نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد  41/2019مؤرخة في  22ابريل  2019؛
املكان املدعو  :آيت حلسن اسعيد .
 - 6شهادة ادارية مؤرخة  18اغسطس . 1982
مساحته  05 :آ  73س تقريبا.
احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة
حدوده :
شريفي جواد
			
شماال  :االشعبة ( ملك عمومي )؛
شرقا  :كطوان منوز ؛
جنوبا  :كطوان منوز ؛
غربا  :افتاتي ابراهيم .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي عدد  174مؤرخ في  03ديسمبر  2021؛
 - 2نسخة من رسم قسمة عدلي عدد  2731مؤرخ في  12اكتوبر  1994؛
 - 3رسم شراء عدلي عدد  1085مؤرخ في  27فبراير  1982؛
 - 4شهادة ادارية عدد  03مؤرخة  24يناير . 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  19يوليو  2022على
الساعة  09و  30د .
خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " السعادة "
مطلب رقم  - 17434ك الذي أدرج االعالن اجلديد بانتهاء
حتديده باجلريدة الرسمية عدد املؤرخة في .
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  25ابريل  2022فان مسطرة
حتفيظ امللك املسمى "السعادة" ذي املطلب رقم  - 17434ك الكائن
ببلدية خنيفرة ،تتابع ولغاية يومه مجزئة على الشكل التالي :
حتت التسمية اجلديدة :
"الوهابي" بالنسبة للبقعة رقم  04البالغة مساحتها  03آر  14س ،على
الشياع في اسم السادة والسيدات :
 - 1صديقة قويدري بنت محمد بنسبة  11/88؛
 - 2نعيمة الوهابي بنسبة  7/88؛
 - 3كمال الوهابي بنسبة  14/88؛
 - 4اسماء الوهابي بنسبة  7/88؛
 - 5سهام الوهابي بنسبة  7/88؛
 - 6محمد الوهابي بنسبة  14/88؛
 - 7ميينة الوهابي بنسبة  7/88؛
 - 8نور الدين الوهابي بنسبة  14/88؛
 - 9السعدية الوهابي بنسبة . 7/88
حتت التسمية القدمية :
فيما يتعلق مبا تبقى من امللك املذكور وذلك زيادة على العقود املودعة
سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :
 - 1عقد شراء عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ في  13اغسطس  1982؛

محافظة ورزازات
مطلب رقم 28 - 59212
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب ,التحفيظ  :حمامي جنمة بنت محمد بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك يوسف".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك يوسف".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم و دائرة ورزازات  ،جماعة ترميكت  ،احملل املدعو  :تاجدة.
مساحته  2 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :كرمي بو احلاج
شرقا  :الزنقة
جنوبا  :الزنقة
غربا  :حسن شتمى
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 28ابريل .2008
- 2رسم عدلي موضوعه صدقة (أصل) بتاريخ 18يناير .2018
- 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  10سبتمبر .2021
- 4التصميم مؤرخ في  23نونبر .2021
- 5شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  10مارس .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 28 - 59213
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :امراني محمد سعيد بن موالي احمد بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك امراني".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك امراني".
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مشتمالته  :ارض بها بناية قدمية مبنية بالتراب
موقعه  :مدينة ورزازات  ،احملل املدعو  :حي تاوريرت.
مساحته  3 :آ  46س تقريبا
حدوده :
شماال  :الزنقة
شرقا  :الزنقة
جنوبا  :ايت علي اسالم
غربا  :دار القايد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  7يوليو .1996
- 2رسم عدلي موضوعه وكالة (أصل) بتاريخ 26يناير .2021
- 3محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 23فبراير .2021
- 4التصميم (أصل) بتاريخ  6ديسمبر .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات بالنيابة
عبد الرحيم طاهري
			

مطلب رقم 30 - 46067
تاريخ اإليـداع  18 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السيد قاسم البناد بن عبد السالم بن محمد.
االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا  " :أوالد عبد الواحد".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أوالد عبد الواحد".
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم سيدي قاسم ،دائرة ورغة ،جماعة و قيادة أوالد نوال،
دوار أوالد عبد الواحد.
مساحته  2 :هـ  00آر  00س تقريبا .
حدوده :
شماال  :عبد السالم كدوار؛
جنوبا  :ادريس كدوار؛
شرقا  :عبد القادر الفحلي؛
غربا  :رسم عقاري رقم .30 - 24549
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  09شوال  10 - 1443ماي 2022
مضمن بعدد  158صحيفة  171كناش األمالك عدد  28بقسم التوثيق
بسيدي قاسم.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18 :يوليو  2022على

محافظة سيدي قاسم

الساعة العاشرة صباحا (.)10
مطلب رقم 30 - 46068

مطلب رقم 30 - 46066
تاريخ اإليـداع  17 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :السيدة زهرة التهامي بنت سيدي العربي بن محمد.
االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا  " :البركة".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :البركة".
نوعـه  :أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.
موقعه  :إقليم و مدينة وزان ،حي الرمل ،درب أحمد الرامي ،رقم .11
مساحته  90 :س تقريبا .
حدوده :
شماال  :أحمد الزويري ؛
جنوبا  :مهدية التهامي ؛
شرقا  :احلاج الغزواني؛
غربا  :خديجة التهامي  ،عائشة التهامي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  20من جمادى اآلخرة - 1412
 27ديسمبر  1991مضمن بعدد  169-92بقسم التوثيق بوزان.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يوليو  2022على
الساعة العاشرة صباحا (.)10

تاريخ اإليـداع  24 :ماي .2022
طالبي التحفيظ  :السيد و السيدة :
 - 1عبد اجمليد الكيحل بن محمد بن محمد ؛
 - 2كرمية بلحاج بنت الطيبي بن احمد؛
بصفتهما مالكني على الشياع سوية بينهما.
االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا  " :مليلة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مليلة الكيحل".
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم سيدي قاسم ،قيادة سيدي اعمر احلاضي ،جماعة
سيدي أحمد بنعيسى ،دوار اجلعاونة الروى.
مساحته  6 :هـ  87آر  10س تقريبا .
حدوده :
شماال  :ورثة اخلليفي لوريك ،ورثة بوجمعة لوريك وورثة اخلمالي لوريك؛
جنوبا  :ورثة خليفي وورثة قاسم عاللي بن العربي ؛
شرقا  :السهب؛
غربا  :ورثة املفضل عبد السالم الورغي و ابراهيم كربال.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022

أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  07شعبان  10 - 1443مارس
 2022مضمن بعدد  464كناش األمالك رقم  14بشعبة التوثيق بأحد
كورت.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :يوليو  2022على
الساعة العاشرة صباحا (.)10
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم
امبارك السوسي
			

محافظة تيزنيت
مطلب رقم 31 - 147246
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :اكومي فاظمة بنت احلسني بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك ادحيا"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :أكومي".
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي واحد
موقعه  :زنقة اديحيا حي اداكفا جماعة وإقليم تزنيت.
مساحته  1 :آ  12س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة بحمو اديحيا وكلثومة الكمري
شرقا  :زنقة
جنوبا  :أنوض
غربا  :ماخير اديحيا
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ  9مارس .2018 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  30ماي .2018 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  28يونيو .2018التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25يوليو  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147247
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :واعيش علي بن حلسن بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :همو واعمار".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :واعيش".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :دوار تضوارت جماعة أكلو إقليم تزنيت.

3429
مساحته  70 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :مونوش محند
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق
غربا  :ورثة هياض
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 عقد عرفي موضوعه بيع (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  7يناير .2008 عقد عرفي موضوعه هبة بتاريخ  27ابريل .2009 عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ  4أغسطس .2011 شهادة إدارية بتاريخ  9ديسمبر  2011عدد .305 ملحق عقد موضوعه هبة بتاريخ  6ماي .2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25يوليو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147248
تاريخ اإليداع  24 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :بوهرية جمال بن محمد بنسبة1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أفراض انرار".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أفراض أنرار".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :دوار أنفود جماعة أكلو إقليم تزنيت.
مساحته  1 :آ  35س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 31 - 72838
شرقا  :طريق
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  31 - 129102و أصواب حلسن
غربا  :شمورك احلسني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 شهادة إدارية (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ 28ابريل  2022عدد .31 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  9ماي .2022 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  23ماي .2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 15
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147249
تاريخ اإليداع  24 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :ياسني علي بن ابراهيم بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك ياسني".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك ياسني".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :مركز جمعة اداوسمالل جماعة تيزوغران إقليم تزنيت.
مساحته  1 :آ  3س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :وكاكي رقية
جنوبا  :وكاكي عدي
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  20يناير .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25يوليو  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147250
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :حايدون امبارك بن احلسني بنسبة 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الضايت".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك مبارك حيدون ."4
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :مزارع ميراللفت جماعة ميراللفت إقليم سيدي إفني.
مساحته  4 :آ  40س تقريبا
حدوده :
شماال  :قمرون ابراهيم
شرقا  :ركيني احلسني
جنوبا  :اد علي احلسن
غربا  :طالب التحفيظ
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 عقد عرفي موضوعه هبة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  7يونيو .1999 عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ  19نونبر .2008 شهادة إدارية بتاريخ  9ماي  2022عدد .28/2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25يوليو  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147251
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :بواخلير بلخير بن محمد بنسبة.1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :البقعة االرضية رقم ."11

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ابيهي رقم ."11
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :جتزئة اوبيهي حي افراك جماعة وإقليم تيزنيت.
مساحته  1 :آ  3س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم  31 - 8769و طريق
شرقا  :الرسم العقاري رقم 31 - 11587
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 21600
غربا  :الرسم العقاري رقم 31 - 8750
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  28ابريل .1980 رسم عدلي موضوعه إراثة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ 10ديسمبر .2021
 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت ابريل .2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 09
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147252
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :املنكيبى عبد اهلل بن محمد بنسبة 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :املنكيبي".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املنكيبي".
مشتمالته  :أرض عارية محاطة بسور في جزء منها بناية من سفلي
وطابق علوي واحد
موقعه  :تزكا جماعة تافراوت إقليم تزنيت.
مساحته  15 :آ  93س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق و ورثة بن سي
شرقا  :ورثة املنكبي و الرسم العقاري رقم  31 - 26560و ورثة بن سي
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  31 - 26560و ورثة املنكبي و ورثة البدوي
غربا  :ورثة البدوي و طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  8يونيو .2004 رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 20ابريل .2021التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147253
تاريخ اإليداع  27 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اوحليان مليكة بنت أحمد بنسبة 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تيرت ".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تيرت "2
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :تيرت  2جماعة ميراللفت إقليم سيدي إفني.
مساحته  53 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :ممر و محول كهربائي
شرقا  :زنقة
جنوبا  :اد علي مباركة
غربا  :الرسم العقاري رقم 31 - 70704
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم عدلي موضوعه ملكية (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  9فبراير .2012 رسم عدلي موضوعه إراثة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  12يونيو .2018 رسم عدلي موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  27يونيو .2018 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  17أغسطس .2021 شهادة إدارية بتاريخ  23فبراير  2022عدد .10/2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :امي اجوي "
موضوع مطلب التحفيظ عدد 31 - 6532
الذي أد رجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 40
املؤرخة في  06اكتوبر  1999وخالصته اإلصالحية في اجلريدة الرسمية
عدد  1174بتاريخ  30يونيو .2021
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  13ماي  2022فإن مسطرة حتفيظ امللك
املسمى" امي اجوي " موضوع مطلب التحفيظ رقم  31 - 6532الكائن بأكادير
ازدار جماعة بونعمان اقليم تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا على الشكل اآلتي :

3431
 شهادة ادارية مؤرخة في  21ماي .2013 رسم هبة عدلي مؤرخ في  02ابريل . 2021 رسم هبة عدلي مؤرخ في  02ابريل .2021 حكم االبتدائي رقم  26بتاريخ  09فبراير  2016ملف التحفيظ عدد.04-2014
 نسخة طبق االصل من محضر معاينة مؤرخ في  8يونيو . 2015 شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في  19اكتوبر 2020مع االشارة الى أن هذا امللك مثقل بحق ارتفاق ممر عرضه  3.5متر
ممتد من العالمة ع11-ع10-ع9-ع8-ع7-ع20-ع6-ع5-ع 4باحلد اجلنوبي
للملك وذلك لفائدة حموش احلسن ومن معه صدرت به أحكام
قضائية نهائية لفائذة املتعرضني
وكدا تقرير اخلبير وثم انشاء هذا احلق بناء على اجراء لعملية حتديد
تكميلي مؤرخ في  01ابريل .2021
والباقي بدون تغيير .
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :بو الهدة "
موضوع مطلب التحفيظ عدد 31 - 22902الذي أد رجت خالصة
مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  788املؤرخة في  05فبراير .2014
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  24ماي  2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى" بو الهدة"موضوع مطلب التحفيظ رقم 31 - 22902
الكائن بحي متدغوست جماعة تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا في
اسم نفس طالب التحفيظ األصلي ،ووفقا للحدود التي أسفرت عنها
عملية التحديد التكميلي املؤرخة في  20ديسمبر  2021وهي على
الشكل التالي :
شماال  :زنقة.
شرقا  :الرسم العقاري رقم .31 - 23898
جنوبا  :الرسم العقاري رقم .31 - 26406
غربا  :اقشوش اليزيد.
والباقي بدون تغيير.

 حتت االسم اجلديد " امي اجوي  " 1ملساحة قدرها  07هـ  53آر 44خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :بوتيني "
سنتيار في اسم السيدة هاجر بوردمي .
موضوع مطلب التحفيظ عدد  31 - 147147الذي أد رجت خالصة مطلب
 حتت االسم القدمي " امي اجوي " ملا تبقى من امللك البالغة مساحتهحتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  1214املؤرخة في  06ابريل 2022
 04هـ  51آر  98سنتيار وذلك في اسم السادة :
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  12ماي  2022فإن مسطرة حتفيظ
 - 1سعدية الكرين
امللك املسمى" بوتيني"موضوع مطلب التحفيظ رقم 31 - 147147
 - 2رشيد بوردمي
الكائن بحي بوتيني جماعة واقليم تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا في
 - 3خالد بوردمي
اسم السيدة فاضمة بوسالت بنت أحمد عوضا عن طالبي التحفيظ
 - 4محمد بوردمي
االصليني بناءا على نفس الوثائق املودعة سابقا وكذا :
 - 5يوسف بوردمي ،بحصة  52/360لالولى و  77/360لكل واحد من
 رسم بيع عدلي مضمن بصحيفة عدد  63كناش االمالك رقم 46الثاني والثالث والرابع واخلامس وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق
بتاريخ  05ماي . 2022
املودعة سابقا وكذا :
والباقي بدون تغيير .
 رسم اراثة عدلي مؤرخ في  09يوليو . 2010احملافظ املساعد على االمالك العقارية بتيزنيت
البشير أصوفي
			
 -ملف تقني مؤرخ في  24سبتمبر  2019كناش  12مقتطع رقم . 47
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محافظة الصويرة
مطلب رقم 35 - 63173
تاريخ اإليداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :رشيد شكنة ابن محمد
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :فدان العالمة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :فدان العالمة
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة  ،قيادة وجماعة اوناغة  ،دوار تكالت
مساحته  00 :ه  26آر  30س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق عمومية بعرض  5امتار
شرقا  :خدوج لكزيلي
جنوبا  :عبد القادر بورشوق
غربا  :ورثة محمد لكزيلي
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
رسم استمرار عدلي مؤرخ في  11رجب  1443املوافق لـ  13فبراير 2022 رسم شراء عدلي مؤرخ في  27شعبان 1443املوافق لـ  30مارس 2022 شهادة ادارية عدد /04م ش ق مؤرخة في  08فبراير 2022 رسم وكالة عدلي مؤرخ في  30شوال 1441موافق ل  22يونيو 2020 تصميم موقعيتاريخ التحديد  29 :يوليو  2022على الساعة .30 : 09
مطلب رقم 35 - 63174
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :عبد الكبير اخلراز بن احمد
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :الغابة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :الغابة
نوعه  :ارض عارية.
موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة  ،قيادة اقرمود جماعة سيدي اسحاق،
دوار اوالد الطاهر
مساحته  00 :ه  01آر  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق عمومية بعرض  6امتار
شرقا  :شوقي احلاج الطاهر بن عالل
جنوبا  :يوسف بن عبد الرحمان – ماجد مالح-الركراكي بن بوجمعة
غربا  :احلاج الطاهر بن عالل
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مؤرخ في  27جمادى االولى  1439املوافق لـ 14فبراير 2018

 رسم شراء عدلي مؤرخ في  02جمادى االولى 1399املوافق لـ 31مارس 1979
 رسم ملحق رسم شراء عدلي مؤرخ في  13ربيع االول  1434املوافقل 25يناير 2013
 شهادة ادارية عدد /38ج س ا /م ت مؤرخة في  12ابريل 2022 رسم وكالة عدلي مؤرخ في  20صفر  1434موافق ل  04يناير 2013 تصميم موقعيتاريخ التحديد  :فاحت اغسطس  2022على الساعة .30 : 09
مطلب رقم 35 - 63175
تاريخ اإليداع  24 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :خديجة الوالي بنت احلافظ
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ملك العامري
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك العامري
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة احلنشان ،قيادة وجماعة امرامر  ،دوار متجدرة
مساحته  05 :ه  91آر  88س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  35- - 566مقبرة
شرقا  :ورثة ابريك
جنوبا  :ورثة عمر الزمراني
غربا  :طريق عمومية
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
رسم استمرار عدلي مؤرخ في  18محرم  1442املوافق لـ 07-09-2020 شهادة ادارية عدد /06م ت مؤرخة في  22يوليو 2020 تصميم موقعيتاريخ التحديد  02 :اغسطس  2022على الساعة .30 : 09
مطلب رقم 35 - 63176
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :حامت املصطفى
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :دو ادوار
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك املصطفى
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة متنار ،قيادة سميمو ،جماعة سيدي
احمد السايح  ،دوار الزاوية.
مساحته 00 :ه  23آر  37س تقريبا.
حدوده :
شماال  :علي امنكاي
شرقا  :حلسن عزي
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جنوبا  :اجة امنكاي
غربا  :ورثة عمر امنكاي
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 نسخة من رسم استمرار عدلي مؤرخ في  06رمضان  1431املوافقلـ  17اغسطس 2010
 شهادة ادارية عدد  176/10مؤرخة في  11اغسطس 2010 رسم صدقة عدلي مؤرخ في  13جمادى الثانية  1440املوافقلـ  19فبراير 2019
 ملحق لرسم صدقة عدلي مؤرخ في  26رمضان  1443املوافقلـ  28ابريل 2022
 رسم وكالة عدلي مؤرخ في  02ذي احلجة  1442املوافق لـ  13يوليو 2021 تصميم موقعيتاريخ التحديد  03 :اغسطس  2022على الساعة .30 : 09
مطلب رقم 35 - 63177
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالبتي التحفيظ :
 مرمية ازضي بنت محمد رجاء ازضي بنت محمدبصفتهما طالبتي التحفيظ على الشياع مناصفة بينهما بنسبة
½ لكل واحدة منهما
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ملك ازضي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك ازضي
نوعه  :ارض عارية بها دار للسكن من سفلي وبئر واشجار مختلفة.
موقعه  :بلدية الصويرة ،دوار الغزوة
مساحته  00 :ه  46آر  22س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد /595م
شرقا  :الرسم العقاري عدد  - 35 - 27982عبد الكبير باقني -الرسم
العقاري 35 - 24867
جنوبا  :طريق عمومي بعرض متغير
غربا  :ورثة عدي بحنان
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
رسم استمرار عدلي مؤرخ في  01شعبان  1443املوافق لـ  04مارس 2022 نسخة طبق االصل لشهادة ادارية عدد /08م ت مؤرخة في  03مارس 2022 رسم شراء عدلي مؤرخ في  22ربيع الثاني  1438املوافق لـ .22-12-2016رسم وكالة عرفية مؤرخة في  29ديسمبر 2020 تصميم موقعيتاريخ التحديد  03 :اغسطس  2022على الساعة .00 : 12
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مطلب رقم 35 - 63178
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :محمد الزاهر ابن ابراهيم
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :ازران
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ازران
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة ايت داوود ،قيادة بيزضاض ،جماعة
الزاويت  ،دوار تكواوت.
مساحته  00 :ه  30آر  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق عمومي
شرقا  :حسن بوهتي
جنوبا  :محمد بن ميلود
غربا  :احلسن بن عدي امزيل
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
رسم شراء عدلي مؤرخ في  21جمادى االولى  1404املوافق لـ 24فبراير 1984
رسم استمرار عدلي مؤرخ في  21جمادى الثانية  1404املوافقلـ  24فبراير 1984
 شهادة ادارية عدد /463ق ق ج مؤرخة في  26فبراير 2020 تصميم موقعيتاريخ التحديد  03 :اغسطس  2022على الساعة .00 : 10
مطلب رقم 35 - 63179
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :احمد اوناغي ابن صالح
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :دار دكالة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار دكالة
نوعه  :ارض للسكنى من سفلي وسطح.
موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة ،قيادة وجماعة اوناغة  ،دوار بوجالخ.
مساحته  00 :ه  01آر  15س تقريبا.
حدوده :
شماال  :حلسن لدري
شرقا  :ورثة الغدير بلعيد
جنوبا  :الرسم العقاري عدد /6909م
غربا  :طريق عمومية
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
رسم استمرار عدلي مؤرخ في  03شعبان  1443املوافق لـ  06مارس 2022 شهادة ادارية عدد /17م ش ق مؤرخة في  28فبراير 2022 تصميم موقعيتاريخ التحديد  04 :اغسطس  2022على الساعة .30 : 13
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مطلب رقم 35 - 63180
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :املصطفى اعمر ابن الرجراجي
االسم الذي يعرف به امللك سابقا  :دراع تكزريت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دراع تكزريت
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :اقليم الصويرة ،دائرة احلنشان  ،قيادة امرامر ،جماعة املزيالت
 ،دوار املزيالت.
مساحته  13 :ه  13آر  05س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق عمومية -مصطفى الدرويش
شرقا  :ورثة اعمر حسن
جنوبا  :مصطفى الرجراجي -مطلب التحفيظ عدد/12946م
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 35 - 11662
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
رسم استمرار عدلي مؤرخ في  15شعبان  1443املوافق لـ  18مارس 2022 شهادة ادارية عدد /08ق م مؤرخة في  10مارس 2022 تصميم موقعيتاريخ التحديد  04 :اغسطس  2022على الساعة .00 : 10
احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة
محمد عطشة
			

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه صدقة (أصل) بتاريخ  3ديسمبر .2009
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37608
تاريخ اإليداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اللهيوي حسن بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الريان".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الريان".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة زوادة ،احملل املدعو  :ظهر العظم.
مساحته  80 :آ  77س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :حمادة كردودة
جنوبا  :ورثة عائشة بنت قاسم
غربا  :ورثة عائشة بنت قاسم
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه صدقة (أصل) بتاريخ  3ديسمبر .2009
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37609

محافظة العرائش

تاريخ اإليداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اللهيوي حسن بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اجملد".

مطلب رقم 36 - 37607
تاريخ اإليداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اللهيوي حسن بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الضحى".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الضحى".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة زوادة ،احملل املدعو  :ظهر العضم.
مساحته  3 :هـ  7آ  68س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :طريق
جنوبا  :ورثة عائشة بنت قاسم
غربا  :حمادة كردودة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اجملد".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة زوادة ،احملل املدعو  :ظهر العظم.
مساحته  42 :آ  6س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :أحمد الهايتمي
جنوبا  :ورثة عائشة بنت قاسم
غربا  :ورثة عائشة بنت قاسم
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه صدقة (أصل) بتاريخ  3ديسمبر .2009
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 12
و30دقيقة.
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مطلب رقم 36 - 37610
تاريخ اإليداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اللهيوي حسن بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اخلير".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اخلير".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة زوادة ،احملل املدعو  :الدفيعات.
مساحته  35 :آ  73س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة محمد البيض
شرقا  :التهامي اخللوقي
جنوبا  :طريق
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه صدقة (أصل) بتاريخ  3ديسمبر .2009
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 14
و 00دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37611
تاريخ اإليداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اللهيوي حسن بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الرضوان".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الرضوان".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة زوادة ،احملل املدعو  :ادفيعات.
مساحته  34 :آ  49س تقريبا
حدوده :
شماال  :العربي بن أحمد احليوة
شرقا  :طريق
جنوبا  :فاطمة بنت بنعيسى
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه صدقة (أصل) بتاريخ  3ديسمبر .2009
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37612
تاريخ اإليداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اللهيوي حسن بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الياسمني".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الياسمني".
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مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة زوادة احملل املدعو  :ادفيعات.
مساحته  1 :هـ  13آ  21س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة بنعيسى
شرقا  :طريق
جنوبا  :فاطمة بنت بنعيسى
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه صدقة (أصل) بتاريخ  3ديسمبر .2009
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 10
و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37613
تاريخ اإليداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اللهيوي حسن بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :راضية".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :راضية".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة زوادة احملل املدعو  :ادفيعات.
مساحته  77 :آ  4س تقريبا
حدوده :
شماال  :اللهيوي حسن
شرقا  :حسن غاندي
جنوبا  :حسن غاندي
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه صدقة (أصل) بتاريخ  3ديسمبر .2009
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37614
تاريخ اإليداع  19 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اللهيوي حسن بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :السعادة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :السعادة".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة زوادة ،احملل املدعو  :ادفيعات.
مساحته  61 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة عائشة بنت قاسم
شرقا  :طريق
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جنوبا  :مصطفى دادو
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه صدقة (أصل) بتاريخ  3ديسمبر .2009
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 12
و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37615
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة بالقصرالكبير
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد احلامة القدمي".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مسجد احلامة القدمي".
مشتمالته :
موقعه  :إقليم العراش،جماعة القلة ،احملل املدعو  :مسجد احلامة القدمي.
مساحته  25 :آ  26س تقريبا
حدوده :
شماال  :أحمد العربي
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق
غربا  :ورثة محمد الفوقي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :وثيقة إدارية (أصل) بتاريخ  4ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 12
و 00دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37616
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة بالقصرالكبير
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :غرسة الرملية."70024
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :غرسة الرملية."70024
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة القلة ،احملل املدعو  :غرسة الرميلة.
مساحته  14 :آ  41س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة التدالوي
شرقا  :عبدالسالم التدالوي
جنوبا  :طريق و ورثة املريني
غربا  :ورثة التدالوي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1وثيقة إدارية (أصل) بتاريخ  4ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 13
و 30دقيقة.

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022
مطلب رقم 36 - 37617
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :رحال محمد علي بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :رحال".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :رحال".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :مدينة العرائش ،ملتقى شارع أحمد الريفي وزنقة طنجة.
مساحته  2 :آ  89س تقريبا
حدوده :
شماال  :زنقة
شرقا  :الرسم العقاري رقم 36 - 39617
السعدية بنت احمد
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 36 - 14289
الرسم العقاري رقم 36 - 528949
غربا  :زنقة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 30مارس .1965
- 2رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  6نوفمبر .1965
- 3رسم عدلي موضوعه ملحق (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  17يناير .1966
- 4رسم خليفي (أصل) بتاريخ 19يناير .1967
- 5رسم عدلي موضوعه قسمة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 15أكتوبر .2012
- 6رسم عدلي موضوعه صدقة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 5
ديسمبر .2012
- 7رسم عدلي موضوعه إراثة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  6ابريل .2015
- 8رسم عدلي موضوعه وكالة (أصل) بتاريخ 29نوفمبر .2018
- 9رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 15فبراير .2019
- 10رسم عدلي موضوعه وكالة (أصل) بتاريخ  16ماي .2019
- 11عقد عرفي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  28ماي .2019
- 12شهادة إدارية (أصل) بتاريخ 22ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37618
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السعليتي محمد بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الفتح".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الفتح".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة بني عروس ،مزارع مدشر متزكيدة.
مساحته  2 :هـ  89آ  62س تقريبا
حدوده :
شماال  :املعنصل

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022

شرقا  :الوهابي محمد و الوهابي عيسى
جنوبا  :اوالد الردام
غربا  :اوالد الردام
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 12فبراير .2007
- 2رسم عدلي موضوعه تنازل (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  28يوليو .2016
- 3رسم عدلي موضوعه تنازل (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  28يوليو .2016
- 4رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  2مارس .2020
- 5شهادة إدارية (أصل) بتاريخ 31مارس .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  29يوليو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش
ادريس بوزيان
			

محافظة تاونات

3437
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :كعدة الشبار " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :كعدة الشبار "
مشتمالته  :أرض بها بناية من طابق ارضي و اخر علوي و أشجار الزيتون .
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي أوالد سعيد ؛
مساحته  12 :ار  74س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بوشتى وعبد القادر الزريولي
شرقا  :محمد املزايتي و خديجة اجمليدي ؛
جنوبا  :فتيحة الدكوج و توفيق الدحموني واحمد الدكوج وورثة بوزيد الدكوج؛
غربا  :الطريق . .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
نسخة لرسم ملكية عدلي بتاريخ  19مارس  2015؛
رسم شراء عدلي بتاريخ  30نوفمبر  2021؛
رسم وكالة بتاريخ  25نوفمبر . 2021
تصميم طبوغرافي
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  19يوليو  2022على الساعة . 9 00

مطلب رقم 37 - 86314
تاريخ اإليداع  19 :ماي . 2022
طالبة التحفيظ  :فطيمة قلوبي بنت احمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :كرسنة " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :كرسنة "
مشتمالته  :أرض عارية .
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الدشيار ؛
مساحته  01 :ار  49س تقريبا.
حدوده :
شماال  :سعدية الدياني
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الشحيطي محمد ؛
غربا  :املهدي بوهليلة و محمد السطي . .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم ملكية عدلي بتاريخ  14يناير  2022؛
رسم شراء عدلي بتاريخ  1مارس  2022؛
شهادة إدارية بتاريخ  28ابريل . 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  18يوليو  2022على الساعة . 9 00

مطلب رقم 37 - 86316
تاريخ اإليداع  23 :ماي . 2022
طالب التحفيظ  :محمد سكيكم بن بوعلي ،
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بير الكرمة " ؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بير الكرمة "
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون .
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد عياد احملل املدعو فدان
بير الكرمة ؛
مساحته  85 :ار  59س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بن روان مسطفى
شرقا  :مقار فاطمة و محجوبة ؛
جنوبا  :بن روان مسطفى و مقار فاطمة و محجوبة ؛
غربا  :مقار محمد . .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم ملكية عدلي بتاريخ  18نوفمبر  2021؛
رسم وكالة بتاريخ  16مارس . 2019
شهادة إدارية بتاريخ  17ماي 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  21يوليو  2022على الساعة . 9 : 30

مطلب رقم 37 - 86315
تاريخ اإليداع  20 :ماي . 2022
طالبتا التحفيظ :
جناة العبادي بنت محمد ،
ملياء العبادي بنت محمد بنسبة متساوية بينهما .

مطلب رقم 37 - 86317
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالبا التحفيظ :
محمد ااجمليدي بن محمد ،
ادريس اجمليدي بن اخلمار بنسبة متساوية بينهما

3438
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الدمنة "؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الدمنة "
مشتمالته  :أرض عارية.
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الدمنة ؛
مساحته  08 :ار  49س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة اجمليدي فاطمة و خديجة والرسم العقاري عدد37 - 3302
شرقا  :الرسم العقاري عدد  37 - 6118؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  37 - 6118؛
غربا  :الرسم العقاري عدد . 37 - 6118
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم ملكية عدلي بتاريخ  29مارس 2022؛
شهادة إدارية بتاريخ  24ماي .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت هو  25 :يوليو  2022على الساعة
 9صباحا.

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عني مرابطة "
مشتمالته  :أرض بها بناية من طابق ارضي وحديقة .
موقعه  :اقليم تاونات جماعة تاونات امللحقة اإلدارية األولى
مساحته  1 :ار  56س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ملك مزوز ادريس و مزوز عائشة و مزوز فضيلة و احمد صفور
شرقا  :علي الضني ؛
جنوبا  :الطريق و السهب ؛
غربا  :بالد مزوز ادريس و مزوز عائشة و مزوز فضيلة ..
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم شراء عدلي بتاريخ  24سبتمبر 1993؛
نسخة لرسم شراء عدلي بتاريخ  22ديسمبر .2014
رسم شراء عدلي بتاريخ  10ابريل . 2017
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت هو  25 :يوليو  2022على الساعة
 10و  30دقيقة

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "املستقبل".
مطلب رقم 37 - 86318
مطلب رقم  37 - 86095الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
باجلريدة الرسمية عدد  1171املؤرخة في  9يونيو . 2021
طالبة التحفيظ  :لطيفة اقريقش ،
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  24ماي . 2022
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :عني مرابطة "؛
فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو "املستقبل" موضوع مطلب
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :عني مرابطة "
التحفيظ عدد  37 - 86095الكائن باقليم تاونات بلدية تاونات جماعة
مشتمالته  :أرض عارية .
تاونات احملل املدعو عني امرابطة املتكون من ارض عارية  ،تتابع من اآلن
موقعه  :اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو عني
فصاعدا :
مرابطة امللحقة اإلدارية األولى ؛
مبساحة قدرها  2 :ار 87س
مساحته  01 :ار  03س تقريبا.
بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ
حدوده :
وهي  02 :ار  54س .
شماال  :الرسم العقاري عدد 37 - 5963 :
استنادا الى الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور .
شرقا  :الطريق ؛
احملافظ على األمالك العقارية بتاونات بالنيابة
جنوبا  :ورثة الزريولي التهامي
محمد الكحل
			
غربا  :ادريس وعائشة وفضيلة مزوز
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم ملكية عدلي بتاريخ  17ابريل  2022؛
محافظة تارودانت
شهادة إدارية بتاريخ  20ماي  2022؛
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت هو  25 :يوليو  2022على الساعة
 11و  15دقيقة .
مطلب رقم 39 - 32713
مطلب رقم 37 - 86319
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :لطيفة اقريقش بنت حلسن ،
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :عني مرابطة "؛

تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالب التحفيظ :
 السيدة حليمة طيفور بنت علي بنسبة .12/96 السيدة رواح نعيمة بنت ابراهيم بنسبة .7/96 -السيد رواح محمد بن ابراهيم بنسبة .14/96

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022
 السيد رواح عبد احلميد بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيدة رواح نادية بنت ابراهيم بنسبة .7/96 السيد رواح عمر بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح جمال بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح ادريس بن ابراهيم بنسبة .14/96االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :دار ».
نوعـه  :ارض فالحية.

3439
غربا  :الرسم العقاري عدد /6477س؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  25مارس .2022 صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي محرر اصلها في  02مارس .2022تاريخ التحديد  25 :يوليو  2022على الساعة  00 : 10صباحا.

موقعه  :دوار اضوار جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية إقليم

مطلب رقم 39 - 32715
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالب التحفيظ :
 السيدة حليمة طيفور بنت علي بنسبة .12/96 السيدة رواح نعيمة بنت ابراهيم بنسبة .7/96 السيد رواح محمد بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح عبد احلميد بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيدة رواح نادية بنت ابراهيم بنسبة .7/96 السيد رواح عمر بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح جمال بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح ادريس بن ابراهيم بنسبة .14/96االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك تكرت ».
نوعـه  :ارض عارية.
موقعه  :دوار اضوار جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية إقليم تارودانت.
مساحته  15 :ار  47س تقريبا.
حدوده :
شماال  :السهب؛
شرقا  :الطاهري محمد؛
جنوبا  :الطاهري محمد؛
غربا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  25مارس .2022 صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي محرر اصلها في  02مارس .2022تاريخ التحديد  26 :يوليو  2022على الساعة  00 : 09صباحا.

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

مطلب رقم 39 - 32716
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالب التحفيظ :
 السيدة حليمة طيفور بنت علي بنسبة .12/96 السيدة رواح نعيمة بنت ابراهيم بنسبة .7/96 السيد رواح محمد بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح عبد احلميد بن ابراهيم بنسبة .14/96 -السيدة رواح نادية بنت ابراهيم بنسبة .7/96

تارودانت.
مساحته  07 :ار  92س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطاهري امحمد؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :عمر بن حمو؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  25مارس .2022 صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي محرر اصلها في  02مارس .2022تاريخ التحديد  25 :يوليو  2022على الساعة  00 : 09صباحا.
مطلب رقم 39 - 32714
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالب التحفيظ :
 السيدة حليمة طيفور بنت علي بنسبة .12/96 السيدة رواح نعيمة بنت ابراهيم بنسبة .7/96 السيد رواح محمد بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح عبد احلميد بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيدة رواح نادية بنت ابراهيم بنسبة .7/96 السيد رواح عمر بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح جمال بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح ادريس بن ابراهيم بنسبة .14/96نوعـه  :ارض عارية.
موقعه  :دوار اضوار جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية إقليم تارودانت.
مساحته  09 :هـ  64ار  02س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد /1140س؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد /7071س ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 39 - 13677؛
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 السيد رواح عمر بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح جمال بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح ادريس بن ابراهيم بنسبة .14/96االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :تاع احمد ».
نوعـه  :ارض عارية.
موقعه  :دوار اضوار جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية إقليم تارودانت.
مساحته  30 :ار  53س تقريبا.
حدوده :
شماال  :حلميم العربي؛
شرقا  :الداحي مبارك؛
جنوبا  :السهب؛
غربا  :املصرف؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  31مارس .2022 صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي محرر اصلها في  02مارس .2022تاريخ التحديد  26 :يوليو  2022على الساعة  00 : 10صباحا.

مطلب رقم 39 - 32718
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالب التحفيظ :
 السيدة حليمة طيفور بنت علي بنسبة .12/96 السيدة رواح نعيمة بنت ابراهيم بنسبة .7/96 السيد رواح محمد بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح عبد احلميد بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيدة رواح نادية بنت ابراهيم بنسبة .7/96 السيد رواح عمر بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح جمال بن ابراهيم بنسبة .14/96 السيد رواح ادريس بن ابراهيم بنسبة .14/96االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك اخلداع ».
نوعـه  :ارض عارية.
موقعه  :دوار اضوار جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية إقليم تارودانت.
مساحته  01 :هـ  02ار  42س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة الطاهر اخلوش وورثة الباشا؛

مطلب رقم 39 - 32717
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
جنوبا  :سعيد ابياضو والكريداني؛
طالب التحفيظ :
غربا  :الطريق؛
 السيدة حليمة طيفور بنت علي بنسبة .12/96احلقوق العينية  :الشئ.
 السيدة رواح نعيمة بنت ابراهيم بنسبة .7/96أصل امللك :
 السيد رواح محمد بن ابراهيم بنسبة .14/96 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  25مارس .2022 السيد رواح عبد احلميد بن ابراهيم بنسبة .14/96 صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي محرر اصلها في  02مارس .2022 السيدة رواح نادية بنت ابراهيم بنسبة .7/96تاريخ التحديد  26 :يوليو  2022على الساعة  00 : 12ظهيرة.
 السيد رواح عمر بن ابراهيم بنسبة .14/96احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت
 السيد رواح جمال بن ابراهيم بنسبة .14/96محمد فاري
			
 السيد رواح ادريس بن ابراهيم بنسبة .14/96االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك احلمري ».
نوعـه  :ارض عارية.
موقعه  :دوار اضوار جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية إقليم تارودانت.
مساحته  29 :ار  33س تقريبا.
محافظة بركان
حدوده :
شماال  :اليزيد الكريداني؛
شرقا  :ايت عدي احلسني؛
مطلب رقم 40 - 8561
جنوبا  :ورثة سعيد بن اليزيد؛
تاريخ اإليداع  12 :ماي .2022
غربا  :الكريداني بوكرمي؛
طالب التحفيظ  :عبد احلليم صادقي بن محمد.
احلقوق العينية  :الشئ.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :وناس رقم ." 1
أصل امللك :
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " وناس رقم  1 ".
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  25مارس .2022نوعه  :ارض فالحية.
 صورة شمسية لنسخة رسم اراثة عدلي محرر اصلها في  02مارس .2022موقعه  :إقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار أوالد بنعودة.
تاريخ التحديد  26 :يوليو  2022على الساعة  00 : 11صباحا.
شرقا  :البشير وورثة الطاهر اخلوش؛
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مساحته  09 :ار  10سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 40 - 7932؛
شرقا  :بنعودة خديجة  ،وعراص بلعيدة؛
جنوبا  :ورثة بنعودة احمد بن ملوذن ومن معه؛
غربا  :ورثة بنعودة عبد القادر؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم ملكية عدد  89صحيفة  153كناش االمالك رقم  16مؤرخ في
 10مارس  2021توثيق احفير.
.2رسم صدقة عدد  234صحيفة  321كناش االمالك رقم  16مؤرخ في
 23اغسطس  2021توثيق احفير.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يوليو  2022على
الساعة  10و  30د.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بنستوت ".
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :إقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.
مساحته  68 :ار  67سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  02 - 37019ملالكه ورثة محروك اليماني؛
شرقا  :طريق عمومية عرضها  10أمتار ؛
جنوبا  :مقروف الناجم؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  02 - 37019ملالكه ورثة محروك اليماني؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدد  253كناش االمالك رقم  36بتاريخ 15
شعبان  1443موافق ل 18مارس  2022توثيقبركان.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  : 8 1يوليو  2022على
الساعة  10و 00د.

مطلب رقم 40 - 8562
تاريخ اإليداع : 2 1ماي .2022
طالبالتحفيظ :عبد احلليم صادقي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :وناس رقم ." 2
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " وناس رقم  2".
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :إقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار أوالد بنعودة.
مساحته  11 :ار  15سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة بنعودة عبد القادر ؛
شرقا  :بنعودة احمد بن ملوذن ومن معه؛
جنوبا  :هرو امليلود ؛
غربا  :ورثة بنعودة عبد القادر بن سي احمد ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم ملكية عدد  94صحيفة  159كناش االمالك رقم 16بتاريخ 19
رجب  1442موافق ل  03مارس  2021توثيقاحفير.
.2رسم صدقة عدد  234صحيفة  321كناش االمالك رقم 16مؤرخ في
 15مارس  2021توثيقاحفير.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :يوليو  2022على
الساعة  11و  30د.

مطلب رقم 40 - 8564
تاريخ اإليداع : 3 1ماي .2022
طالب التحفيظ  :عبد الصماد االحمادي بن ينسعيد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :لربعة".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " لربعة "
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :إقليم بركان دائرة اكليم جماعة زكزل قيادة بني عتيق دوار زكزل.
مساحته  22 :ار  66سنتيار تقريبا؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 40 /344 ملالكه  االحمادي زهور ومن
معها ،وحمداوي محمد؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  40 - 5348ملالكه  األحمادي بنيونس
ومدخل عرضه  02أمتار؛
جنوبا  :الواد ،ومقبرة ،ومطلب التحفيظ  40 - 5348ملالكه األحمادي
بنيونس ،ومطلب التحفيظ عدد  40 - 1418ملالكه وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية؛
غربا  :حمداوي محمد ،ومطلب التحفيظ عدد  40 - 611ملالكه 
احمادي محمد بن حماد؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
 .1رسم ملكية عدد  437كناش االمالك رقم  32 بتاريخ  24جمادى
الثانية 1443موافق ل 27يناير  2022توثيقبركان.
.2رسم هبة عدد  451كناش االمالك رقم 32بتاريخ  08شعبان 1443
موافق ل  10فبراير  2022توثيقبركان.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18 :يوليو  2022على
الساعة  12و 00د زواال .

مطلب رقم 40 - 8563
تاريخ اإليداع : 13ماي .2022
طالب التحفيظ  :احلاج مقروف بن محمد بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بنستوت".

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022

3442

- 12بنعودة حسنة بنت بومدين؛
مطلب رقم 40 - 8565
- 13بنعودة نعيمة بنت بومدين؛
تاريخ اإليداع  24 :ماي .2022
- 14بنعودة ليلى بنت امليلود؛
طالب التحفيظ :هشام بونوة بن ميمون.
- 15بنعودة جناة بنت امليلود؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :جيت ملك ".
- 16بنعودة سهام بنت امليلود؛
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " جيت مالك".
- 17بنعودة رشيد بن امليلود؛
نوعه  :ارض فالحية بورية بها بناية مبساحة  01ار .
بنعودة رشيد بن امليلود
- 18بنعودة إيناس بن امليلود؛
موقعه  :إقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار حياجعاالت.
بنعودة إيناس بن امليلود؛وبحسب النسب االتي ذكرها وذلك بناء على
مساحته  18 :ار  60سنتيار تقريبا.
نفس الوثائق املدلى بها سابقا ،إضافة إلى رسم فريضة املضمن
اجملاورون :
بكناش التركات رقم 15عدد  376صحيفة  476مؤرخ في  21شعبان
شماال  :مقبرة؛
 1443موافق ل  24مارس  ، 2022وعليه سيصبح امللك املذكور وذلك
شرقا  :طريق عمومية؛
بحسب النسب التالية :
جنوبا  :ورثة قدور بونوة؛
 2880جزء للزوجة - :هبور فطيمة  3570 ،جزء لكل واحد من ملنور
غربا  :الرسم العقاري عدد 6558/0؛
ومحمد ،و 1785جزء لكل واحدة من  :يامنة ومليكة وعائشة وفاطنة،
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
 588جزء لكل واحد من مصطفى وعبد القادر وعبد املالك ونصر
أصل امللك :.رسم ملكية عدد  243كناش االمالك رقم  34مؤرخ في 18شوال
الدين 294 ،جزء لكل من حسنة ونعيمة ،و 490جزء لكل من ليلى،
 1443موافق ل  19ماي  2022توثيق بركان.
وجناة ،وسهام وايناس، ،و  980جزء لرشيد ،اسمهم العائلي جميعا
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 :يوليو  2022على
"بنعودة" ماعدا االزوجة املذكورة أعاله ،والكل من أصل  23040جزء.
الساعة  10و  00د.
احملافظ على األمالك العقارية ببركان
هشام املـومني
				
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " القعدة احلمراء"
موضوع مطلب التحفيظ عدد 40 - 5370
الذي نشرتاعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1169
بتاريخ  26ماي. 2021
مبقتضى مطلب مؤرخ في 17ماي  2022وبناء على العقود السابق ايداعها

محافظة صفرو

وكذا رسم فريضة كناش التركات رقم  15عدد  376صحيفة 476
بتاريخ  04ابريل  ،2022فان مسطرة حتفيظ امللك املسمى "القعدة
احلمراء " الكائن بإقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال موضوع
مطلب التحفيظ عدد 40 - 5370ستتابع من االن فصاعدا في اسم
طالب التحفيظ االتي ذكرهم :
- 1محمد بنعودة بن الزعيمي؛
- 2هبور فطيمة بنت عبد الرحمان؛
- 3بنعودة ملنور بن الزعيمي؛
- 4بنعودة يامنة بنت الزعيمي ؛
- 5بنعودة مليكة بنت الزعيمي؛
- 6بنعودة عائشة بنت الزعيمي؛
- 7بنعودة فاطنة بنت الزعيمي؛
- 8بنعودة مصطفى بن بومدين؛
- 9بنعودة عبد القادر بن بومدين؛
- 10بنعودة عبد املالك بن بومدين؛
- 11بنعودة نصر الدين بن بومدين؛

مطلب رقم 41 - 41297
تاريخ االيداع  20 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة إلقليم صفرو،النائب عنها السيد
ناظر أوقاف إقليم صفرو.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :مطيرة أخنسوس.
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك " :مطيرة أخنسوس".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة مطرناغة،احملل
املدعو " :مطيرة أخنسوس".
مساحته  04 :آ  37س تقريبا.
حدوده :
شماال  :أوالد باحلسني؛
شرقا  :وجدير سعيد؛
جنوبا  :أوالد اإلدريسي؛
غربا  :أجديرسعيد،أوالد باحلسني؛
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احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظرأوقاف إقليم صفرو
حتت عدد  1036بتاريخ  28مارس 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20يوليو  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 41298
تاريخ االيداع  20 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة إلقليم صفرو،النائب عنها السيد
ناظرأوقاف إقليم صفرو.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :مرجع بخنسوس بخرباش.
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك " :مرجع بخنسوس بخرباش".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة بني يازغة،جماعة مطرناغة،احملل
املدعو " :مرجع بخنسوس بخرباش".
مساحته  15 :آ  53س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد خرباش و بنعيسى ولد الدحمان؛
شرقا  :أوالد بوعزة؛
جنوبا  :أحمد أكنون؛
غربا  :أكدم النواالت؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :شهادة إدارية صادرة عن السيد ناظر أوقاف إقليم صفرو
حتت عدد  1035بتاريخ  28مارس 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  20يوليو  2022على
الساعة  11صباحا.
مطلب رقم 41 - 41299
تاريخ االيداع  23 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :شركة « » F.K.2H.Immobiliere
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :الرملة.
االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك " :حفصة ."2
نوعـه  :أرض بها بناية من سفلي؛
موقعه  :مدينة صفرو،احملل املدعو " :الرفايف".
مساحته  87 :س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 41 - 28793؛
شرقا  :ملك الصنهاجي والرسم العقاري رقم 41 - 25793؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :طالبة التحفيظ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
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اصل امللك :
 - 1نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخة في  26يوليو 1970؛
 - 2نسخة طبق األصل إلشهاد بقسمة عدلي مؤرخ في  29يونيو2019؛
 - 3شهادة مطابقة اإلسم بتاريخ  28أكتوبر 2019؛
 - 4شهادة التسجيل بالرسم املهني بتاريخ  02مارس 2020؛
 - 5رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت نوفمبر2021؛
 - 6تصريح بالشرف عرفي ثابت التاريخ في  26أكتوبر 2021؛
 - 7نسخة كاملة من رسم الوالدة بتاريخ  29نوفمبر 2021؛
 - 8نسخة موجزة من رسم الوالدة بتاريخ  29نوفمبر2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  22يوليو  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 41300
تاريخ االيداع  23 :ماي .2022
طالبة التحفيظ  :السيدة حسناء بنت العباس زيدان.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :الكروشة.
االسم الدي اعطاته طالبة التحفيظ للملك " :الكروشة".
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجارالزيتون؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالوأقورار،احملل
املدعو " :الكروشة".
مساحته  19 :آ  47س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة أحمد زواد؛
شرقا  :أحمد بن أوعلي؛
جنوبا  :عال احلسني ولد حمو عبد السالم؛
غربا  :العباس بن احلاج محمد جلغم؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  29أكتوبر 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  25يوليو  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 41301
تاريخ االيداع  24 :ماي .2022
طالبا التحفيظ السيدان :
 - 1حلسن بن محمد ارزي؛
 - 2يطو بنت بنعيسى جمال العرب،بصفتهما شريكني على الشياع
وسوية بينهما.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :تيرس.
االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك " :تيرس".
نوعـه  :أرض فالحية؛
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موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو أقورار،احملل
املدعو " :مزارع آيت بقي".
مساحته  52 :آ  99س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة أمالل حمو بن حدو،اخملتار مينة او حمو،ورثة محمد
سكروش،حلسن ارزي(طالب التحفيظ)؛
شرقا  :جمال العرب يطو(طالبة التحفيظ)؛
جنوبا  :حلسن ارزي،ورثة حرجو حلسن؛
غربا  :علي او محمد ارزي؛
احلقوق العينية  - :خط كهربائي من الضغط املنخفض يعلو امللك املذكور.
اصل امللك  :عقد ملكية عدلي مؤرخ في  18يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  25يوليو  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 41302
تاريخ االيداع  24 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السيد حلسن بن محمد ارزي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :تيرس.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :تيرس".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو اقورار،احملل
املدعو " :مزارع آيت بقي".
مساحته  35 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :حلسن ارزي(طالب التحفيظ)؛
شرقا  :بن عياد علي؛
جنوبا  :ميمون بوجر؛
غربا  :ورثة حرجو حلسن؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  18يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  25يوليو  2022على
الساعة  10صباحا.
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جنوبا  :ورثة اماون محمد؛
غربا  :بوعيون علي؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  18يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  25يوليو  2022على
الساعة  11صباحا.
مطلب رقم 41 - 41304
تاريخ االيداع  24 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السيد حلسن بن محمد ارزي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :تيرس.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :تيرس".
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجارالزيتون؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو أقورار،احملل
املدعو " :مزارع آيت بقي".
مساحته  32 :آ  95س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة علي او حمو مشروح؛
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا  :بن عياد علي،طالب التحفيظ،يطو جمال العرب؛
غربا  :اخملتار مينة او حمو؛
احلقوق العينية  :خط كهربائي من الضغط املتوسط يعلو امللك املذكور.
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  18يونيو 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  25يوليو  2022على
الساعة  12زواال.

مطلب رقم 41 - 41305
تاريخ االيداع  24 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السيد حلسن بن محمد ارزي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :ايارد.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :ايارد".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو اقورار،احملل
املدعو " :مزارع آيت بقي".
مطلب رقم 41 - 41303
مساحته  33 :آ  83س تقريبا.
تاريخ االيداع  24 :ماي .2022
حدوده :
طالب التحفيظ  :السيد حلسن بن محمد ارزي.
شماال  :ورثة ادريس العدالني؛
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :ايارد.
شرقا  :ادير بناصر بن محمد؛
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :ايارد".
جنوبا  :ادير بناصر بن محمد،بوشتى بن حمو الوالي؛
نوعـه  :أرض فالحية؛
غربا  :حلسن اوميمون الوالي،العدالني علي اوسعيد؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو اقورار،احملل
احلقوق العينية  :الشيء.
املدعو " :مزارع آيت بقي".
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  18يونيو 2021؛
مساحته  33 :آ  70س تقريبا.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  25يوليو  2022على
حدوده :
االحملافظ على األمالك العقارية والرهون بصفرو
شماال  :زينب الوافي؛
محمد الوزاني الطيبي
			
شرقا  :احلسني بوجنوم،محمد اورامي،محمد الهاللي؛
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محافظة ميدلت

رسم شراء عدلي ضمن بعدد  358ص  370كناش االمالك عدد 49
بتاريخ  22نونبر 2010
عقد شراء عدلي ضمن بعدد  73ص  65كناش االمالك عدد  42بتاريخ
 20مارس 2009
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :يوليو 2022على
الساعة  10:00 :صباحا.

مطلب رقم 42 - 43330
تاريخ اإليداع 23:ماي .2022
طالب التحفيظ :امبارك البوعابيدي ابن موحى
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :بقعة بلحسن اتري نايت اوسار
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:ملك البوعابيدي.
نوعه :أرض فالحية بها بئر؛
موقعه :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
ايت ازدك ،احملل املدعو :بقعة بلحسن اتري نايت اوسار.
مساحته02هـ88آ75س تـقـريـبـا.
حدوده:
شماال :ورثة موحى احلسني؛
شرقا :ورثة موحى احلسني واهراي؛
جنوبا :الساقية ؛
غربا :الساقية؛
احلقوق العينية :ال شيء
أصل امللك:
عقد شراء عدلي ضمن بعدد  159كناش االمالك  14بتاريخ 05
أكتوبر1997
رسم ثبوت متخلف عدلي توصيل عدد  59ص  56مذكرة رقم  14عدد
 130بتاريخ  08أبريل 1993
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 21 :يوليو 2022على
الساعة  10:00 :صباحا.
لالشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبتابة مطلب تأكيدي للتعرض على
التحديد االداري رقم .966

مطلب رقم 42 - 43332
تاريخ اإليداع 27:ماي .2022
طالب التحفيظ :موالي العربي ملراني ابن موالي عبد الرحمان
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :وداد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:وداد.
نوعه :أرض عارية؛
موقعه :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو :مزرعة عثمان اموسى.
مساحته02آ تـقـريـبـا.
حدوده:
شماال :الزنقة؛
شرقا :الطريق؛
جنوبا :موالي العربي ملراني وامحمد ملراني ولال أمينة ملراني والكبيرة
ملراني ؛
غربا :ورثة لال هشوم؛
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 عدد  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 27 :يوليو 2022على
الساعة  10:00 :صباحا.
احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت
حلسن اليعقوب
			

مطلب رقم 42 - 43331
تاريخ اإليداع 25:ماي .2022
طالب التحفيظ :رضوان موجان ابن محمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :حفصة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:حفصة.
نوعه :أرض بها سكنى من سفلي وطابق علوي أول؛
موقعه :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو :ايرامليل.
مساحته93س تـقـريـبـا.
حدوده:
شماال :الرملي محمد؛
شرقا :حمو ابلي؛
جنوبا :ايت دالل احدي ؛
غربا :الطريق؛
احلقوق العينية :ال شيء
أصل امللك:
رسم صدقة عدلي ضمن بعدد  187ص  260كناش االمالك عدد 54
بتاريخ  20مايو 2013

محافظة سيدي يوسف بن علي
مطلب رقم 43 - 9837
تاريخ اإليداع  20 :ماي 2022؛
طالبا التحفيظ :
 -املسعودي نادية بنسبة ½ سهما
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- 11سناج الوجداني بنسبة  128/ 7سهما
 اجلزولي امينة بنسبة ½ سهماوذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور و كذا :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :جنان رقية
حكم ابتدائي رقم  26/16بتاريخ 08/02/2016نوعه  :أرض مغروسة بأشجار مختلفة بها فيال من سفلي وسطح،
قرار استئنافي رقم  5273بتاريخ .08/11/2018مسبح و بئر.
قرار محكمة النقض رقم  384/1بتاريخ .22/06/2021موقعه  :عمالة مراكش ،جماعة اوالد حسون ،فيال جنان رقية.
نسخة من رسم فريضة عدلي ضمن اصله بعدد  76صحيفة 108مساحته  90 :آر  29س؛
كناش التركات رقم  124بتاريخ  04/06/2012توثيق مراكش.
حدوده :
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصله بعدد  607صحيفة 439شماال  :عبد اللطيف ايت مورو و ر.ع 43 - 46371
كناش ل رقم  86بتاريخ  08قعدة  97توثيق مراكش.
شرقا  :حفيظة السالمي؛
نسخة من رسم شراء عدلي ضمن اصله بعدد  228صحيفة 248جنوبا  :الطريق؛
كناش ل رقم  82بتاريخ  03صفر  1397توثيق مراكش.
غربا  :ر.ع 43 - 75285؛
تقرير اخلبرة بتاريخ .08/05/2018احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي
أصل امللك :
عبد القادر بوحامد
		
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  108صحيفة  140كناش  1عدد 202بتاريخ  20/12/2013توثيق مراكش.
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  47صحيفة  64كناش  1رقم 195بتاريخ  01/07/2013توثيق مراكش.
نسخة من رسم مخارجة عدلي ضمن أصلها بعدد  112صحيفةمحافظة سيدي بنور
 143كناش االمالك رقم  36بتاريخ  29/08/1999توثيق مراكش.
رسم صدقة عدلي ضمن بعدد  418صحيفة  465كناش  1رقم 262بتاريخ  18/01/2018توثيق مراكش.
مطلب رقم 44 - 158861
رسم صدقة عدلي ضمن بعدد  420صحيفة  468كناش  1رقم 262تاريخ اإليداع  18 :ماي .2022
بتاريخ  18/01/2018توثيق مراكش.
طالب التحفيظ  :كوكب راجي محمد بن عزوز
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  20يوليو  2022على الساعة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :زوينة".
.30:09
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ ":زوينة".
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى"لكحيلي"
مطلب رقم  43 - 7099الذي نشرت خالصته
باجلريدة الرسمية عدد  687بتاريخ 29/02/2012
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  24/05/2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى" لكحيلي " مطلب التحفيظ رقم  .43 - 7099الكائن
بعمالة مراكش؛ املقاطعة احلضرية للنخيل ،احملل املدعو  :الكحيلي.
تتابع حتت نفس التسمية في اسم السادة و السيدات ورثة احملجوب
الوجداني بن ابراهيم و هم :
 - 1فاحتة اعبيرات بنسبة  128/ 16سهما.
- 2عبد الغني الوجداني بنسبة  128/ 14سهما
- 3احمد الوجداني بنسبة  128/ 14سهما
- 4عبد احلق الوجداني بنسبة  128/ 14سهما
 - 5محمد الوجداني بنسبة  128/ 14سهما
- 6خالد الوجداني بنسبة  128/ 14سهما
- 7أنس الوجداني بنسبة  128/ 14سهما
 - 8نعيمة الوجداني بنسبة  128/ 7سهما
 - 9فوزية الوجداني بنسبة  128/ 7سهما
- 10هند الوجداني بنسبة  128/ 7سهما

نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :دوار اوالد العسري جماعة احلكاكشة قيادة احلكاكشة
كريديد دائرة اوالد عمران اقليم سيدي بنور.
مساحته  59 :آر و 70سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :كوكب راجي حليمة.
شرقا  :الطريق العمومية
جنوبا  :الطريق العمومية
غربا  :كوكب راجي محمد .
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في .19/10/1995 رسم بيع عدلي مؤرخ في 18/11/1995 رسم مخارجة عدلي مؤرخة في 18/11/1995 عقد بيع عرفي مؤرخ في 13/11/2009 عقد بيع عرفي مؤرخ في 13/11/2009 وكالة عرفية مصححة االمضاء في 21/03/2022تاريخ التحديد املؤقت  18 :يوليو  2022على الساعة  09والنصف
صباحا
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خالصة إصالحية  -تتعلق باملطلب رقم 44 - 13663
مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء في 12ماي 2022فإن
مسطرة حتفيظ امللك املسمى " ورا يشو " ذي مطلب التحفيظ عدد
 44 - 13663الكائن مبنطقة الضم املدعوة ب -ر  1-1تتابع من خاللها
مسطرة حتفيظ امللك املذكور من االن فصاعدا في إسم السيد :
سعيد الزموري بن امحمد
وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا :
 نظير ابراء عدلي مؤرخ في 27/02/2002 شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 10/05/2022 شهادة حتويل الرهن مؤرخة في 10/05/2022- اشهاد عرفي بالتنازل عن التعرض مصحح االمضاء في 09/05/2022خالصة إصالحية  -تتعلق باملطلب رقم 44 - 9259
مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء في 12ماي 2022فإن
مسطرة حتفيظ امللك املسمى " البحيرة " ذي مطلب التحفيظ عدد
 44 - 9259الكائن مبنطقة الضم املدعوة  11-12تتابع من خاللها
مسطرة حتفيظ امللك املذكور من االن فصاعدا في إسم السيد :
سعيد الزموري بن امحمد ،وذلك بناء على العقود السابق إيداعها
وكذا :
 نظير ابراء عدلي مؤرخ في 27/02/2002 شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 10/05/2022 اشهاد عرفي بالتنازل عن التعرض مصحح االمضاء في 09/05/2022خالصة إصالحية  -تتعلق باملطلب رقم 44 - 15713
مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء في  09ماي  2022فإن
مسطرة حتفيظ امللك املسمى " الفيض " ذي مطلب التحفيظ
عدد  44 - 15713الكائن مبنطقة الضم رقم  2-3-4تتابع من خاللها
مسطرة حتفيظ امللك املذكور من االن فصاعدا في إسم السيدة :
نادية العنكبوتي بنت علي.
وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا :
 حكم قضائي ابتدائي مؤرخ في  28/08/2012عدد 385 شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 24/06/2017 عقد عرفي مصحح االمضاء في 19/03/2007 رسم هبة عدلي مؤرخ في  11/10/2016كناش االمالك  95 :عدد 488 شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 10/05/2022خالصة إصالحية  -تتعلق باملطلب رقم 44 - 13031
مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء في  25فبراير  2022فإن
مسطرة حتفيظ امللك املسمى" بوطويل " ذي مطلب التحفيظ عدد
 44 - 13031الكائن مبنطقة الضم رقم  14تتابع من خاللها مسطرة
حتفيظ امللك املذكور من االن فصاعدا في إسم السيدات والسادة :
 عائشة ورار بنت محمد بنسبة 17/ 1 امينة ورار بنت محمد بنسبة 17/ 1 -الغزال ورار بنت محمد بنسبة 17/ 1
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 الصغير ورار بن محمد بنسبة 17/ 2 خدوج ورار بنت محمد بنسبة 17/ 1 الصديق ورار بن محمد بنسبة 17/ 2 حكيمة ورار بنت محمد بنسبة 17/ 1 احلسن ورار بن محمد بنسبة 17/ 2 زهراء ورار بنت محمد بنسبة 17/ 1 امحمد ورار بن محمد بنسبة 17/ 2 سعيد ورار بن محمد بنسبة 17/ 2 طامو ورار بنت محمد بنسبة 17/ 1وذلك بناء على العقود السابق إيداعها وكذا :
 حكم قضائي ابتدائي مؤرخ في  26/06/2012عدد 192/2011 شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 31/08/2021 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  26/08/2012كناشالتركات  29عدد 231
 نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في  17/02/2022عدد 1/2012 شهادة مراقبة العمليات العقارية مؤرخة في 04/03/2022 شهادة املوافقة على حتويل الرهن مؤرخة في  04/03/2022حتت عدد .300احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور
املصطفى بومهدي
				

محافظة تاوريرت
مطلب رقم 51 - 21355
تاريخ اإليداع  12 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :علي لكبير بن احمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  ":كعدة امداح ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":كعدة امداح"
نوعـه  :أرض فالحية بورية.
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة العيون قيادة مستكمر جماعة
مستكمراحملل املدعودوار أوالد بوخدة
مساحته  02 :هكتار  54آر  18سنتيار تقريبا.
حدوده:
شماال :ارغال علي ؛
شرقا  :ورثة فافايان؛
جنوبا  :ارغال عمر،
غربا  :ارغال سعيد و البلقاسمي عمر؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك  :ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في  18يناير  2022كناش
األمالك رقم  46عدد .345
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 12يوليو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 51 - 21356
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :حسن كروج بن محمد.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :جتموت " ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :جتموت".
نوعـه  :ارض فالحية بها أشجار اللوز.
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة العيون قيادة مستكمر جماعة تنشرفي
احملل املدعو دوار أوالد حمو
مساحته 59 :آر  28سنتيار تقريبا.
حدوده:
شماال  :كروج احمد؛
شرقا  :واد ؛
جنوبا  :ورثة كروج عبد القادر؛
غربا  :كروج بوجمعة؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مضمن بكناش رقم  47عدد 20
بتاريخ 23/03/2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم 19يوليو  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":جتموت"
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة العيون قيادة مستكمر جماعة تنشرفي
دوار أوالد حمو.
مساحته 94 :آر80سنتيار تقريبا.
حدوده:
شماال كروج احلسني ؛
شرقا  :واد؛
جنوبا  :كروج حسن وكروج بوجمعة
غربا  :كروج احلسني ؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك  :رسم ملكية عدلية مضمنة بكناش األمالك رقم  47عدد
18بتاريخ 23/03/2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  27يوليو  2022على
الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 51 - 21359
تاريخ اإليداع  27 :ماي 2022
طالب التحفيظ :وبكر نكادي بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  ":املرجة" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":املرجة"
نوعـه  :أرض فالحية.
مطلب رقم 51 - 21357
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة العيون قيادة مستكمر جماعة مستكمر
تاريخ اإليداع  25 :ماي 2022
دوار أوالد علي بن احمد.
طالب التحفيظ  :فراجي يحياوي بن محمد
مساحته 21 :آر61سنتيار تقريبا.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  ":الزليجة  "2؛
حدوده:
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":الزليجة "2
شماال طريق معبدة عرضها  30متر ؛
نوعـه  :أرض فالحية.
شرقا  :ورثة لطيفة وعلي ووبوبكر ووعمر وعثمان نكادي ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 4265/51وورثة اخملتار نكادي
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة دبدو قيادة الكعدة جماعة سيدي علي
غربا  :الرسم العقاري عدد 4082/51والرسم العقاري عدد  4081/51؛
بلقاسم دوار فلوش.
احلقوق العينية  :الشيء .
مساحته 05 :هكتار 76آر71سنتيار تقريبا.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلية مضمنة بكناش األمالك رقم  13عدد
حدوده:
 179صحيفة 265بتاريخ 24/03/2022
شماال املقبرة واملطلب عدد  7453/51؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  27يوليو  2022على
شرقا  :امحمد لبيض؛
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا
جنوبا  :واد سالويت
احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت
غربا  :املطلب عدد 7453/51وواد سالويت والطريق ؛
فوزي متون
			
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك  :رسم ملكية عدلية مضمنة بكناش األمالك رقم  12عدد
202صحيفة  306بتاريخ 29/09/2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  25يوليو  2022على
محافظة برشيد
الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 51 - 21358
تاريخ اإليداع  27 :ماي 2022
طالب التحفيظ :احمد كروج بن امحمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  ":جتموت" ؛

مطلب رقم 53 - 23918
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد  :احلسني ناشي بن أحمد
االسم الذي كان يعرف به امللك  :فدان العبيد.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :فدان العبيد.
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار البياطرة.
مساحته  44 :آر  10س تقريبا.
يحده :
شماال :ر ع عدد  108090/53؛
شرقا  :ر ع عدد  33114/53؛
جنوبا  :طريق ؛
غربا  :احلاج عمر بن محمد ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط كهربائي.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  10صحيفة 16كناش االمالك  171بتاريخ .03/12/2021
 رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  186صحيفة 329كناش االمالك  170بتاريخ .25/11/2021
 نسخة من رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 177صحيفة  230كناش التركات  74بتاريخ .21/10/2021
 رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  222صحيفة 387كناش التركات  54بتاريخ .17/01/2018
 رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  103صحيفة 96كناش االمالك  140بتاريخ .03/11/2017
 رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  443صحيفة 352كناش التركات  52بتاريخ .18/10/2017
 نسخة من رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 3314صحيفة  104كناش  1/86بتاريخ .08/02/1988
 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  26 :يوليو  2022على الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 53 - 23919
تاريخ اإليداع  27 :ماي .2022
طالب التحفيظ السادة :
 الشيبة الكبيرة بنت املعطي بنسبة .24/ 1 الشطبي فاطمة بنت امحمد بنسبة .24/ 1 سكينة خالدي بنت عبد الكرمي بنسبة .24/ 1 عبد الواحد بوتشيش بن علي بنسبة .24/ 2 عصام بوتشيش بن علي بنسبة .24/ 2 خالد بوتشيش بن علي بنسبة .24/ 2 عبد الرحيم بوتشيش بن علي بنسبة .24/ 2 نصر الدين بوتشيش بن علي بنسبة .24/ 2 محمد بوتشيش بن علي بنسبة .24/ 2 عبد املولى بوتشيش بن علي بنسبة .24/ 2 حسناء بوتشيش بنت علي بنسبة .24/ 1 خديجة بوتشيش بنت علي بنسبة .24/ 1 -سعيدة بوتشيش بنت علي بنسبة .24/ 1
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 فاطمة بوتشيش بنت علي بنسبة .24/ 1 سومية بوتشيش بنت علي بنسبة .24/ 1 امينة بوتشيش بنت علي بنسبة .24/ 1 بشرى بوتشيش بنت علي بنسبة .24/ 1االسم الذي كان يعرف به امللك  :احلاج علي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :احلاج علي.
نوعه  :ارض بها بناية من سفلي وطابقيني علويني.
موقعه  :إقليم برشيد جماعة الكارة حي املسجد.
مساحته  01 :آر  01س تقريبا.
يحده :
شماال  :الطويل الكبير ؛
شرقا  :مصطفى احلجاجي ؛
جنوبا  :قاسيمي الكبير ؛
غربا  :طريق من  15متر ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :الشيء
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  537صحيفة 411كناش االمالك  147بتاريخ .11/07/2019
 رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  159صحيفة 95كناش اخملتلفة  70بتاريخ .07/08/2019
 رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  185صحيفة 246كناش التركات  04بتاريخ .27/04/2017
 نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد  03مؤرخة في. 12/06/2019
 شهادة ادارية عدد  230مؤرخة في .25/12/2019 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  27 :يوليو  2022على الساعة التاسعة صباحا.
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية ببرشيد
كمال ايت عبد الواحد

محافظة أزيالل
مطلب رقم 55 - 68773
تاريخ اإليداع 13 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :بوجنوي محمد بن محمد بنسبة1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بقعة أرضية بحي الرشاد"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :وصال"
مشتمالته  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الرشاد
مساحته 1 :آ تقريبا
حدوده :
شماال  :حموتي محمد
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شرقا  :محمد زيدان
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :امللك العام اجلماعي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة) بتاريخ 28ماي 2012
 - 2شهادة إدارية ( أصل) بتاريخ 12ماي 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  13يوليو  2022على الساعة 10
صباحا
مطلب رقم 55 - 68774
تاريخ اإليداع 16 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :تكونت امحمد بن محمد بنسبة1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ال شيء"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" :تكونت"
مشتمالته  :أرض على جزء منها بناية من سفلي عبارة عن دكان جتاري
وطابقني علويني ومرافق
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة واولى
مساحته  3 :آ  50س تقريبا
حدوده :
شماال  :ملك أيت سالم
شرقا  :كساب احلسني
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  8ابريل .2008
 - 2شهادة إدارية (صورة شمسية) بتاريخ 17فبراير 2015
 - 3رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة) بتاريخ 13مارس 2018
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  14يوليو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة صباحا
مطلب رقم 55 - 68775
تاريخ اإليداع 17 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :ايت سعيد مليكة بنت سعيد بنسبة1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تغروت نريزي"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تغروت نريزي"
مشتمالته  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو مزارع أيت عال
مساحته  1 :هـ  9آ  11س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة وردية مزيغ
شرقا  :ورثة امسيكان موحى و قبيلة ايت الباكور ( احملروم)
جنوبا  :جرف
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غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 - 1محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 31ديسمبر 2013
 - 2رسم عدلي موضوعه صدقة (أصل) بتاريخ 15مارس 2021
 - 3شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  4ماي 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  14يوليو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة صباحا
مطلب رقم 55 - 68776
تاريخ اإليداع 18 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :امزار باسو بن موح بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا" :ال شيء"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك باسو"
مشتمالته  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي امنترك
مساحته  70 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :محمد أبراغ
جنوبا  :مسافر أحمد
غربا  :عزوزي احساين و انحكام موح
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  6ابريل 1996
 - 2شهادة مطابقة اإلسم (أصل) بتاريخ 16يونيو 2020
 - 3رسم عدلي موضوعه بيع (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  4نونبر 2020
 - 4شهادة إدارية (صورة شمسية) بتاريخ  03مارس 2021
 - 5رسم عدلي موضوعه قسمة (أصل) بتاريخ 16أغسطس 2021
 - 6شهادة إدارية (أصل) بتاريخ 25ابريل 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  15يوليو  2022على الساعة 09
صباحا.
خالصة اصالحية  -تتعلق باملطلب رقم 55 - 34009
مبقتضى املطلب اإلصالحي املؤرخ في 16ماي  2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى "ميما" ذي املطلب رقم  55 - 34009الكائن
بإقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو دوار إنكرت تتابع من اآلن
فصاعدا في إسم نفس طالبة التحفيظ وباملساحة التي أظهرها
التصميم العقاري وهي  1هكتار  36آر  4سنتيار.
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ.
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل
زكرياء السعيدي
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محافظة كلميم
مطلب رقم 56 - 23491
تاريخ اإليداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ :
 - 1حلسن بحو بن مبارك بنسبة 1/3
 - 2احلسان بحو بن موالي احمد بنسبة 1/3
 - 3مولود ركراكي بن محمد بنسبة 1/3
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :نادر البشير اوبحو.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :نادر البشير اوبحو
نوعه  :أرض عارية يخترقها خط كهربائي و ممرين؛
موقعه  :احملل املدعو :دوار اكيسل اجلماعة القروية اباينو قيادة
القصابي إقليم كلميم
مساحته  20 :آر 08سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الطريق و الساقية؛
شرقا  :سعيد اهروش ؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :ساقية و احمد بحو ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
- 1رسم ملكية عدلية مؤرخة في  25يناير  2022مضمن بعدد 571
سجل األمالك عدد  80بتاريخ 14/02/2022
 - 2صورة طبق األصل من شهادة ادارية مؤرخة في  19يناير  2022حتت
عدد  4ق ش ا.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :يوليو  2022على
الساعة .09:30 :
مطلب رقم 56 - 23492
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالبا التحفيظ :
 - 1محمد بوزك بن الصديق بنسبة ½
 - 2عزيزة بوزك بنت احلسن بنسبة 1/2
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :سهب.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :سهب
نوعه  :أرض فالحية بورية؛
موقعه  :احملل املدعو:دوار اكيسل اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي
إقليم كلميم
مساحته  12 :آر  21سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم  6837/56و الطريق ؛
شرقا  :الطريق ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  6837/56و الطريق ؛
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غربا  :الرسم العقاري رقم  6837/56؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
- 1رسم استمرار عدلي مؤرخ في  10ماي  2022مضمن بعدد 394
سجل األمالك عدد  81بتاريخ  2- 19/05/2022عقد شراء عدلي مؤرخ
في  24نونبر  2021سجل األمالك عدد  80عدد  529بتاريخ 07/02/2022
 - 3ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في  21ابريل  2022مضمن بعدد 680
سجل اخملتلفة عدد  52بتاريخ .25/04/2022
 - 4شهادة ادارية مؤرخة في  24مارس  2022عدد  32ق ش ا.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 25 :يوليو  2022على
الساعة .11:00 :
مطلب رقم 56 - 23493
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :عمر بضر بن عبد الرحمان
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بضر.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بضر
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :احملل املدعو:حي املقاومة  ،مدينة كلميم
مساحته  01 :آر 41سنتيار تـقـريـبـا.
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  22390/56و ورثة عبد الرحمان بضر ؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  1921/56؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :الزنقة ؛
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في  25شتنبر 1993
مسجل بكناش اإليداع رقم  6عدد .9006
 - 2صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في  16غشت 1961
مسجل بكناش اإليداع رقم  3عدد 8949
 - 3صورة طبق األصل من نسخة اراثة عدلية مؤرخة في  08ماي 1965
مضمن بعدد  40صحيفة  28سجل  03رقم  04بتاريخ 28/05/1965
 - 4عقد تسليم ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ  26يونيو 2020
 - 5ملحق اصالحي ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ
 21يونيو 2020
 - 6صورة طبق االصل من عقد تسليم عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ
 12مارس 2002
 - 7صورة شمسية من شهادة ادارية مؤرخة في 07/06/2021
 - 8صورة شمسية من رسم اراثة و فريضة عدلية مؤرخة في  11ماي
 2009مضمن بعدد  94صحيفة  112سجل التركات عدد  17بتاريخ
18/05/2009
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 - 9صورة شمسية من رسم اراثة و فريضة بنضير مؤرخة في  03نونبر
 1997مضمن بعدد  175صحيفة  300سجل التركات رقم  03بتاريخ
07/11/1997
 - 10شهادة ادارية مؤرخة في  20ابريل  2022حتت عدد 42/2022
ق.ش.ت/ج.ك
 - 11صورة شمسية من شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في
 12/02/2021حتت عدد /02/2021ق ح م
 - 12صورة شمسية من شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في
 26/05/2021حتت عدد 15
 - 13صورة شمسية من شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في
 12/02/2021حتت عدد /03/2021ق ح م
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 26 :يوليو  2022على
الساعة .14:30 :
احملافظ على األمالك العقارية بكلميم
عرظاوي محمد
			

محافظة سال اجلديدة
مطلب رقم 58 - 4672
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :مزوز ادريس بن ابراهيم بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :احلروشات"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :احلروشات"
مشتمالته  :أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي
موقعه  :دوار اجلوانب جماعة السهول سال.
مساحته  2 :هـ  89آر 90س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة علي بن قاسم
شرقا  :لعنايات بن بوعزة
جنوبا  :الرسم العقاري عدد R/40528
غربا  :الرسم العقاري عدد /25057راء
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 30مارس .2008
- 2رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17ابريل .2008
- 3شهادة إدارية بتاريخ  8ديسمبر .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى"العرجات الصغيرة "
مطلب عدد  58 - 2764الذي أدرج مطلب تسجيله باجلريدة
الرسمية عدد  676املؤرخة في 14/12/2011
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  23/05/2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى "العرجات الصغيرة " مطلب عدد  58 - 2764تتابع في
اسم طالب التحفيظ السادة :

- 1فاطنة سالك بنت عالل بنسبة 23808/ 2808
- 2مرمي الداميي بنت ادريس بنسبة 23808/ 702
- 3عبد القادر الداميي بن ادريس بنسبة 23808/ 1404
- 4احمد الداميي بن ادريس بنسبة 23808/ 1404
- 5عبد النبي الداميي بن ادريس بنسبة 23808/ 1404
- 6عبد اهلل الداميي بن ادريس بنسبة 23808/ 1404
- 7احلسن الداميي بن ادريس بنسبة 23808/ 1404
- 8حليمة الداميي بنت ادريس بنسبة 23808/ 702
- 9فتيحة الداميي بنت ادريس بنسبة 23808/ 702
- 10السعدية الداميي بنت ادريس بنسبة 23808/ 702
- 11مصطفى الداميي بن ادريس بنسبة 23808/ 1404
- 12زهور الداميي بنت ادريس بنسبة 23808/ 702
- 13حفيظة الداميي بنت ادريس بنسبة 23808/ 702
- 14عبد الرحيم الداميي بن ادريس بنسبة 23808/ 1404
- 15سعيد الداميي بن ادريس بنسبة 23808/ 1404
- 16نعيمة الداميي بنت ادريس بنسبة 23808/ 702
- 17العربي الداميي بن ادريس بنسبة 23808/ 1404
- 18محمد الداميي بن ادريس بنسبة 23808/ 1404
- 19أمينة الداميي بنت ادريس بنسبة 23808/ 702
- 20مصطفى الداميني بن حمو بن عبد القادربنسبة 23808/ 1344
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :
صورة طبق لألصل لرسم إحصاء وإراثة مؤرخة في .14/12/1986رسم شراء عدلي مؤرخ في .19/02/2007رسم شراء عدلي مؤخ في 06/07/2001رسم إراثة عدلي مؤرخ في 23/11/2017رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 06/12/2019نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في .06/01/2020
حكم ابتدائي عدد  1462بتاريخ .23/07/2018شهادة بعدم التعرض واالستئناف.نسخة كاملة من رسم الوالدة مؤرخة في .06/08/2018جتدر االشارة أن اإليداعني كناش  09عدد  183و 184بتاريخ 07/02/2020
سوف تصبح بدون جدوى بعد نشر هاته اخلالصة اإلصالحية.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "اجلونة"
مطلب عدد  58 - 4049الذي أدرج مطلب تسجيله باجلريدة
الرسمية املؤرخة في 14/12/2011عدد .676
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  26/05/2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى " اجلونة " مطلب عدد  58 - 4049تتابع في اسم السادة :
)1نعيسى بلمحبوب بن املكي بنسبة 20592/ 2128
)2العربي احملبوبي بن املكي بنسبة 20592/ 2128
)3فاطنة احملبوبي بنت املكي بنسبة 20592/ 1064
)4يامنة بلمحبوبي بنت املكي بنسبة 20592/ 1064
)5فاطمة احملبوبي بن املكي بنسبة 20592/ 1064
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)6محمد بلمحبوبي بن املكي بنسبة 20592/ 2128
)7ميلود بلمحبوب بن املكي بنسبة 20592/ 2128
)8احمد بلمحبوب بن املكي بنسبة 20592/ 2128
)9خديجة الغناوي بنت محمد بنسبة 20592/ 845
) 10محمد احملبوب بن بنعاشر بنسبة 20592/ 1690
)11الطاهر احملبوب بن بنعاشر بنسبة 20592/ 1690
)12عائشة احملبوب بنت بنعاشر بنسبة 20592/ 845
)13بناصر احملبوب بن بنعاشر بنسبة 20592/ 1690
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :
حكم ابتدائي عدد  216ملف رقم  160/17/1403بتاريخ . 29/04/2019شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 01/04/2021صورة لرسم احصاء عدلي مؤرخ في .16/10/1991 رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/12/1999 رسم اراثة عدلي مؤرخ في .18/05/2018وكالة مؤرخة في .05/01/2012احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة
عزالدين شاكر
		

محافظة مكناس االسماعيلية
مطلب رقم 59 - 9985
تاريخ اإليداع 16 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :جماعة مكناس ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الطريق"؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الطريق"
نوعه  :ارض عارية ؛
موقعه  :حي التقدم مكناس؛
مساحته  61 :سنتيار تقريبا ؛
حدوده :
شماال  :زنقة ( ملك عمومي )؛
شرقا  :درب ( ملك عمومي ) ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  59 - 85616؛
غربا  :درب ( ملك عمومي ) ؛
احلقوق العينية  :الشيء ؛
أصل امللك  :حكم صادر عن احملكمة االدارية مبكناس 16يوليو 2019عدد
 126/7112/2019ملف عدد .56/7112/2019
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو  14يوليو  2022على الساعة
 10صباحا ؛
مطلب رقم 59 - 9986
تاريخ اإليداع 16 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :محل جتاري  "1875؛
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محل جتاري "1875
نوعه  :محل جتاري مكون من سفلي؛
موقعه  :مسجد سيدي سعيد مكناس؛
مساحته 14 :سنتيار تقريبا ؛
حدوده :
شماال  :طريق ؛
شرقا  :طريق و االحباس ؛
جنوبا  :االحباس ؛
غربا  :االحباس؛
احلقوق العينية  :الشيء ؛
أصل امللك :
 نسخة مستخرجة من كناش االمالك احلبسية . احليازة العلنية و الهادئةالتاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو  14يوليو  2022على الساعة
11صباحا ؛
مطلب رقم 59 - 9987
تاريخ اإليداع 16 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :محل جتاري  "1876؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :محل جتاري "1876
نوعه  :محل جتاري مكون من سفلي ؛
موقعه  :مسجد سيدي سعيد مكناس؛
مساحته  16 :سنتيار تقريبا ؛
حدوده :
شماال  :طريق؛
شرقا  :مسجد ؛
جنوبا  :مسجد؛
غربا  :االحباس ؛
احلقوق العينية  :الشيء ؛
أصل امللك :
 نسخة مستخرجة من كناش االمالك احلبسية .احليازة العلنية و الهادئة.التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو  14يوليو  2022على الساعة
 12ظهرا.
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية
العربي الظريف
				

محافظة طنجة بني مكادة
مطلب رقم 61 - 29712
تاريخ اإليداع  12 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :اخملتار الوسيني بن قدور؛
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مطلب رقم 61 - 29714

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

تاريخ اإليداع  16 :ماي  2022؛

نوعه  :ارض فالحية؛

طالبا التحفيظ :

موقعه  :والية طنجة؛عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية
البحراويني،احملل املدعو :بني واسني؛
مساحته  00 :هــ  22آر  32س تقريبا؛
اجملاورون:
شماال  :ممر للسكة احلديدية؛
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا :محمد الزيداني؛
غربـا  :غريبة الزيداني؛
احلقوق العينية :الشيء؛
أصل امللك :
- 1رسم ثبوت ملكية عدلي بتاريخ  26مايو 2015؛
- 2شهادة إدارية بتاريخ  18مايو 2015؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  13يوليو  2022على الساعة
العاشرة صباحا.

 - 1سناء حمزة بنت احمد؛
 - 2جنة اقلعي النوينوعلى الشياع مناصفة بينهما؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حمزة"؛
نوعه  :ارض فالحية ؛ ؛
موقعه  :والية طنجة؛ عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية
البحراويني ؛احملل املدعو :بني مسعود؛
مساحته 00 :هــ  09آر  35س تقريبا؛
اجملاورون:
شماال  :ورثة محمد توهامي حلتوت؛
شرقا  :جناة اقلعي نوينو؛
جنوبا  :اغزيل؛
غربـا  :الرسم العقاري  61 - 48177؛
احلقوق العينية  :الشيء ؛

مطلب رقم 61 - 29713
تاريخ اإليداع  16 :ماي  2022؛
طالب التحفيظ  :عبد اهلل اقلعي نوينو؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  "" :؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوطويل"؛
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية
البحراويني،احملل املدعو:بني مسعود ؛

أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي بتاريخ  15ابريل2022؛
 - 2صورة من موجب إحصاء متخلف عدلي بتاريخ  27فبراير2007؛
 - 3صورة من رسم تنازل بدون عوض عدلي بتاريخ  04يونيو2011؛
 - 4صورة من رسم استمرار امللك عدلي بتاريخ  15ابريل 2022؛
 - 5صورة من رسم اراثة وفريضة عدلي بتاريخ  23مارس 2022؛
التاريخ املقرر ألجراء عملية التحديد بتاريخ  18يوليو  2022على
الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مساحته 00 :هــ  09آر  00س تقريبا؛
اجملاورون:
شماال  :العربي الوزاني ؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :سناء حمزة؛
غربـا  :الرسم العقاري  61 - 30555؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
 - 1نسخة من رسم شراء بنظير عدلي مؤرخ في  02أكتوبر 2020؛
 - 2صورة من رسم استمرار امللك عدلي بتاريخ  24سبتمبر 2020؛
 - 3صورة مصادق عليها من رسم ثبوت مخارجة عدلي بتاريخ
 15مايو 1991؛

مطلب رقم 61 - 29715
تاريخ اإليداع  16 :ماي  2022؛
طالبا التحفيظ :
 - 1جنة اقلعي ؛
 - 2سناء حمزة على الشياع مناصفة بينهما؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :جناة؛
نوعه  :ارض فالحية ؛ ؛
موقعه  :والية طنجة؛ عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية
البحراويني ؛احملل املدعو :بني مسعود؛
مساحته  00 :هــ  09آر  36س تقريبا؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  18يوليو  2022على الساعة

اجملاورون :

العاشرة صباحا.

شماال  :ورثة محمد توهامي حلتوت؛
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شرقا  :ورثة محمد توهامي وغزيل؛

- 2اشهاد مبطابقة اسم عدلي بتاريخ  08ابريل2022؛

جنوبا  :غزيل؛

- 3ملحق إصالحي عدلي بتاريخ  05ابريل2022؛

غربـا  :سناء حمزة ؛
احلقوق العينية  :الشيء ؛
أصل امللك :
- 1رسم شراء عدلي بتاريخ  15ابريل2022؛
- 2صورة من موجب إحصاء متخلف عدلي بتاريخ  27فبراير2007؛
- 3صورة من رسم تنازل بدون عوض عدلي بتاريخ  04يونيو2011؛
- 4رسم استمرار امللك عدلي بتاريخ  15ابريل 2022؛
- 5صورة من رسم اراثة وفريضة عدلي بتاريخ  23مارس 2022؛
التاريخ املقرر ألجراء عملية التحديد بتاريخ  18يوليو  2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 61 - 29716
تاريخ اإليداع  17 :ماي 2022

- 4محضر تنفيذي من اجل متكني األطراف باحلصص املستحقة
 15نوفمبر2018؛مرفوق مبحضر تنفيذي تصحيحي من اجل متكني
األطراف من احلصص املستحقة بتاريخ  15نوفمبر 2018؛
- 5نسخة من رسم تقرير خبراء بتاريخ ابريل 1996؛
- 6شهادة بعدم النقض بتاريخ  09أكتوبر 2020؛
 - 7نسخة عادية من قرار صادر عن محكمة االستئناف بتاريخ
 09اكتوبر2019؛قرار  236ملف 1369-94-31؛رقم 374.96/2؛
- 8نسخة طبق األصل صادرة من احملكمة االبتدائية بتاريخ
 09سبتمبر1996ملف 1369/96/31
- 9نسخة طبق األصل من تقرير خبرة بتاريخ  28فبراير2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  18يوليو  2022على الساعة
التاسعة صباحا.

طالب التحفيظ:
 - 1هشام السهيلي بنسبة 14/112؛
 - 2السعدية ابن قاسم اليدري بنسبة 14/112؛
 - 3السهيلي حسن بنسبة 14/112؛

مطلب رقم 61 - 29717
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :عبد احلميد بن قاسم بن قدور؛

 - 4السهيلي سعيدة بنسبة 7/112؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " " :؛

 - 5السهيلي محمد بنسبة 14/112؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك اهلل"؛

 - 6السهيلي عبد االله بنسبة 7/112؛

نوعه  :ارض عارية؛

 - 7السهيلي حنان بنسبة 7/112؛
 - 8السهيلي سناء بنسبة 7/112؛
 - 9احمد السهيلي بنسبة 14/112؛
 - 10السهيلي فاطمة بنسبة 7/112؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا" :ارض اهلل" ؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ارض اهلل"؛
نوعه  :ارض عارية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية
العوامة؛احملل املدعو :احرارين
مساحته 00 :هــ  23آر  27س تقريبا؛
اجملاورون:
شماال  :الطريق؛
شرقا :ياسني السهيلي ؛
جنوبا  :زكيري ادريس؛الرسم العقاري  61 - 58482؛
غربـا :محمد السهيلي ؛مطلب التحفيظ  61 - 26385؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
- 1نسخة من رسم اراثة عدلي بتاريخ  03فبراير 2002؛

موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة احلضرية بطنجة
بني مكادة؛احملل املدعو:احرارين ؛
مساحته 00 :هــ  16آر  16س تقريبا؛
اجملاورون:
شماال  :الرسم العقاري  61 - 10268؛ملك طالب التحفيظ؛
شرقا  :طالب التحفيظ ؛مطلب رقم 61 - 9123
جنوبا  :حمادي بلحاج؛
غربـا  :الرسم العقاري  61 - 22260؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
- 1موجب استمرار امللك عدلي بتاريخ  16فبراير 2016؛
- 2نسخة من رسم ملكية عدلي بتاريخ  17أغسطس 1998؛
- 3نسخة مصادق عليها من رسم اراثة عدلي بتاريخ  19يونيو  2015؛
- 4عقد شراء حظوظ عدلي بتاريخ  19أغسطس 2021؛
- 5موجب اراثة عدلي بتاريخ  03أكتوبر 2013؛
- 6عقد شراء حظ عدلي بتاريخ  30يونيو 2021؛
- 7عقد شراء حظوظ عدلي بتاريخ  16فبراير 2016؛
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- 8ملحق إصالحي عدلي بتاريخ  05ابريل 2022؛
- 9رسم مقاسمة عدلي بتاريخ  24فبراير 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  18يوليو  2022على الساعة
الواحدة زواال.
مطلب رقم 61 - 29718
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022
طالبة التحفيظ 1-:رفيقة التليدي بنت احمد؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " " :؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اخلرب"؛
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية بسيدي
اليماني؛احملل املدعو :مدشر قورار ؛
مساحته 00 :هــ 15أر 68س تقريبا؛
اجملاورون:
شماال  :التليدي احمد؛
شرقا  :التليدي احمد
جنوبا  :التليدي احمد ؛
غربـا  :التليدي احمد ؛
احلقوق العينية  :الشيء .
أصل امللك :
- 1عقد شراء عدلي بتاريخ  11يناير2022؛
- 2نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ  02نوفمبر1982؛
- 3شهادة إدارية بتاريخ  25ابريل 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  19يوليو  2022على الساعة
الثانية بعد الزوال.
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أصل امللك :
- 1عقد شراء عدلي بتاريخ  15سبتمبر 2021؛
- 2نسخة من رسم صدقة عدلي بتاريخ  05اغسطس2004؛
- 3نسخة من رسم ثبوت شراء وتصرف عدلي بتاريخ  07مارس 1991
- 4شهادة إدارية بتاريخ 09ديسمبر 2021؛
- 5رسم شراء عدلي بتاريخ  09ابريل 2021؛
- 6نسخة من رسم تسليم بدون عوض عدلي بتاريخ  03أغسطس 2016؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  20يوليو  2022على الساعة
التاسعة صباحا.

مطلب رقم 61 - 29720
تاريخ اإليداع  20 :ماي 2022
طالب التحفيظ :
 - 1التهامي سليوسالي؛
 - 2محمد سليوسالي؛
 - 3جمال سليوسالي
 - 4رشيد سليوسالي؛
 - 5عبد الكرمي سليوسالي؛
 - 6ميمون سليوسالي؛
 - 7احمد سليوسالي؛ على الشياع فيما بينهم بنسبة 1/7لكل واحد
منهم؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا" :الزينات "؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :التهامي"؛
نوعه  :ارض فالحية؛
موقعه  :والية طنجة؛عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية الزينات؛
احملل املدعو:دوار الزينات؛
مساحته  05 :هــ  43آر  33س تقريبا؛
اجملاورون:
شماال  :الطريق؛
مطلب رقم 61 - 29719
شرقا  :احمد الريسوني؛احمد البقالي؛
تاريخ اإليداع  20 :ماي 2022
جنوبا  :ورثة الفتوح ؛ورثة الشفيري؛
طالب التحفيظ  :محمد ارتيمي؛
غربـا  :ازكلو صالح الدين ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " " :؛
احلقوق العينية  :الشيء .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ارتيمي"؛
أصل امللك :
نوعه  :ارض عارية؛
- 1عقد شراء عدلي بتاريخ  15سبتمبر 2021؛
موقعه  :والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية العوامة؛
- 2نسخة من رسم صدقة عدلي بتاريخ  05اغسطس2004؛
احملل املدعو :دوار الدميوس ؛
- 3نسخة من رسم ثبوت شراء وتصرف عدلي بتاريخ  07مارس 1991
مساحته  00 :هــ  01آر  00س تقريبا؛
- 4شهادة إدارية بتاريخ 09ديسمبر 2021؛
اجملاورون :
- 5رسم شراء عدلي بتاريخ  09ابريل 2021؛
شماال  :الطريق؛
- 6نسخة من رسم تسليم بدون عوض عدلي بتاريخ  03أغسطس 2016؛
شرقا  :الطريق
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  20يوليو  2022على الساعة
جنوبا  :فاطمة الزهرة اخلاضر ؛
التاسعة صباحا.
غربـا  :لطيفة ازام ؛
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة
املصطفى طريفة
		
احلقوق العينية  :الشيء .
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حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 65 - 4899
شرقا  :الطريق العمومية

مطلب رقم 65 - 18329
تاريخ اإليداع  24 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السيد بوعويدي هشام بن علي بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اكرنعائشة ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :خولة ".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة تديلي مسفوية مزارع دوار تيزي.

جنوبا  :الطريق العمومية
غربا  :ابراهيم ابن حنا و ورثة جومار و احلاج احمد أوشرع.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف الطويل األمد.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25يوليو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.

مساحته  46 :آ  49س تقريبا
حدوده :

مطلب رقم 65 - 18331

شماال  :سعيد اتريخت
شرقا  :طريق عمومية
جنوبا  :ورثة علي املعروج
غربا  :محمد شرفون
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :

تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :شعبة الطيور سيدي يحيى".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :شعبة الطيور سيدي يحيى".
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون

 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد  494صحيفة  495كناش رقم 24

موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اغواطيم احملل املدعو عزيب السكوم.

بتاريخ  29يوليو  2020توثيق ايت اورير.

مساحته  3 :هـ  15آ تقريبا

 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد  155صحيفة  175سجل األمالك رقم

حدوده :

 288بتاريخ  08ماي  2019توثيق مراكش.
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  110صحيفة  130سجل األمالكرقم  288بتاريخ  03ماي  2019توثيق مراكش.
 رسم ملحق عدلي ضمن بعدد  83صحيفة  63كناش رقم  16بتاريخ 31مارس  2021توثيق ايت اورير.
 -شهادة إدارية عدد  - 867م ش ق مؤرخة في  29أبريل .2022

شماال  :ايت طالب ابراهيم و ايت طالب احمد و ايت طالب حسني
شرقا  :ايت واكرمي محمد
جنوبا  :الساقية
غربا  :ايت واكرمي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  18يوليو  2022على الساعة 14

سند التملك :

و 00دقيقة.

 التصرف الطويل األمد .مطلب رقم 65 - 18330

تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فوق الشعبة سيدي يحيى".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فوق الشعبة سيدي يحيى".
مشتمالته  :أرض فالحية

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25يوليو  2022على الساعة 10
و 30دقيقة.
مطلب رقم 65 - 18332
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة أغواطيم احملل املدعو عزيب السكوم.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد أمزوغ الشتوي".

مساحته  6 :هـ  23آ  70س تقريبا

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مسجد أمزوغ الشتوي".
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مشتمالته  :مسجد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الفيضة ".

موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اللة تكركوست احملل املدعو أمزوغ.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الفيضة"

مساحته  11 :آ  80س تقريبا

مشتمالته  :أرض عارية

حدوده :

موقعه  :اقليم احلوز بلدية حتناوت دوار سيدي امحمد اوفارس.

شماال  :الرسم العقاري رقم  - 5195م

مساحته  21 :آ  63س تقريبا

شرقا  :الرسم العقاري رقم  - 5195م

حدوده :

جنوبا  :الرسم العقاري رقم  - 5195م

شماال  :ورثة ايت حمادي محمد

غربا  :الرسم العقاري رقم  - 5195م

شرقا  :الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

جنوبا  :ورثة ايت حمادي احمد

سند التملك  :التصرف الطويل األمد.

غربا  :ورثة ايت الزاويت و املصرف

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25يوليو  2022على الساعة 11

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

و 30دقيقة.

سند التملك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  391صحيفة  422كناش األمالكمطلب رقم 65 - 18333

رقم  296بتاريخ  10يناير  2020توثيق مراكش.

تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022

 -صورة شمسية لشهادة إدارية رقم  211مؤرخة في  28نونبر .2008

طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 - 1

 -التزام عرفي مؤرخ في  25ماي .2022

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مقبرة أمزوغ".

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25يوليو  2022على الساعة 15

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مقبرة أمزوغ".

و 00دقيقة.

مشتمالته  :مقبرة
مطلب رقم 65 - 18335

موقعه  :اقليم احلوز دائرة أمزميز جماعة اللة تكركوست احملل املدعو امزوغ.
مساحته  97 :آ  60س تقريبا

تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022

حدوده :

طالب التحفيظ  :السيد اجلناتي حمزة بن احمد بنسبة 1 - 1

شماال  :الرسم العقاري رقم  - 5195م

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بيلكا".

شرقا  :الرسم العقاري رقم  - 5195م

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :جنمة".

جنوبا  :الرسم العقاري رقم  - 5195م

مشتمالته  :أرض فالحية

غربا  :الرسم العقاري رقم  - 5195م

موقعه  :اقليم احلوز جماعة متصلوحت دوار امناس.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

مساحته  96 :آ تقريبا

سند التملك  :التصرف الطويل األمد.

حدوده :

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25يوليو  2022على الساعة 12

شماال  :الرسم العقاري رقم  - 5969م و ورثة ايت باحجوب

و 00دقيقة.

شرقا  :طريق عمومية تفصلها عن مطلب التحفيظ رقم 65 - 2680
جنوبا  :حمزة اجلناتي
مطلب رقم 65 - 18334

غربا  :ورثة احلاج محمد ادناس

تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

طالبا التحفيظ :

سند التملك :

 -السيد ايت حمادي حسن بن عبد الكرمي بنسبة 3 - 2

 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد  214صحيفة  211سجل األمالك رقم

 -السيدة ايت حمادي عائشة بنت عبد الكرمي بنسبة .3 - 1

 326بتاريخ  11أبريل  2022توثيق مراكش.
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 -صورة شمسية لرسم استمرار عدلي ضمن بعدد  212صحيفة

مشتمالته  :أرض فالحية

 210سجل األمالك رقم  326بتاريخ  10أبريل  2022توثيق مراكش.

موقعه  :اقليم احلوز جماعة متصلوحت دوار امناس.

 -شهادة إدارية حتت عدد  2022 - 14مؤرخة في 29أبريل .2022

مساحته  1 :هـ تقريبا

 -التزام عرفي مؤرخ في  25ماي .2022

حدوده :

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 10

شماال  :ورثة احلاج محمد ادناس

و 00دقيقة.

شرقا  :حمزة اجلناتي
مطلب رقم 65 - 18336

تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السيد اجلناتي حمزة بن احمد بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بيلكا".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :جنمة ."1
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم احلوز ،جماعة متصلوحت ،دوار امناس
مساحته  1 :هـ تقريبا
حدوده :

جنوبا  :طريق عمومية
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 65 - 6258
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  216صحيفة  213سجل األمالك رقم 326بتاريخ  11أبريا  2022توثيق مراكش.
 شهادة إدارية عدد  2022 - 13بتاريخ  29أبريل .2022 التزام عرفي مؤرخ في  25ماي 2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.

شماال  :حمزة اجلناتي
شرقا  :طريق عمومية
جنوبا  :حمزة اجلناتي
غربا  :ورثة احلاج محمد ادناس
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  215صحيفة  212سجل األمالك رقم326بتاريخ  11أبريل  2022توثيق مراكش.
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  212صحيفة  210سجل األمالكرقم  326بتاريخ  10أبريل  2022توثيق مراكش.
 شهادة إدارية حتت عدد  2022 - 12مؤرخة في  26أبريل .2022 صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 2005 - 96 التزام عرفي مؤرخ في  25ماي .2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  26يوليو  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.

مطلب رقم 65 - 18338
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السيد مبارك لهمامي بن حسن بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان الطلح".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان الطلح".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم احلوز دائرة أمزميز جماعة اللة تكركوست مزارع دوار واوزلت.
مساحته  3 :هـ  50آ  88س تقريبا
حدوده :
شماال  :مصطفى
شرقا  :مبارك لهمامي
جنوبا  :ايت الطالب محمد
غربا  :الطريق اإلقليمي 2009
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

مطلب رقم 65 - 18337

سند التملك :

تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022

 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد  67صحيفة  92كناش األمالك رقم

طالب التحفيظ  :السيد حمزة اجلناتي بن احمد بنسبة 1 - 1

 334بتاريخ  11ماي  2022توثيق مراكش.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بيلكا".

 -رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  61صحيفة  79كناش األمالك رقم

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

 334بتاريخ  10ماي  2022توثيق مراكش.
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 -رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  114صحيفة  181كناش التركات رقم

مشتمالته  :أرض بها بناية من تراب

 11بتاريخ  25دجنبر  2020توثيق امزميز

موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة أوريكة دوار اكنسان.

 وكالة عرفية مؤرخة في  17ماي .2022 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 2022 - 23مؤرخة في .2022 - 04 - 01التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 10
و 00دقيقة.

مساحته  82 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :حلسن ايت ابراهيم
شرقا  :احلسني ايت ايت ابراهيم و محمد احلموني

مطلب رقم 65 - 18339

جنوبا  :الطريق العمومية

تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022

غربا  :حلسن ايت ابراهيم

طالب التحفيظ  :السيد مبارك لهمامي بن حسن بنسبة 1 - 1

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الركان".

سند التملك :

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الركان".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم احلوز دائرة أمزميز جماعة اللة تكركوست قيادة
وزكيتة مزارع دوار واوزلت.
مساحته  4 :هـ  13آ  14س تقريبا .
حدوده :

 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  1صحيفة  1كناش األمالك رقم 336بتاريخ  08أبريل  2022توثيق مراكش.
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  28صحيفة  27كناش األمالك رقم 336بتاريخ  21أبريل  2022توثيق مراكش.
 -صورة شمسية لرسم وكالة عدلية ضمن بعدد  327صحيفة 334

شماال  :امبارك لهمامي

كناش اخملتلفة رقم  224بتاريخ  06اغسطس  2018توثيق مراكش.

شرقا  :الطريق العمومية

 -شهادة إدارية عدد  05مؤرخة في .2022 - 03 - 24

جنوبا  :امبارك لهمامي

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 13

غربا  :مطلب التحفيظ رقم 65 - 5596
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  66صحيفة  90كناش األمالك رقم 334بتاريخ  11ماي  2022توثيق مراكش.
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  62صحيفة  81كناش األمالكرقم  334بتاريخ  10ماي  2022توثيق مراكش.

و 00دقيقة.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " ملك مخلص"
موضوع مطلب عدد  43 - 3559الذي نشرت خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد  275بتاريخ .2004 - 04 - 07
مبقتضى طلب مؤرخ في  24ماي  2022فان مسطرة حتفيظ امللك املسمى"

 -وكالة عرفية مؤرخة في  17ماي .2022

ملك مخلص " موضوع مطلب التحفيظ عدد  ،43 - 3559الكائن بإقليم

 -صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 2022 - 20مؤرخة في .2022 - 04 - 01

احلوز دائرة ايت اورير ،جماعة سيدي عبد اهلل غياث ،دوار اعمرين ،تتابع من

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  27يوليو  2022على الساعة 11
و 00دقيقة.

اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ ومبساحة قدرها  02هـ
90ار  18سنتيار عوضا عن املساحة املصرح بها وهي  03هكتارات وكذا

مطلب رقم 65 - 18340
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :السيد نايت تعدويت احمد بن محمد بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اكنسان ."3
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اكنسان ."3

باحلدود التالية :
شماال  :الرسم العقاري عدد . 65 - 137
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  - 14670م .
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد .43 - 3664
غربا  :الرسم العقاري عدد  - 2569م وعدد  - 30932م.
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محافظة شيشاوة

و ذلك بناء على نفس الوثائق و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب
املذكور ،وكذا رسم استمرار عدلي ضمن أصله بعدد  386صحيفة
 494سجل األمالك رقم  317بتاريخ  26ابريل  2022توثيق مراكش،
وملحق رسم استمرار ضمن بعدد  311صحيفة  242سجل اخملتلفة
رقم  279بتاريخ  20ماي  2022توثيق مراكش وصورة شمسية لشهادة
إدارية عدد  - 83ق س ع غ  -م ش ق.

مطلب رقم 66 - 17817
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية بوابوض.

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " فضل اهلل "
موضوع مطلب عدد  65 - 6691الذي نشرت خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد  700بتاريخ  30ماي . 2012

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بدون اسم"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تيورار".
نوعـه  :أرض للرعي.

مبقتضى تقرير مطلب مؤرخ في  26ماي  2022فان مسطرة حتفيظ

موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة بوبوض دوار انزيك.

امللك املسمى" فضل اهلل " موضوع مطلب التحفيظ عدد ،65 - 6691

مساحته  17 :هك  03ار  50س تقريبا.

الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت ،جماعة متصلوحت ،دوار حتت نيوكا،

حدوده :

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ  ،و ذلك بناء
على نفس الوثائق و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور،
وكذا نسخة لرسم استمرار عدلي ضمن اصله بعدد  84صحيفة
 75كناش األمالك رقم  101بتاريخ  20يونيو  2006توثيق مراكش -
نسخة طبق األصل لقرار استئنافي عدد  651ملف رقم 1201 - 11
  87الصادر عن محكمة االستئناف مبراكش بتاريخ  27ماي 2011 صورة شمسية لقرار اجمللس األعلى عدد  2764مؤرخ في - 06 - 15 2010ملف مدني عدد . 2009 - 7 - 1 - 1227

شماال  :ازروك نايتعمر ،اقنشير؛
شرقا  :ورثة امجود براهيم؛
جنوبا  :ورثة اكوهان ،عبد اهلل ازيكي ،ورثة ايت ابهالي احمد؛
غربا  :اغزر اغزيفن ،سيال اولكو.
أصل امللك :
 حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :يوليو  2022على
الساعة  10صباحا.

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " ثالث افران "
مطلب رقم 66 - 17818

موضوع مطلب عدد 65 - 17981
الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1160
بتاريخ  24مارس .2021
مبقتضى تقرير احلضور املؤرخ في  20ماي  2022فان مسطرة حتفيظ
امللك املسمى" ثالث افران " موضوع مطلب التحفيظ عدد ،65 - 17981
الكائن بإقليم احلوز دائرة امزميز ،جماعة وزكيتة دوار اعزيب افراس،
تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ ومبساحة قدرها
 03هك  97ار  43سنتيار  ،و ذلك بناء على نفس الوثائق و الرسوم
املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور ،وكذا رسم استمرار عدلي
ضمن بعدد  72صحيفة  104كناش األمالك رقم  334بتاريخ  17ماي
 2022توثيق مراكش وصورة شمسية لشهادة إدارية رقم  14مؤرخة
في  08مارس . 2022
احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

				

محمد شرف

تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية بوابوض.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بدون اسم"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ازروك نايت اعمر".
نوعـه  :أرض للرعي.
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة بوبوض دوار انزيك.
مساحته  4 :هك  98ار  01س تقريبا.
حدوده :
شماال  :عبد اهلل اوزيكي ،عبد اهلل زيكي؛
شرقا  :اوشلح بوجمعة؛
جنوبا  :تنورار؛
غربا  :اقشنر ،اغرار غزيفن.
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أصل امللك :

أصل امللك :

 -حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

 -حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :يوليو  2022على

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :يوليو  2022على

الساعة  11صباحا.

الساعة  13بعد الزوال.
مطلب رقم 66 - 17821

مطلب رقم 66 - 17819
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022

تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022

طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية بوابوض.

طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية بوابوض.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بدون اسم"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اقنشيد".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تيسال امزين".

نوعـه  :أرض للرعي.

نوعـه  :أرض للرعي.

موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة بوبوض دوار انزيك.

موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة بوبوض دوار انزيك.

مساحته  1 :هك  83ار  69س تقريبا.

مساحته  2 :هك  02ار  85س تقريبا.

حدوده :

حدوده :

شماال  :ظهر رامي؛

شماال  :ورثة ايت بحمان احمد ،ورثة ايت بيهي احمد ،طريق؛

شرقا  :ورثة محمد اجاعة ،عبد اهلل ازيكي؛

شرقا  :ورثة محمد اجاعة ،امبارك البهالي ،اغر؛

جنوبا  :ازروك نايتعمر؛

جنوبا  :اغزار اغزيفن؛

غربا  :اغرار غزمين.

غربا  :اصفية ،اكي خلميس.

أصل امللك :

أصل امللك :

 -حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

 -حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :يوليو  2022على

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  28 :يوليو  2022على

الساعة  12زواال.

الساعة  14بعد الزوال.
مطلب رقم 66 - 17822

مطلب رقم 66 - 17820
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022

تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022

طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية بوابوض.

طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية بوابوض.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بدون اسم"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ظهر رامي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ايسيال".

نوعـه  :أرض للرعي.

نوعـه  :أرض للرعي.

موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة بوبوض دوار انزيك.

موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة بوبوض دوار تينلفت.

مساحته  3 :هك  29ار  69س تقريبا.

مساحته  5 :هك  22ار  42س تقريبا.

حدوده :

حدوده :

شماال  :سعيد اوجاعة ،طريق؛

شماال  :اكر وركان؛

شرقا  :محمد جاعة ،ورثة ايت شديد محمد؛

شرقا  :بوجمعة ايت عالل ،ورثة براهيم و احلسني؛

جنوبا  :اقنشير؛

جنوبا  :ورثة احلسني الكمري ،ورثة البشير بويحيا؛

غربا  :اغرار غزيفن.

غربا  :ورثة احلسني دايدان ،بوجمعة حلسن ،ورثة امبارك ديدان.
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أصل امللك :

أصل امللك :

 -حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

 -حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29 :يوليو  2022على

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29 :يوليو  2022على

الساعة 10صباحا.

الساعة  12زواال.
مطلب رقم 66 - 17823

تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية بوابوض.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بدون اسم"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اكي وركان".
نوعـه  :أرض للرعي.
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة بوبوض دوار تينلفت.
مساحته  5 :هك  78ار  39س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد ابيدار ،ورثة ايت لقيق ،عزيز ازكاغ؛

مطلب رقم 66 - 17825
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية بوابوض.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بدون اسم"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :متسريرة اوكركور وامسكا".
نوعـه  :أرض للرعي.
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة بوبوض دوار تينلفت.
مساحته  47 :ار  41س تقريبا.
حدوده :

شرقا  :ورثة امبارك ابودرار ،ورثة ايت حمو بوجمعة؛

شماال  :طريق؛

جنوبا  :ايسيال؛

شرقا  :ورثة اكيدار حلسن ،احلنفي حدو؛

غربا  :ورثة احمد ايت بكرمي.

جنوبا  :بوشواري؛

أصل امللك :

غربا  :جماعة احيحان.

 -حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

أصل امللك :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29 :يوليو  2022على

 -حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

الساعة  11صباحا.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29 :يوليو  2022على
مطلب رقم 66 - 17824

الساعة  13بعد الزوال.

تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية بوابوض.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بدون اسم"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بوشواري".
نوعـه  :أرض للرعي.
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة بوبوض دوار تينلفت.
مساحته  57 :ار  09س تقريبا.
حدوده :

مطلب رقم 66 - 17826
تاريخ اإليداع  25 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :اجلماعة الساللية رحالة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بدون اسم"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ادغاس".
نوعـه  :أرض للرعي.
موقعه  :إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة رحالة دوار تكموت.

شماال  :متسريرة  ،او كركور ،اومكسا؛

مساحته 6 :هك  79ار  61س تقريبا.

شرقا  :ورثة ايت باحلسن احلسني ،ورثة البشير بويحيا؛

حدوده :

جنوبا  :اكي حلوفرة ،اكي لعني؛

شماال  :ورثة اخياك احلسني ،ورثة فارس صامة؛

غربا  :اكي انتالة نبراهيم ،محمد افارس ،اكي وركان.

شرقا  :ورثة خلرويض لعربي ،حلسن صامية ،ورثة عبد اهلل كرمو؛
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جنوبا  :طريق ؛
غربا  :ورثة عبد اهلل اخياط ،ورثة احلسني اخياط.
أصل امللك :
 حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت اغسطس 2022
على الساعة 10صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة
وسيم رمرام
				

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بيسليخن.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بيسليخن ".
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة اقدار ،دوار ايت احلاج.
مساحته  54 :آر  76سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :زهرة باعمو.
شرقا  :طريق.
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم .05 - 21089 :
غربا  :طريق.
احلقوق العينية  :الشيء.

محافظة احلاجب

أصل امللك :
 -رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في  2022 - 04 - 14 :مضمن بكناش

مطلب رقم 67 - 6415
تاريخ االيداع  18 :ماي .2022
طالبا التحفيظ السيد(ة) :
 - 1باعمو بنعلي بن موحى بنسبة .2 - 1 :
 - 2باعمو ميمونة بنت عاشور بنسبة .2 - 1 :
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بيسليخن.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بيسليخن ".
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة اقدار ،دوار ايت احلاج.
مساحته  02 :هكتار  08آر  90سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم .67 - 21170 :
شرقا  :طريق.
جنوبا  :الرسم العقاري رقم .67 - 17214 :
غربا  :الرسم العقاري رقم  - 2760 :ك.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في  2022 - 04 - 14 :مضمن بكناشاألمالك  78عدد  17صحيفة  18بتاريخ .2022 - 04 - 19 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 67 - 6416
تاريخ االيداع  18 :ماي .2022
طالبا التحفيظ السيد(ة) :
 - 1باعمو بنعلي بن موحى بنسبة .2 - 1 :
 - 2باعمو موحى بن موحى بنسبة .2 - 1 :

األمالك  78عدد  04صحيفة  03بتاريخ .2022 - 04 - 19 :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على
الساعة  12زواال.
مطلب رقم 67 - 6417
تاريخ االيداع  18 :ماي .2022
طالب التحفيظ السيد(ة)  :احمد مزيان بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :رندون.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك مزيان".
نوعـه  :أرض فالحية بها أشجار.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة سبع عيون ،دوار ايت حلسن.
مساحته  50 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة اخلو خياط.
شرقا  :سعيد دنكير.
جنوبا  :سعيد دنكير.
غربا  :طريق.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  1978 - 02 - 17 :مضمن بكناش األمالك 14عدد  181صحيفة  190بتاريخ  26 :ماي .1978
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يوليو  2022على
الساعة  10صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب

				

عبد اجلبار فرطاس
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محافظة الفقيه بن صالح
مطلب رقم 68 - 18267
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :الشرقي الكوط بن الكبير؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ال شيء
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك الكوط"
نوعه  :أرض عارية بجزء منها بناية ذات سفلي وطابق أول.
موقعه  :إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو أوالد سيدي شنان.
مساحته  02 :ار  45سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :العربي االندلوسي؛ مغراس مصطفى ورحمة بنت اجلياللي؛
شرقا  :الشرقي الكوط وورثة ناجي محمد ميتلهم ناجي حميد؛
جنوبا  :ممر عمومي وورثة ناجي محمد ميتلهم ناجي حميد؛
غربا  :وديعي الصاحلة والفايق محمد؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي بتاريخ  23يونيو  2015مضمن بعدد  53صحيفة 75؛ نسخة عدلية لرسم وكالة بتاريخ  05ماي  2022أصلها بتاريخ 08يناير  2007مضمن بعدد  256صحيفة 211؛
 رسم شراء عدلي بتاريخ  22فبراير  2010مضمن بعدد  135صحيفة 148؛ وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ  13يناير 2010؛ شهادة إدارية عدد  2022 - 038بتاريخ  12ماي 2022؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :يوليو  2022على
الساعة التاسعة صباحا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "كالمس"
مطلب رقم  68 - 2790املدرج بقائمة القطع التجزيئية
ملنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة أوالد عبد اهلل املنشور
االعالن عن ايداعها باجلريدة الرسمية عدد 508
املنشورة بتاريخ  24سبتمبر .2008
مبقتضى مطلب إصالحي بتاريخ  23ماي  2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى "كالمس" ذي املطلب عدد  68 - 2790الكائن مبنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة أوالد عبد اهلل ،قد أصبحت تتابع من اآلن
فصاعدا في إسم :
 بوزكري العماري بن عبد السالم بنسبة 7 - 3؛ السعدية مخلوف بنت حمادي بنسبة 7 - 4؛وذلك بناء على الرسوم املودعة تأييدا للمطلب سابقا وكذا :
 -حكم ابتدائي عدد  13 - 432بتاريخ  20يونيو 2013؛

3465
 قرار استئنافي بتاريخ  10مارس 2016؛ قرار محكمة النقض عدد  8 - 78بتاريخ  03فبراير 2015؛ قرار استئنافي عدد  733بتاريخ  08ماي 2014؛ إشهاد تابت التاريخ في  25مارس 2021؛ نسخة من رسم تبوث ملكية بتاريخ  17مارس  2021أصلها بتاريخ 05ماي  1971مضمن بعدد  139صحيفة .128
 عقد صدقة موثق بتاريخ  15سبتمبر 2009؛ شهادة إدارية صادرة عن املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي لتادلةالفقيه بن صالح بتاريخ  24ديسمبر .2009
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "كالمس"
مطلب رقم 68 - 2791املدرج بقائمة القطع التجزيئية
ملنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة أوالد عبد اهلل املنشور
االعالن عن ايداعها باجلريدة الرسمية عدد  508املنشورة
بتاريخ  24سبتمبر .2008
مبقتضى مطلب إصالحي بتاريخ  23ماي  2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى "كالمس" ذي املطلب عدد  68 - 2791الكائن مبنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة أوالد عبد اهلل ،قد أصبحت تتابع من اآلن
فصاعدا في إسم :
 بوزكري العماري بن عبد السالم بنسبة 7 - 3؛ املعطي املهيليك بن أحمد بنسبة 7 - 2؛ وفاطمة ملهيليك بنت املعطي بنسبة 7 - 2؛وذلك بناء على الرسوم املودعة تأييدا للمطلب سابقا وكذا :
 حكم ابتدائي عدد  13 - 432بتاريخ  20يونيو 2013؛ قرار استئنافي بتاريخ  10مارس 2016؛ قرار محكمة النقض عدد  8 - 78بتاريخ  03فبراير 2015؛ قرار استئنافي عدد  733بتاريخ  08ماي 2014؛ إشهاد تابت التاريخ في  25مارس 2021؛نسخة من رسم تبوث ملكية بتاريخ  17مارس  2021أصلها بتاريخ
 05ماي  1971مضمن بعدد  139صحيفة .128
 عقد بيع موثق بتاريخ  27و  31أغسطس 2009؛ شهادة إدارية صادرة عن املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي لتادلةالفقيه بن صالح بتاريخ  25ديسمبر .2009
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خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "كالمس"
مطلب رقم 68 - 2792املدرج بقائمة القطع التجزيئية ملنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة أوالد عبد اهلل املنشور االعالن عن
ايداعها باجلريدة الرسمية عدد 508
املنشورة بتاريخ  24سبتمبر .2008
مبقتضى مطلب إصالحي بتاريخ  23ماي  2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى "كالمس" ذي املطلب عدد  68 - 2792الكائن مبنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة أوالد عبد اهلل ،قد أصبحت تتابع من اآلن
فصاعدا في إسم :
 بوزكري العماري بن عبد السالم بنسبة 7 - 3؛ املعطي املهيليك بن أحمد بنسبة 7 - 2؛ وفاطمة ملهيليك بنت املعطي بنسبة 7 - 2؛وذلك بناء على الرسوم املودعة تأييدا للمطلب سابقا وكذا :
 حكم ابتدائي عدد  13 - 432بتاريخ  20يونيو 2013؛ قرار استئنافي بتاريخ  10مارس 2016؛ قرار محكمة النقض عدد  8 - 78بتاريخ  03فبراير 2015؛ قرار استئنافي عدد  733بتاريخ  08ماي 2014؛ إشهاد تابت التاريخ في  25مارس 2021؛نسخة من رسم تبوث ملكية بتاريخ  17مارس  2021أصلها بتاريخ
 05ماي  1971مضمن بعدد  139صحيفة .128
 عقد بيع موثق بتاريخ  27و  31أغسطس 2009؛ شهادة إدارية صادرة عن املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي لتادلةالفقيه بن صالح بتاريخ  25ديسمبر .2009

وذلك بناء على الرسوم املودعة تأييدا للمطلب سابقا وكذا :
 حكم ابتدائي عدد  13 - 432بتاريخ  20يونيو 2013؛ قرار استئنافي بتاريخ  10مارس 2016؛ قرار محكمة النقض عدد  8 - 78بتاريخ  03فبراير 2015؛ قرار استئنافي عدد  733بتاريخ  08ماي 2014؛ إشهاد تابت التاريخ في  25مارس 2021؛ نسخة من رسم تبوث ملكية بتاريخ  17مارس  2021أصلها بتاريخ 05ماي  1971مضمن بعدد  139صحيفة .128
 عقد صدقة موثق بتاريخ  15سبتمبر 2009؛ شهادة إدارية صادرة عن املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي لتادلةالفقيه بن صالح بتاريخ  25ديسمبر .2009
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "ملك رياض"
مطلب رقم  68 - 18091الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1121املؤرخة في  24يونيو .2020
مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء بتاريخ  10ماي  2022فإن
مسطرة حتفيظ امللك املسمى "ملك رياض" ذي املطلب عدد 68 - 18091
الكائن بإقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني شكدال
احملل املدعو لشهب ،قد أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس
طالب التحفيظ االصلي .مبساحة جديدة أظهرها التصميم العقاري قدرها
 22هكتار  50ار  51سنتيار بدال من املساحة املصرح وهي  22هكتار تقريبا.
وذلك بناء على الرسوم املودعة تأييدا للمطلب سابقا وكذا :
 موافقة رئيس اجمللس اجلماعي لبني وكيل على عملية التحديد،بتاريخ  19أبريل 2022؛
احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح
كرمي ناجيم

			
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "بوجرتول"
مطلب رقم 68 - 2793
املدرج بقائمة القطع التجزيئية ملنطقة التحفيظ اجلماعي
املدعوة أوالد عبد اهلل املنشور االعالن عن ايداعها
باجلريدة الرسمية عدد 508

محافظة سيدي سليمان

املنشورة بتاريخ  24سبتمبر .2008
مبقتضى مطلب إصالحي بتاريخ  23ماي  2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى "بوجرتول" ذي املطلب عدد  68 - 2793الكائن مبنطقة
التحفيظ اجلماعي املدعوة أوالد عبد اهلل ،قد أصبحت تتابع من اآلن

مطلب رقم 70 - 381
تاريخ اإليداع  24 :ماي 2022
طالبا التحفيظ :

فصاعدا في إسم :

 - 1أحمد زعيمة بن قاسم.

 -بوزكري العماري بن عبد السالم بنسبة 7 - 3؛

 - 2عبد الرحمان زعيمة بن قاسم.

 -السعدية مخلوف بنت حمادي بنسبة 7 - 4؛

على الشياع بينهم مناصفة بينهما.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  ‹‹ :زعيمة ››.
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم سيدي سليمان ،دائرة و قيادة القصيبية ،دوار اجلحاوشة
مساحته املصرح بها  10 :آر 45س تقريبا،
احلقوق العينية  :ال شيء.
حدوده :
شماال  :عبد العالي اخلمار.
شرقا  :العربي عباد و من معه.
جنوبا  :ورثة ادريس طوطو.
غربا  :ورثة ادريس طوطو.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  07شعبان  1443موافق  10مارس .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :يوليو  .2022على
الساعة احلادية عشر صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسيدي سليمان
كرمي آيت عيسى
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جنوبا  :طريق
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم اراثة عدلي مضمن حتت عدد  146كناش  207بتاريخ 2014 -07 11توثيق احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء.
 نظير مخارجة عدلي مضمن حتت عدد  89صحيفة  60كناش 24مؤرخ في  1998 - 08 - 19توثيق الزمامرة
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  21 :يوليو  2022على الساعة
 10و 00دقيقة.
مطلب رقم 75 - 58169
تاريخ اإليداع 23 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :محمد صديق بن أحمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض الوجلة " .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض الوجلة ".
مشتمالته  :أرض فالحية بها بناية

محافظة سيدي إسماعيل  -الزمامرة

موقعه  :اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار الرحامنة
مساحة املصرح بها 15 :آ ر  85سنتيار تقريبا
حدوده :

مطلب رقم 75 - 58168
تاريخ اإليداع 20 :ماي .2022
طالبو التحفيظ :
 بهيجة شكيب بنت احلبيب بنسبة 1 - 12 عبد الفتاح شكيب ابن احلبيب بنسبة 2 - 12 عبد الهادي شكيب ابن احلبيب بنسبة 2 - 12 عبد اجلبار شكيب ابن احلبيب بنسبة 2 - 12 عبد الرحيم شكيب ابن احلبيب بنسبة 2 - 12 بشرة شكيب بنت احلبيب بنسبة 1 - 12 يونس شكيب ابن احلبيب بنسبة 2 - 12اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض عبد الرحمان " .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض عبد الرحمان ".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار موالي
عبد السالم
مساحة املصرح بها 1 :آ ر تقريبا
حدوده :
شماال  :السماللي عبد احلق
شرقا  :السماللي زهرة

شماال  :بالل حلبيب
شرقا  :الرسم العقاري عدد 08 - 38688
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 08 - 38688
غربا  :الطريق الوطنية رقم 301
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد  372صحيفة  487كناش رقم 50بتاريخ  03-04-2022توثيق الزمامرة
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  25 :يوليو  2022على الساعة
 10و 00دقيقة.
مطلب رقم 75 - 58170
تاريخ اإليداع 26 :ماي .2022
طالبو التحفيظ :
 رحمة فرش بنت الكبير بنسبة 10 - 80 الهام خطاب بنت بوشعيب بنسبة 7 - 80 -طارق خطاب ابن بوشعيب بنسبة 14 - 80
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
 كرمية خطاب بنت بوشعيب بنسبة 7 - 80سند التملك :
 فؤاد خطاب ابن بوشعيب بنسبة 14 - 80 رسم احصاء عدلي مضمن حتت عدد  51صحيفة  488كناش رقم 22 عادل خطاب ابن بوشعيب بنسبة 14 - 80مؤرخ  2008 - 06 - 18توثيق الزمامرة.
 ابتسام خطاب بنت بوشعيب بنسبة 7 - 80 رسم احصاء متخلف مضمن حتت عدد  175صحيفة  159كناش 22 سكينة خطاب بنت بوشعيب بنسبة 7 - 80بتاريخ  2007 - 10 - 30توثيق الزمامرة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :رحمة . " 1
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  :فاحت اغسطس  2022على
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :رحمة ."1
الساعة  13و 00دقيقة.
مشتمالته  :أرض عارية
احملافظ املساعد على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل  -الزمامرة
مصطفى املوساوي
		
موقعه  :اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الغنادرة دوار العويسات
مساحة املصرح بها 04 :آ ر  66سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :مصطفى خطاب

محافظة وجدة  -اجناد

شرقا  :مصطفى خطاب
جنوبا  :طريق عمومية
غربا  :الطريق اإلقليمية رقم 3409
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد  109صحيفة  143كناش رقم 50بتاريخ  2021 - 12 - 30توثيق الزمامرة .
 رسم اراثة عدلي مضمن حتت عدد  62كناش رقم  322بتاريخ 2019 - 11 - 08توثيق احملكمة االبتدائية بالدار البيضاء.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  :فاحت اغسطس  2022على
الساعة  12و 00دقيقة.
مطلب رقم 75 - 58171
تاريخ اإليداع 26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :حسني محمود رجائي حسني خالد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك احلطة " .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك احلطة

".

مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار الشبوقات
مساحة املصرح بها 05 :آ ر  80سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة عبد القادر بن الركرا كي وورثة عبد السالم بن الركراكي
شرقا  :قبلة أرض اجلموع
جنوبا  :ورثة الصديق بن الركراكي وورثة محمد بن الركراكي
غربا  :الطريق

مطلب رقم 77 - 8439
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022
طالبة التحفيظ  :فاطنة عمراني بنت محمد ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  « :فيضة بدي ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :فيضة بدي »؛
نوعه  :أرض فالحية ؛
موقعه  :عمالة وجدة أجناد  ،جماعة بني خالد  ،دوار أوالد الطاهر ؛
مساحته  02 :هـ  34آرا  92س تقريبا ؛
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  o - 1100؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  o - 1100؛
جنوبا  :قيسي نور الدين بن بوجمعة ومن معه ومطلب التحفيظ
عدد 77 - 4587 :؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  02 - 52231وطريق عمومية بعرض عشرة أمتار ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدد  288صحيفة  323كناش  191بتاريخ  2022 - 04 - 05 :؛
 - 2شهادة إدارية عدد  04بتاريخ  2022 - 02 - 01 :؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  20 :يوليو  2022على الساعة :
التاسعة والنصف صباحا.
مطلب رقم 77 - 8440
تاريخ اإليداع  25 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :إبراهيم دحماني بن محمد ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  « :تيخوباي ».
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محافظة الهرهورة  -الصخيرات

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :تيخوباي »؛
نوعه  :أرض فالحية بها بناية قدمية تشتمل على سفلي
موقعه  :عمالة وجدة أجناد  ،جماعة عني الصفا  ،دوار لقرارشة ؛
مساحته  76 :آرا  12س تقريبا ؛

مطلب رقم 78 - 1054

حدوده :
شماال  :دحماني مصطفى بن محمد ودحماني محمد بن عبد القادر ؛
شرقا  :ورثة دحماني لعربي بن محمد ؛

تاريخ اإليداع  17 :أبريل .2022
طالبو التحفيظ :

جنوبا  :ورثة دحماني محمد بن ميمون وورثة دحماني خلضر بن ميمون

 - 1أحمد شحوم بن بوعزة بنسبة 5 - 2

وورثة بوعرفة بن ميمون ؛

 - 2فاطمة شحوم بنت بوعزة بنسبة 5 - 1

غربا  :طريق عمومية بعرض عشرة أمتار ؛

 - 3مينة شحوم بنت بوعزة بنسبة 5 - 1

احلقوق العينية  :الشئ.

 - 4طوطو شحوم بنت بوعزة بنسبة .5 - 1

أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدد  69صحيفة  177كناش  192بتاريخ  2022 - 04 - 20 :؛
 - 2شهادة إدارية عدد  72بتاريخ  2022 - 04 - 11 :؛
 - 3ملحق إصالحي عدد  589صحيفة  450سجل  221بتاريخ  14 :ماي  2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  25 :يوليو  2022على الساعة :
التاسعة والنصف صباحا.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :السكينة .
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" شحوم." 1
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة الصخيرات  -متارة  ،جماعة الصخيرات ،دوار أوالد السي الطاهر.
مساحته 1 :آهكتار تقريبا.
حدوده :

مطلب رقم 77 - 8441
تاريخ اإليداع  25 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :يحي قاسمي بن الطيب ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  « :العلب الطويل ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :دار قاسمي » 2؛
نوعه  :أرض بها بناية تشتمل على سفلي ؛
موقعه  :عمالة وجدة أجناد  ،جماعة بني درار  ،احلي اجلديد ؛
مساحته  01 :آرا  15س تقريبا ؛

شماال  :ورثة التامري ملفضل ،
شرقا  :التامري الكبير،
جنوبا  :الطريق الوطنية رقم ، 1
غربا  :ورثة شحوم العربي .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 نسخة مخارجة بتاريخ  27 :ذو القعدة  1361املوافق  10ديسمبر  1942ضمنحتت عدد  2649صحيفة  251سجل األمالك رقم  1بتاريخ .1942 - 12 - 10 :

حدوده :

 -حكم رقم  31في امللف عدد  2018 - 1401 - 75املرفق بشهادة عدم

شماال  :عبد القادر صنابي ؛
شرقا  :ممر عمومي بعرض عشرة أمتار ؛

الطعن باالستئناف الصادر عن ابتدائية متارة بتاريخ .2019 - 06 - 18

جنوبا  :ممر عمومي بعرض خمسة أمتار ؛

 -تقرير اخلبرة بتاريخ  2019 - 01 - 08من طرف اخلبير محمد الرحموني.

غربا  :طالب التحفيظ ؛

 -محضر قسمة عقار خاص مبلف التنفيد عدد .2019 - 2939

احلقوق العينية  :الشئ.

 -رسم إراثة عدلي مضمنه حتت عدد  2صحيفة  2بتاريخ 2012 - 01 - 25

أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدد  25صحيفة  33كناش  136بتاريخ  2016 - 11 - 10 :؛
 - 2شهادة إدارية عدد  85بتاريخ  2016 - 10 - 27 :؛
 - 3شهادة إدارية عدد  33بتاريخ  2021 - 11 - 10 :؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  25 :يوليو  2022على الساعة :
احلادية عشر صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة  -أجناد
				
ِ

كمال عونة

كناش التركات رقم  16بتاريخ . 2012 - 01 - 19
 رسم إراثة عدلي مضمنه حتت عدد 184صحيفة  321بتاريخ 2021 - 06 - 14كناش التركات رقم  46بتاريخ 2021 - 06 - 09
 شهادة إدارية بتاريخ  24مارس  2022عدد .2022 - 08 تصميم موقعي .التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت  18 :يوليو  2022على الساعة
 10صباحا.
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مطلب رقم 78 - 1055

موقعه  :عمالة الصخيرات  -متارة ،جماعة الصباح احملل املدعو أوالد عثمان.

تاريخ اإليداع 18 :ماي .2022

مساحته  01 :هـ  65آر تقريبا.

طالب التحفيظ  :الهروز عبد احلكيم بنسبة 1 - 1

حدوده :

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :احلفرة".

شماال  :الرسم العقاري 78 - 36701

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :السعادة".

شرقا  :حسن الدريسي

مشتمالته  :أرض فالحية

جنوبا  :محمد دريسي و من معه

موقعه  :جماعة عني عتيق دوار أوالد سالمة.

غربا  :الرسم العقاري 78 - 26567

مساحته  25آر  16س تقريبا

احلقوق العينية  :ال شيء

حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم ،38 - 28496الطريق اإلقليمية رقم .4022
شرقا  :الطريق اإلقليمية رقم .4022

أصل امللك :
 - 1رسم مخارجة عدلي مؤرخ في  29جمادى االولى 1429موافق ل
 02يونيو . 2008

جنوبا  :الرسم العقاري رقم 78 - 14578

 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  12جمادى الثانية  1429موافق ل

غربا  :الرسم العقاري رقم 38 - 22933

2008 - 06 - 19

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

 - 3رسم اصالح عدلي مؤرخ في  05ربيع الثاني  1430موافق ل 2009 - 04 - 01

سند التملك :
 - 1نسخة رسم استمرار عدلي مؤرخ في  01جمادى الثانية 1412
املوافق ل 1991 - 12 - 08ضمن حتت عدد  1307صحيفة  401بتاريخ :
 1991 - 12 - 26كناش األمالك رقم .21
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  14ربيع الثاني  1439املوافق

ضمن حتت عدد  1027بتاريخ  2009 - 04 - 08كناش اخملتلفة رقم .26
 - 4شهادة إدارية حتت عدد  2009 - 06بتاريخ .2009 - 01 - 20
التاريخ املعني إلجراء عملية التحديد املؤقت  18 :يوليو  2022على
الساعة الثانية بعد الزوال.

ل  2018 - 01 - 02ضمن حتت عدد  300صحيفة  374بتاريخ 2018 - 02 - 12
كناش رقم .15
 - 3نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في  05رمضان

1439

ل  21ماي 2018ضمن حتت عدد  92صحيفة  141بتاريخ 2018 - 10 - 22
كناش األمالك رقم 18
 - 4شهادة إدارية مؤرخة في  3يونيو  2021عدد .826
 - 5شهادة إدارية مؤرخة في  2022 - 04 - 18عدد  2022 - 4308م.ش.د
 - 6تصميم موقعي.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  18يوليو  2022على الساعة 11
و 30دقيقة.

مطلب رقم 78 - 1057
تاريخ اإليداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :بنلعدول حلسن بن حلسن بن حلسن بنسبة . 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :النوايل".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :النوايل".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة جماعة عني عتيق ،دوار الركابيني.
مساحته  25 :آر  93س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 38 - 4682

مطلب رقم 78 - 1056

شرقا  :بلعدول امحمد.

تاريـخ اإليداع  19 :ماي.2022

جنوبا  :الرسم العقاري رقم  38 - 1630و الرسم العقاري رقم 38 - 1632

طالبة التحفيظ  :فاطمة الدريسي بنت احلاج الصحراوي

غربا  :الرسم العقاري رقم . 38 - 1628

االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :االنبكة»

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :النبكة»

سند التملك :

نوعه  :ارض فالحية.

 - 1شهادة إدارية بتاريخ  5سبتمبر  2018عدد  2018 - 122م.ش.ق.
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 - 4وكالة عرفية مؤرخة في  26أغسطس 2020؛
 - 2رسم استمرار عدلي بتاريخ  19فبراير  2019املوافق لـ  13جمادى
 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  12ماي .2022
اآلخرة  1440مضمن بعدد  200صحيفة  340كناش األمالك رقم 16
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :يوليو  2022على
بتاريخ .2019 - 03 - 11
الساعة  10صباحا.
 - 3تصميم موقعي.
احملافظة على األمالك العقارية بجرسيف
التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت  19يوليو  2022على الساعة 10
منية عبد الرحيم
			
و 00دقيقة.
احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة  -الصخبرات
بنبوعزة عبد اللطيف

		

محافظة تيفلت
محافظة جرسيف
مطلب رقم 79 - 4953
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالبا التحفيظ :
 - 1السيد ادريس خلياري بن اخملتار.
 - 2السيد أحمد خلياري بن ادريس.
على الشياع سوية بينهما.
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :ملك خلياري ".
االسم الذي أعطاه طالبا التحـفيظ للمـلك  " :ملك خلياري ".
نوعـه  :أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول.
موقعه  :مدينة جرسيف ،احملل املدعو  " :حرشة عراس ".
مساحته  01 :آ  30س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :عمر الدوابني؛
غربا  :الرسم العقاري رقم .79 - 9416
احلقوق العينية  :ال شيء.
اصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت صفر اخلير  1412موافق
 12أغسطس 1991؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  22من ربيع األول  1430موافق
 20مارس 2009؛
 - 3ملحق برسم شراء عدلي مؤرخ في  15من شوال  1443موافق
 16ماي 2022؛

مطلب رقم 81 - 5607
تاريخ اإليداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :امحمد الشهب بن احلنوني.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان راس سيدي محمد العسري".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان راس سيدي
محمد العسري ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوارايت حمو ايدير.
مساحته  1 :هـ  50آر تقريبا.
اجملاورون : :
شماال  :طريق عمومية عرضها  15مترا ؛
شرقا  :اجلياللي اليزلي ،رسم عقاري رقم 16 - 38683؛
جنوبا  :الطيبي اليزلي ،مطلب حتفيظ رقم 16 - 17590؛
غربا  :عبد اهلل اليزالي بن محمد ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  89صحيفة  111سجل العقار رقم
 37بتاريخ  2017 - 01 - 20توثيق تيفلت.
.2نسخة طبق االصل من رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  58صحيفة
 70سجل العقار رقم  35بتاريخ  2016 - 09 - 09توثيق تيفلت.
.3شهادة إدارية عدد  22مؤرخة في  09ماي .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على
الساعة  00 : 09د.
مطلب رقم 81 - 5608
تاريخ اإليداع  23 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :فاطمة قبدي بنت بنعاشير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان وادي الريبعة".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان وادي الريبعة ".
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خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "التوميات"

نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوارايت بوطيب.
مساحته  2 :هـ  10آر تقريبا.
اجملاورون : :

موضوع مطلب التحفيظ رقم  - 36209ر.
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في  19ماي  2022فان مسطرة حتفيظ
امللك املسمى " التوميات" موضوع مطلب التحفيظ رقم  - 36209ر

شماال  :قبدي محمد ؛
شرقا  :أحمد الصحراوي؛

الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان .ستتابع من االن

جنوبا  :ورثة قبدي البداوي ،ورثة بنعاشير قبدي؛

فصاعدا باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري  11هـ  04آر  80س

غربا  :واد الريبعة ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :

في قطعتني عوض املساحة املصرح بها عند إيداع طلب التحفيظ  07هـ
 50آرا تقريبا في ثالثة قطع ومجزأة على الشكل االتي :

.1رسم ملكية قصد التحفيظ عدلي ضمن بعدد  521صحيفة 440

بالنسبة للقطعة االولى حتت تسمية التوميات  1البالغة مساحتها

سجل العقار رقم  24بتاريخ  1995 - 10 - 10توثيق تيفلت.

 02هـ  49آر  90س في اسم :

.2شهادة إدارية عدد  21مؤرخة في .2022 - 03 - 21

 - 1حسن الفياللي بن الطاهر بنسبة .181987521940165000

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :يوليو  2022على
الساعة  00 : 09د.

 - 2فاطمة غزالي بنت سعيد بنسبة.9040146167864450
 - 3احمد الهراس بن عبد اهلل بنسبة .16694237049184900

مطلب رقم 81 - 5609
تاريخ اإليداع  26 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :رجدالي مصطفى بن علي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :لوطيا تزريبات ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :لوطيا تزريبات ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني جوهرة سيدي بوخلخال دوارايت
برحو ايت قسو.
مساحته  11 :آر  08س تقريبا.
اجملاورون : :

 - 4بشرى الهراس بنت خالد بنسبة .1217137429376930
 - 5فاطنة الهراس بنت التهامي بنسبة .1217137429376930
 - 6نوال الهراس بنت التهامي بنسبة .1217137429376930
 - 7جالل الهراس بن التهامي بنسبة .2434576236339460
 - 8مونية العالوي بنت حلسن بنسبة .1898430695251530
 - 9ايوب الهراس بن ابراهيم بنسبة .2044463825655500
 - 10عبد السالم الهراس بن ابراهيم بنسبة .2044463825655500
 - 11احالم الهراس بنت ابراهيم بنسبة .1022231912827750

شماال  :مطلب حتفيظ رقم  81 - 2522؛

 - 12اميان الهراس بنت ابراهيم بنسبة .1022231912827750

شرقا  :طريق عمومية عرضها  4أمتار؛

 - 13ياسر الهراس بن ابراهيم بنسبة .2044463825655500

جنوبا  :مطلب حتفيظ رقم 81 - 2522؛

 - 14منتصر الهراس بن ابراهيم بنسبة .2044463825655500

غربا  :مطلب حتفيظ رقم 81 - 2522؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :

 - 15اكرام الهراس بن ابراهيم بنسبة .1022231912827750
 - 16حادة العبادي بنت قاسم بنسبة .452849940030721

.1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  74صحيفة  72كناش العقار رقم 68

الكل من اصل .227403725358072000

بتاريخ  2022 - 03 - 18توثيق تيفلت.

بالنسبة للقطعة الثانية البالغة مساحتها  08هـ  54آر  90س التي

 .2رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  159صحيفة  185كناش العقار
رقم  67بتاريخ  2021 - 12 - 30توثيق تيفلت.
.3شهادة إدارية عدد  28مؤرخة في .2022 - 02 - 16

تشكل ما تبقى من امللك في اسم :
 - 1فؤاد محفوظ بن امبارك بنسبة .161448379886941000

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  26 :يوليو  2022على

 - 2فاطمة غزالي بنت سعيد بنسبة .9040146167864450

الساعة  00 : 09د.

 - 3احمد الهراس بن عبد اهلل بنسبة .16694237049184900
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 - 5زكرياء الهراس بن خالد بنسبة .4873209411452810
 - 6سكينة الهراس بنت خالد بنسبة .2439604705726410
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 - 7عقد توثيقي مؤرخ في  2022 - 04 - 12عن املوثق مصطفى زروال.
 - 8عقد توثيقي مؤرخ في  2022 - 03 - 24عن املوثق مصطفى زروال.
 - 9عقد توثيقي مؤرخ في  2022 - 04 - 12عن املوثق مصطفى زروال.
 - 10عقد توثيقي مؤرخ في  2022 - 03 - 28عن املوثق مصطفى زروال.

 - 7خالد الهراس بن خالد بنسبة .4879209411452810

 - 11توصيل بايداع ملف تقني كناش رقم  62مؤرخ في .2022 - 04 - 08

 - 8بشرى الهراس بنت خالد بنسبة .1217137429376930

.12رسم اراثة عدلي ضمن مؤرخ في  31ماي  1998توثيق القنيطرة.

 - 9فاطنة الهراس بنت التهامي بنسبة .1217137429376930

 - 13رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد  154صحيفة  9كناش
التركات رقم  04بتاريخ  2022 - 01 - 18توثيق سيدي يحيى الغرب.

 - 10نوال الهراس بنت التهامي بنسبة .1217137429376930

 - 14رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد  407صحيفة  326كناش

 - 11جالل الهراس بن التهامي بنسبة .2434576236339460

التركات رقم  19بتاريخ  2022 - 03 - 02توثيق مشرع بلقصيري.

 - 12مونية العالوي بنت حلسن بنسبة .1898430695251530
 - 13ايوب الهراس بن ابراهيم بنسبة .2044463825655500

 - 15رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  254كناش التركات رقم  46بتاريخ
 2012 - 12 - 26توثيق القنيطرة.
 - 16رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  68كناش التركات رقم  01بتاريخ

 - 14عبد السالم الهراس بن ابراهيم بنسبة .2044463825655500

 2014 - 02 - 18توثيق سيدي يحيى الغرب.

 - 15احالم الهراس بنت ابراهيم بنسبة.1022231912827750

 - 17رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد  183كناش التركات رقم

 - 16اميان الهراس بنت ابراهيم بنسبة .1022231912827750

 04بتاريخ  2022 - 02 - 22توثيق سيدي يحيى الغرب.
 - 18رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد  113كناش التركات رقم

 - 17ياسر الهراس بن ابراهيم بنسبة .2044463825655500

 04بتاريخ  2021 - 11 - 23توثيق سيدي يحيى الغرب.

 - 18منتصر الهراس بن ابراهيم بنسبة .2044463825655500

 - 17رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد  204كناش التركات رقم

 - 19اكرام الهراس بن ابراهيم بنسبة .1022231912827750

 04بتاريخ  2022 - 03 - 08توثيق سيدي يحيى الغرب.

 - 20حادة العبادي بنت قاسم بنسبة 			.452849940030721

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة
محمد زافو

الكل من أصل .227403725358072000
وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :
 - 1طلب مصحح االمضاء فيي  13ماي .2022
 - 2رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  146صحيفة  141كناش العقار

محافظة سوق السبت  -أوالد النمة

رقم  68بتاريخ  2022 - 04 - 19توثيق تيفلت.
 - 3عقد توثيقي مؤرخ في  2022 - 04 - 06عن املوثق مصطفى زروال.
 - 4عقد توثيقي مؤرخ في  2022 - 04 - 06عن املوثق مصطفى زروال.
 - 5عقد توثيقي مؤرخ في  2022 - 03 - 24عن املوثق مصطفى زروال.
 - 6عقد توثيقي مؤرخ في  2022 - 03 - 28عن املوثق مصطفى زروال.

مطلب رقم 82 - 2276
تاريخ اإليداع  20 :ماي .2022
طالب التحفيظ  :فروق الكبير بن محمد بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الشعبة ."5
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الشعبة ."5
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مشتمالته  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الشرقية قيادة
وجماعة اوالد زمام احملل املدعو اوالد امراح.
مساحته  02 :آر  35س تقريبا.
حدوده :
شماال  :العزابية الكبير؛
شرقا  :شكري صالح ومن معه؛
جنوبا  :فروق عزيزة؛
غربا  :زنقة؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم عدلي موضوعه ملكية (أصل) بتاريخ  14نوفمبر .2021 شهادة إدارية موضوعه إدارية (أصل) بتاريخ  10ماي .2019التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  20يوليو  2022على الساعة 09
و 30دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت  -أوالد النمة بالنيابة
صالح الدين السعدي
		

محافظة ازمور

مطلب رقم 84 - 664
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :أيوب زراري بن بوحيا
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الركبة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الركبة
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة الغديرة ،دوار كواكة.
مساحته  50 :آ  79س تقريبا.
حدوده :
شماال  :عبد الرحيم احلموني.
شرقا  :مطلب حتفيظ عدد .08 - 105101
جنوبا  :ماجدة احلموني.
غربا  :مسلك عمومي عرضه  10أمتار.

محافظة مراكش  -جيليز

احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  24جمادى الثانية  1440موافق

مطلب رقم 83 - 142
تاريخ اإليـداع  18 :ماي 2022
طالبا التحفيـظ :
 فتيحة امليسوري بصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبةاالسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :امليسوري "
نوع امللك  :دار للسكنى
مـوقعـه  :مراكش القصبة طريق دار اخملزن رقم  229القصيبة مراكش
مساحتـه  92 :سنتيار تقريبا .
حـدوده
شمـاال  :ورثة زهرة
شرقا  :درب دار اخملزن
غربا  :ورثة زهرة
جنوبا  :زنقة
احلقوق العينية والتحمالت  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  09رمضان  1443موافق  11ابريل . 2022تاريخ التحديد  18 :يوليو  2022على الساعة  09صباحا
احملافظ على االمالك العقارية مبراكش  -جيليز
عبد احلق أبو حفص
			

(.)2019 - 03 - 02
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  08شعبان  1443موافق
(.)2022 - 03 - 11
 - 3صورة شمسية مطابقة لألصل لوكالة توثيقية مؤرخة في
.2018 - 03 - 28
 - 4صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  02مؤرخة في .2019 - 02 - 05
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  18 :يوليو  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 84 - 665
تاريخ اإليداع  18ماي 2022
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك
الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 16
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد
رحمون القطعة رقم 16
نوعه  :أرض بها بنايات.

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة
مساحته  21 :آ  20س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بنعريف بوشعيب بنمحمد.
شرقا  :بنعريف عبد اهلل.
جنوبا  :الطالوح العونية ،الطالوح عائشة و الوكيلي محمد.
غربا  :بن اليمانية نعيمة.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  21قعدة  1437موافق(.)2016 - 08 - 25
 - 2عقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 01 - 12
 - 3نسخة طبق األصل لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن للدولة )
امللك اخلاص( في اقتناء قطعتني أرضيتني مؤرخ في .2016 - 10 - 20
 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش
احملتويات غير مؤرخ.
 - 5صورة رقمية لتصميم هندسي.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 84 - 666
تاريخ اإليداع  18ماي 2022
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك
الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 41
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد
رحمون القطعة رقم 41
نوعه  :أرض بها بنايات.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة
مساحته  52 :آ  36س تقريبا.
حدوده :
شماال  :مطلب عدد .08 - 65688
شرقا  :رسم عقاري عدد .08 - 160537
جنوبا  :رسم عقاري عدد .08 - 160537
غربا  :بنعريف بوشعيب بن محمد و مطلب عدد .08 - 65688
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  21قعدة  1437موافق(.)2016 - 08 - 25
 - 2عقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 01 - 12
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 - 3نسخة طبق األصل لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن للدولة )
امللك اخلاص( في اقتناء قطعتني أرضيتني مؤرخ في .2016 - 10 - 20
 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش
احملتويات غير مؤرخ.
 - 5صورة رقمية لتصميم هندسي.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة  h 30 9صباحا.
مطلب رقم 84 - 667
تاريخ اإليداع  18ماي 2022
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك
الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 11
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد
رحمون القطعة رقم 11
نوعه  :أرض بها بنايات.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة
مساحته  41 :آ  29س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الدولة ) امللك اخلاص(.
شرقا  :رسم عقاري عدد  08 - 126813و الدولة ) امللك اخلاص(.
جنوبا  :الدولة ) امللك اخلاص(.
غربا  :مطلب حتفيظ عدد .08 - 71585
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1صورة شمسية مطابقة لألصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في
 20شعبان  1436موافق(.)2015 - 06 - 08
 - 2عقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 02 - 07
 - 3نسخة طبق األصل لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن للدولة )
امللك اخلاص( في اقتناء قطعتني أرضيتني مؤرخ في  29يوليو .2016
 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش
احملتويات بتاريخ .2022 - 04 - 19
 - 5صورة شمسية لتصميم هندسي.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 84 - 668
تاريخ اإليداع  18ماي 2022
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك
الدولة عدد  5227 - 0336القطعة رقم 17

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد

جنوبا  :الدولة ) امللك اخلاص(.

رحمون ملك الدولة عدد  5227 - 0336القطعة رقم 17

غربا  :الدولة ) امللك اخلاص(.

نوعه  :أرض بها بنايات.

احلقوق العينية  :الشيء.

موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة
مساحته  39 :آ  15س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق اجلهوية .318
شرقا  :الدولة ) امللك اخلاص(.
جنوبا  :الدولة ) امللك اخلاص(.
غربا  :رسم عقاري عدد 08 - 160758
احلقوق العينية  :الشيء.

أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  21قعدة  1437موافق(.)2016 - 08 - 25
 - 2عقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 01 - 10
 - 3نسخة طبق األصل لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن للدولة (امللك
اخلاص) في اقتناء قطعتني أرضيتني مؤرخ في .2016 - 10 - 18
 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش
احملتويات بتاريخ ..2022 - 04 - 19

أصل امللك :

 - 5صورة رقمية لتصميم هندسي.

 - 1صورة شمسية مطابقة لألصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على

 20شعبان  1436موافق(.)2015 - 06 - 08

الساعة  11صباحا.

 - 2عقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 02 - 07
 - 3نسخة طبق األصل لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن للدولة )
امللك اخلاص( في اقتناء قطعتني أرضيتني مؤرخ في  29يوليو .2016
 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش
احملتويات غير مؤرخ.
 - 5صورة رقمية لتصميم هندسي.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة  h 30 10صباحا.

مطلب رقم 84 - 670
تاريخ اإليداع  18ماي 2022
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك
الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 06
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد
رحمون القطعة رقم 06

مطلب رقم 84 - 669

نوعه  :أرض بها بنايات.

تاريخ اإليداع  18ماي 2022

موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة

طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة

مساحته  27 :آ  28س تقريبا.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك
الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 15
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد
رحمون القطعة رقم 15
نوعه  :أرض بها بنايات.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة
مساحته  10 :آ  94س تقريبا.
حدوده :

حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد .08 - 170702
شرقا  :الدولة (امللك اخلاص).
جنوبا  :الدولة (امللك اخلاص).
غربا  :الدولة (امللك اخلاص).
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :

شماال  :الدولة ) امللك اخلاص(.

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  1437موافق(.)2016 - 09 - 27

شرقا  :الدولة ) امللك اخلاص(.

 - 2عقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 06 - 14

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022
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 - 3نسخة طبق األصل لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن للدولة (امللك

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد

اخلاص) في اقتناء قطعة أرضية مؤرخ في .2016 - 12 - 30

رحمون القطعة رقم 2

 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش
احملتويات غير مؤرخة.
 - 5صورة رقمية لتصميم هندسي.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة  30 : 11صباحا.
مطلب رقم 84 - 671
تاريخ اإليداع  18ماي 2022
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك
الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 14

نوعه  :أرض بها بنايات.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة
مساحته  13 :آ  32س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بلحسن مينة.
شرقا  :فاطمة حروش.
جنوبا  :حروش حسن.
غربا  :بلحسن مينة.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  21قعدة  1437موافق(.)2016 - 08 - 25

رحمون القطعة رقم 14

 - 2عقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 01 - 10

نوعه  :أرض بها بنايات.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة
مساحته  25 :آ  70س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد .08 - 116827
شرقا  :الدولة (امللك اخلاص)
جنوبا  :الدولة (امللك اخلاص).
غربا  :الدولة (امللك اخلاص).

 - 3نسخة طبق األصل لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن للدولة )
امللك اخلاص( في اقتناء قطع أرضية مؤرخ في .2016 - 10 - 19
 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش
احملتويات بتاريخ .2022 - 04 - 19
 - 5صورة رقمية لتصميم هندسي.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة  30 : 12ظهرا.

احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :

مطلب رقم 84 - 673

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  21قعدة  1437موافق(.)2016 - 08 - 25

تاريخ اإليداع  18ماي 2022

 - 2عقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 06 - 14

طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة

 - 3نسخة طبق األصل لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن للدولة )

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك

امللك اخلاص( في اقتناء قطعة أرضية غير مؤرخ.
 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش
احملتويات غير مؤرخة.
 - 5صورة رقمية لتصميم هندسي.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة  12ظهرا.

الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 39
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد
رحمون ملك الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 39
نوعه  :أرض بها بنايات.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة
مساحته  55 :آ  34س تقريبا.

مطلب رقم 84 - 672
تاريخ اإليداع  18ماي 2022
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة

حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد  08 - 160537و رسم عقاري عدد .08 - 112540
شرقا  :الدولة ) امللك اخلاص( و مطلب عدد .08 - 71585

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك

جنوبا  :الدولة (امللك اخلاص)

الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 2

غربا  :الدولة (امللك اخلاص).

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022
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احلقوق العينية  :الشيء.

 - 5صورة رقمية لتصميم هندسي.

أصل امللك :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على

 - 1صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  21قعدة 1437

الساعة  13h30زواال.

موافق(.)2016 - 08 - 25
 - 2صورة شمسية لعقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 01 - 10
 - 3صورة شمسية لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن للدولة ) امللك
اخلاص( في اقتناء قطع أرضية مؤرخ في .2016 - 12 - 29
 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش
احملتويات بتاريخ .2022 - 04 - 19
 - 5صورة رقمية لتصميم هندسي.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة  13زواال.

مطلب رقم 84 - 675
تاريخ اإليداع  18ماي 2022
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك
الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 12
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد
رحمون القطعة رقم 12
نوعه  :أرض بها بنايات.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة

مطلب رقم 84 - 674
تاريخ اإليداع  18ماي 2022
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك
الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 42
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد
رحمون القطعة رقم 42
نوعه  :أرض بها بنايات.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة
مساحته  54 :آ  48س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد  - 9816ج و احلسن بلحسن.
شرقا  :احلسن بلحسن.
جنوبا  :مطلب عدد  ،08 - 65697بوشعيب بنعريف و مطلب عدد
.08 - 65688
غربا  :زهرة بنعريف.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :

مساحته  13 :آ  25س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الدولة ) امللك اخلاص( و رسم عقاري عدد .08 - 116813
شرقا  :رسم عقاري عدد .08 - 116813
جنوبا  :رسم عقاري عدد .08 - 117617
غربا  :الدولة ) امللك اخلاص(.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  21قعدة 1437
موافق(.)2016 - 08 - 25
 - 2صورة شمسية لعقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 01 - 10
 - 3صورة شمسية لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن للدولة ) امللك
اخلاص( في اقتناء قطع أرضية مؤرخ في .2016 - 12 - 29
 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش
احملتويات بتاريخ .2022 - 04 - 19
 - 5صورة رقمية لتصميم هندسي.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة  14زواال.

 - 1صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  21قعدة 1437
موافق (.)2016 - 08 - 25
 - 2صورة شمسية لعقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 01 - 10

مطلب رقم 84 - 676
تاريخ اإليداع  18ماي 2022
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة

 - 3نسخة طبق االصل لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن للدولة )

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك

امللك اخلاص( في اقتناء قطع أرضية مؤرخ في .2016 - 12 - 29

الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 4

 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد

احملتويات بتاريخ .2022 - 04 - 19

رحمون القطعة رقم 4
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نوعه  :أرض بها بنايات.

احلقوق العينية  :الشيء.

موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة

أصل امللك :

مساحته  20 :آ  42س تقريبا.

 - 1صورة شمسية مطابقة لألصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في

حدوده :

 21قعدة  1437موافق(.)2016 - 08 - 25

شماال  :الطريق العمومية .318

 - 2صورة شمسية لعقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 01 - 10

شرقا  :رسم عقاري عدد .08 - 161477
جنوبا  :رسم عقاري عدد  08 - 170702و ساهي عبد اهلل.
غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 170702
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  21قعدة 1437
موافق (.)2016 - 08 - 25

 - 3صورة شمسية مطابقة لالصل لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن
للدولة ) امللك اخلاص( في اقتناء قطع أرضية مؤرخ في .2016 - 12 - 29
 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش
احملتويات بتاريخ .2022 - 04 - 19
 - 5صورة رقمية لتصميم هندسي.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة  15زواال.

 - 2صورة شمسية لعقد بيع توثيقي مؤرخ في .2017 - 01 - 10
 - 3نسخة طبق االصل لقرار وزير االقتصاد و املالية لالذن للدولة )
امللك اخلاص( في اقتناء قطع أرضية مؤرخ في .2016 - 10 - 19
 - 4نسخة من تسجيل ملك الدولة عدد  5227 - 0336بكناش
احملتويات بتاريخ .2022 - 04 - 19
 - 5صورة رقمية لتصميم هندسي.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على
الساعة  14h30زواال.

مطلب رقم 84 - 678
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :عبد اجمليد مبطول بن اسليمان
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الفران
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الفران
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار البحابحة.
مساحته  25 :آ تقريبا.

مطلب رقم 84 - 677
تاريخ اإليداع  18ماي 2022
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املركب السجني أوالد رحمون ملك
الدولة  5227 - 0336القطعة رقم 18
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املركب السجني أوالد
رحمون القطعة رقم 18
نوعه  :أرض بها بنايات.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار املعادكة
مساحته  17 :آ  99س تقريبا.

حدوده :
شماال  :عبد االله ناجت.
شرقا  :رسم عقاري عدد .08 - 146700
جنوبا  :رشيد مبطول.
غربا  :طريق عمومي.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في  17ربيع االول  1424موافق
( 19ماي .)2003
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  17رمضان  1442موافق
(.)2021 - 04 - 30

حدوده :

 - 3نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في  16شوال  1414موافق

شماال  :الدولة ) امللك اخلاص( و رسم عقاري عدد .08 - 116813

(.)1994 - 03 - 29

شرقا  :طريق عمومي.

 - 4شهادة إدارية عدد  2021 - 50مؤرخة في .2021 - 04 - 29

جنوبا  :الدولة ) امللك اخلاص(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على

غربا  :الدولة ) امللك اخلاص(.

الساعة  9صباحا.
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مطلب رقم 84 - 679
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :محمد بجة بن احمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد الكردة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد الكردة
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار أوالد بوحيى.

 - 2نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في  18ذو القعدة  1441موافق
( 09يوليو .)2020
 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2020 - 38مؤرخة في
 02يوليو .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على
الساعة  12ظهرا.

مساحته  31 :آ  55س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة محمد بجة.
شرقا  :سعيد بجة.

مطلب رقم 84 - 681
تاريخ اإليداع  20 :ماي 2022
طالبة التحفيظ  :اميان اخلرطمي بنت احلسني
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :قرعة احللوفي

جنوبا  :سعيد بجة.
غربا  :محمد بجة بن احمد بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :قرعة احللوفي

احلقوق العينية  :الشيء.

نوعه  :أرض فالحية.

أصل امللك :

موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة هشتوكة ،دوار الشلوح.

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  23جمادى االولى  1443موافق
(.)2021 - 12 - 28
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  05رجب  1443موافق(.)2022 - 02 - 07
 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2021 - 585مؤرخة في
.2021 - 12 - 13
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على
الساعة  11صباحا.

مساحته  24 :آ  80س تقريبا.
حدوده :
شماال  :فلوس محمد.
شرقا  :حداوي محمد و سعيد بن بوشعيب بن صالح.
جنوبا  :الطريق املتجهة الى اثنني شتوكة.
غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 190955
احلقوق العينية  :الشيء.

مطلب رقم 84 - 680
تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022

أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19شعبان  1443موافق(.)2022 - 03 - 22

طالب التحفيظ  :عبد الكبير زهيد بن اجلياللي

 - 2صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في  24ذو احلجة 1442

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض العياشي

موافق (.)2021 - 08 - 04

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض العياشي

 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  37ق  -هـ صادرة عن قائد هشتوكة.

نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار لوراردة.
مساحته  24 :آ  05س تقريبا.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على
الساعة  13زواال.

حدوده :
شماال  :ورثة احلسني بن الهواري.
شرقا  :عبد الكبير زهيد و ورثة احلسني بن الهواري.
جنوبا  :السعدية وراد.
غربا  :بوشعيب بن مبارك و محمد بن مبارك.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :

مطلب رقم 84 - 682
تاريخ اإليداع  20 :ماي 2022
طالبة التحفيظ  :اميان اخلرطمي بنت احلسني
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :حيط احللوفي
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :حيط احللوفي
نوعه  :أرض فالحية.

 - 1نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في  12ذو القعدة  1441موافق

موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة هشتوكة ،دوار بوطرحة.

( 03يوليو .)2020

مساحته  50 :آ  93س تقريبا.
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مطلب رقم 84 - 684

حدوده :
شماال  :عبد الكرمي بن عبد القادر و فلوس محمد.

تاريخ اإليداع  23 :ماي 2022

شرقا  :رسم عقاري عدد .08 - 190955

طالب التحفيظ  :زيان الزكراني بن العربي

جنوبا  :عبد الكرمي بن عبد القادر.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الشعيبة

غربا  :عبد الكرمي بن عبد القادر.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1صور ة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  19شعبان 1443
موافق (.)2022 - 03 - 22
 - 2صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في  24ذو احلجة 1442
موافق (.)2021 - 08 - 04
 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  36ق  -هـ .صادرة عن قائد هشتوكة
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  20 :يوليو  2022على
الساعة  14زواال.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الزكراني
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار الطلبة.
مساحته  01 :هـ  28آ  65س تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد روشدي.
شرقا  :زهرة روشدي و عائد املصطفى.
جنوبا  :طريق.
غربا  :علي روشدي.
احلقوق العينية  :الشيء.

مطلب رقم 84 - 683

أصل امللك :

تاريخ اإليداع  20 :ماي 2022

 - 1نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19شعبان  1432موافق

طالب التحفيظ  :أيوب غنام بن غامن

( 21يوليو .)2011

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :حرش الرحالة

 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  25رجب  1439موافق(.)2018 - 04 - 12

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :حرش الرحالة

 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  - 712م أ ج مؤرخة في

نوعه  :أرض فالحية.

 14يوليو .2011

موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة سيدي علي بن حمدوش،
دوار احلجاج.
مساحته  92 :آ  66س تقريبا.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :يوليو  2022على
الساعة  09صباحا.

حدوده :
شماال  :عبد الغني جنان و طريق عمومي.
شرقا  :محمد طويل.
جنوبا  :الطوسي خدوج و الطوسي فتيحة.
غربا  :ورثة محمد الطوسي.
احلقوق العينية  :ممر خاص.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19رجب  1443موافق(.)2022 - 02 - 21

مطلب رقم 84 - 685
تاريخ اإليداع  23 :ماي 2022
طالبو التحفيظ :
 - 1خالد شاعي بن أحمد بنسبة 6 - 1
 - 2حسن شاعي بن أحمد بنسبة 6 - 2
 - 3عباس شاعي بن أحمد بنسبة 6 - 1
 - 4عبلة شاعي بنت أحمد بنسبة 6 - 1

 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  22رجب  1443موافق(.)2022 - 02 - 24

 - 5هشام شاعي بن أحمد بنسبة 6 - 1

 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  100 - 21مؤرخة في .2021 - 12 - 30

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعة حمري

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  21 :يوليو  2022على

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بقعة حمري

الساعة  09صباحا.

نوعه  :أرض فالحية.
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موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار الشويرف.

 - 6نظير شهادة إدارية عدد  2021 - 71مؤرخة في .2022 - 03 - 02

مساحته  70 :آ تقريبا.

 - 7نظير شهادة إدارية عدد  2021 - 70مؤرخة في .2022 - 03 - 02

حدوده :

 - 8صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  - 104م أ ج مؤرخة في

شماال  :رسم عقاري عدد  08 - 151148و ورثة عبد اهلل اخلراز.

.2010 - 08 - 05

شرقا  :طريق.

 - 9صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  - 105م أ ج مؤرخة في

جنوبا  :ورثة احلاجة خديجة.

.2010 - 08 - 05

غربا  :رسم عقاري عدد  - 31399ج.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  18صفر  1442موافق(.)2020 - 10 - 07
 - 2صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  201مؤرخة في .2020 - 09 - 28
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :يوليو  2022على
الساعة  10صباحا.

 - 10صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  653مؤرخة في .2010 - 10 - 25
 - 11صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2020 - 111مؤرخة في
.2020 - 11 - 23
 - 12صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2021 - 72مؤرخة في
 24ماي .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :يوليو  2022على
الساعة  11صباحا.

مطلب رقم 84 - 686
تاريخ اإليداع  23 :ماي 2022
طالب التحفيظ محمد الغازي بن الهاشمي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :دار لهود و احلايط
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك الغازي
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار أوالد
حمو علي.
مساحته  82 :آ  73س تقريبا.
حدوده :
شماال  :اجلياللي بن بوشعيب و ورثة امحمد بن الوعدودي.
شرقا  :ورثة بن عزيزة.
جنوبا  :مينة صدوق.
غربا  :طريق عمومي.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :

مطلب رقم 84 - 687
تاريخ اإليداع  24 :ماي 2022
طالب التحفيظ  :عماد اليعقوبي بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الكدية
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الكدية
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار الكرارمة.
مساحته  25 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :عتيق أحمد ،صفياطي محمد و علي بوعمامة.
شرقا  :البشير اليعقوبي.
جنوبا  :طريق عمومي.
غربا  :رضوان زوبير.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :

 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  04شعبان  1443موافق(.)2022 - 03 - 07

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  25جمادى األولى  1443موافق

 - 2نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في  21ذي القعدة  1431موافق

(.)2021 - 12 - 30

(.)2010 - 10 - 30

 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  29شعبان  1443موافق(.)2022 - 04 - 01

 - 3رسم صدقة عدلي مؤرخ في  12شوال  1442موافق( 24ماي .)2021

 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  - 82م.م مؤرخة في .2021 - 11 - 23

 - 4رسم صدقة عدلي مؤرخ في  07ربيع الثاني  1442موافق(.)2020 - 11 - 23

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :يوليو  2022على

 - 5نظير شهادة إدارية عدد  2021 - 76مؤرخة في .2022 - 03 - 02

الساعة  12ظهرا.
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مطلب رقم 84 - 688

جنوبا  :رسم عقاري عدد  - 9816ج.

تاريخ اإليداع  24 :ماي 2022

غربا  :رسم عقاري عدد  - 1428ز و محمد بن عبد الرحمان عقيل.

طالب التحفيظ  :خالد املستقيم بن عبد الرحمان

احلقوق العينية  :الشيء.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض الرمل

أصل امللك :

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض الرمل

 - 1نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في  13ذي احلجة  1439موافق

نوعه  :أرض فالحية.

(.)2018 - 08 - 25

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

 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  25جمادى الثانية  1440موافق

مساحته  30 :آ تقريبا.

(.)2019 - 03 - 03

حدوده :

 - 3شهادة إدارية عدد  2019 - 65مؤرخة في .2019 - 06 - 25

شماال  :طريق عمومي عرضه  10أمتار.

 - 4شهادة إدارية عدد  2018 - 154مؤرخة في .2018 - 10 - 01

شرقا  :طريق عمومي عرضه  03أمتار.

 - 5صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  109ق  -ح صادرة عن قائد احلوزية.

جنوبا  :العياشي بولهيب.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :يوليو  2022على

غربا  :عبد الرحيم بولهيب.

الساعة  14زواال.

احلقوق العينية  :الشيء.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " احبل الفرن"

أصل امللك :
 - 1رسم موجب ملكية عدلي مؤرخ في  18قعدة  1437موافق

مطلب عدد  84 - 281الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1171املؤرخة في .2021 - 06 - 09

(.)2016 - 08 - 22
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  13ذي القعدة  1442موافق

مقتضى مطلب إصالحي غير مؤرخ فان مسطرة حتفيظ امللك املدعو

(.)2021 - 06 - 24

"احبل الفرن" موضوع مطلب عدد  ،84 - 281الكائن بجماعة أوالد

 - 3شهادة إدارية عدد  2021 - 91مؤرخة في .2021 - 06 - 16

رحمون دوار لعسارة .تتابع من االن فصاعدا في اسم نفس طالبي

 - 4صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2016 - 181مؤرخة في
.2016 - 06 - 28
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  25 :يوليو  2022على
الساعة  13زواال.

التحفيظ السيد  :ادريس بنعيسى بن محمد و من معه و ملساحة
قدرها  38ارا  63سنتيارا التي أسفر عنها التصميم العقاري بدال من
املساحة املصرح بها و هي  34ارا  41سنتيارا .و ذلك استنادا على
العقود السابق ايداعها باملطلب.
احملافظ على األمالك العقارية بأزمور

مطلب رقم 84 - 689

				

املعطي زديد

تاريخ اإليداع  25 :ماي 2022
طالبة التحفيظ  :عزيزة لرحيم بنت احلسني
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض سيدي بوركايز
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض سيدي بوركايز 2

محافظة حد السوالم

نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار البحابحة.
مساحته  12 :آ  25س تقريبا.

مطلب رقم 86 - 318

حدوده :

تاريخ اإليداع  16 :ماي 2022

شماال  :امينة جناد بنت بوشعيب بن محمد.

طالب التحفيظ السيد  :عماد عكيف بن نور الدين

شرقا  :ورثة بوشعيب بن محمد جناد.

االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض الدار

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022
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مطلب رقم 86 - 320

االسم الذي يسمى به امللك  :ارض الدار
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار أوالد مومن

تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022

املساحة املصرح بها  20 :ار تقريبا

طالب التحفيظ السيد  :التهامي مكرادي بن بوشعيب

نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
اجملاورون :
شماال  :مسلك من  08أمتار
شرقا  :الستلي مصطفى
جنوبا  :احلاج عبد القادر حصار
غربا  :احلاج عبد القادر حصار

االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض مرمي
االسم الذي يسمى به امللك  :ارض مرمي
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار الكروشيني
املساحة املصرح بها  00 :هـ  70ار  50س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء

أصل التملك :

اجملاورون :

 -رسم ملكية مضمن بعدد  45صحيفة  38كناش امالك رقم 169

شماال  :ورثة نعيم احمد منهم عبد اهلل نعيم

بتاريخ  2022 - 02 - 21توثيقية برشيد؛

شرقا  :محمد نعيم وورثة نعيم احمد منهم عبد اهلل نعيم

 -تصميم هندسي.

جنوبا  :مطلب عدد  - 1419ي ومطلب عدد  - 6393ي

تاريخ التحديد  18 :يوليو  2022على الساعة  11و 00دقيقة صباحا
مطلب رقم 86 - 319
تاريخ اإليداع  18 :ماي 2022
طالب التحفيظ السيد  :عبد اجمليد احللوي بن بوشعيب
االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض احلطة
االسم الذي يسمى به امللك  :ارض احلطة

غربا  :املطلب عدد 53 - 9254
أصل التملك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  50صحيفة  36كناش امالك رقم 161بتاريخ  2020 - 10 - 28توثيقية برشيد؛
 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  19 :يوليو  2022على الساعة  09و 00دقيقة صباحا

موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الغنميني دوار امبارك
مطلب رقم 86 - 321

املساحة املصرح بها  00 :هـ  28ار  51س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية

تاريخ اإليداع  19 :ماي 2022

التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء

طالبو التحفيظ السادة :

اجملاورون :

 -امينة البهالوي بنت امليلودي بنسبة 24 - 3

شماال  :حلسن حاكم
شرقا  :حلسن حاكم
جنوبا  :الطريق اإلقليمية  3613عرضها  30متر
غربا  :طالب التحفيظ
أصل التملك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  169صحيفة  205كناش امالك رقم 166بتاريخ  2021 - 10 - 06توثيقية برشيد؛

 ياسني سعيد بن إبراهيم بنسبة 24 - 14 خديجة سعيد بنت إبراهيم بنسبة 24 - 7االسم الذي كان يعرف به امللك  :املرس
االسم الذي يسمى به امللك  :املرس
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار الديابنة
املساحة املصرح بها  02 :هـ  07ار  84س تقريبا

 -تصميم هندسي.

نوعه  :ارض فالحية

تاريخ التحديد  18 :يوليو  2022على الساعة  12و 30دقيقة زواال

التحمالت واحلقوق العينية  :خط كهربائي و ممر من  4امتار
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اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري 53 - 19562
شرقا  :مطلب عدد  - 1900ت
جنوبا  :طريق رقم  3602من  20متر
غربا  :رسم عقاري  - 27455س والرسم العقاري  - 26057س
أصل التملك :
 تقرير اخلبير مؤرخ في 2015 - 04 - 13 اشهاد عفي مؤرخ في 1998 - 12 - 01 تقرير خبرة قضائية مؤرخ في 2021 - 02 - 10 شهادة إدارية مؤرخة في  2021 - 03 - 24عدد  21 - 06جماعة سيدي املكي محضر تنفيدي مؤرخ في 2021 - 02 - 10 شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في  29يوليو 2020 حكم قضائي مؤرخ في  2018 - 02 - 05ابتدائية برشيد قرار استئنافي في  2019 - 03 - 14استئنافية سطات تصميم هندسي.تاريخ التحديد  19 :يوليو  2022على الساعة  11و 00دقيقة صباحا
مطلب رقم 86 - 322
تاريخ اإليداع  20 :ماي 2022
طالبو التحفيظ السيد :
 ادريس جيدور بن إبراهيم بنسبة 80 - 14 املصطفى جيدور بن إبراهيم بنسبة 80 - 14 هشام جيدور بن إبراهيم بنسبة 80 - 14 أشرف جيدور بن إبراهيم بنسبة 80 - 14 صفية جيدور بنت إبراهيم بنسبة 80 - 7 كنزة جيدور بن إبراهيم بنسبة 80 - 7 لفضيلة عزيز بنت محمد 80 - 10االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض حرشة
االسم الذي يسمى به امللك  :ارض حرشة
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة
املساحة املصرح بها  00 :هـ  03ار  22س تقريبا
نوعه  :ارض بها بناية من سفلي
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
اجملاورون :
شماال  :الطريق اجلهوية 320
شرقا  :رزقة  67عرضها  20متر
جنوبا  :ندير التهامي
غربا  :ندير التهامي
أصل التملك :
 -نسخة من رسم ملكية مضمن أصلها بعدد  2803صحيفة 126
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 كناش رقم  440بتاريخ  1990 - 12 - 06توثيقية برشيد؛ نسخة من اراثة مضمن أصلها بعدد  465صحيفة  463كناش رقم 10بتاريخ  1997 - 08 - 19توثيقية البيضاء؛
 رسم مخارجه مضمن بعدد  248صحيفة  249كناش رقم  25امالكبتاريخ  1997 - 09 - 01توثيقية برشيد؛
 رسم اراثة مضمن أصلها بعدد  475صحيفة  448كناش رقم 53 تركات بتاريخ  24ماي  2017توثيقية برشيد؛ تصميم هندسي.تاريخ التحديد  25 :يوليو  2022على الساعة  09و 00دقيقة صباحا
مطلب رقم 86 - 323
تاريخ اإليداع  24 :ماي 2022
طالبا التحفيظ السيد :
 عبد الغفار بنطهر بن ادريس بنسبة 2 - 1 مراد بنطهر بن ادريس بنسبة 2 - 1االسم الذي كان يعرف به امللك  :الترس
االسم الذي يسمى به امللك  :ارض بنطهر 3
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار البهالة
املساحة املصرح بها  02 :هـ  92ار  50س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ
شرقا  :منور منور بن احلاج ومنور احمد
جنوبا  :مطلب عدد  - 30545س
غربا  :طالب التحفيظ ورسم عقاري  - 19710س
أصل التملك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  517صحيفة  400كناش امالك رقم 71بتاريخ  2006 - 02 - 02توثيقية برشيد؛
 رسم شراء مضمن بعدد  181صحيفة  153كناش امالك رقم 85بتاريخ  2007 - 11 - 07توثيقية برشيد؛
 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  25 :يوليو  2022على الساعة  11و 00دقيقة صباحا
مطلب رقم 86 - 324
تاريخ اإليداع  24 :ماي 2022
طالبا التحفيظ السيد :
 عبد الغفار بنطهر بن ادريس بنسبة 2 - 1 مراد بنطهر بن ادريس بنسبة 2 - 1االسم الذي كان يعرف به امللك  :الترس
االسم الذي يسمى به امللك  :ارض بنطهر 2
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موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار البهالة
املساحة املصرح بها  00 :هـ  55ار  20س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
اجملاورون :
شماال  :الطريق أوالد عبو املزازمزة
شرقا  :طالب التحفيظ
جنوبا  :طالب التحفيظ
غربا  :رسم عقاري  - 19711س
أصل التملك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  385صحيفة  283كناش امالك رقم 84بتاريخ  2007 - 11 - 27توثيقية برشيد؛
 رسم شراء مضمن بعدد  176صحيفة  120كناش امالك رقم 86بتاريخ  2007 - 11 - 07توثيقية برشيد؛
 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  25 :يوليو  2022على الساعة  12و 00دقيقة زواال
مطلب رقم 86 - 325
تاريخ اإليداع  24 :ماي 2022
طالبا التحفيظ السيد :
 عبد الغفار بنطهر بن ادريس بنسبة 2 - 1 مراد بنطهر بن ادريس بنسبة 2 - 1االسم الذي كان يعرف به امللك  :الترس
االسم الذي يسمى به امللك  :ارض بنطهر 1
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار البهالة
املساحة املصرح بها  00 :هـ  50ار  00س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
اجملاورون :
شماال  :الطريق ومنور فاطنة ومنور فاطمة
شرقا  :طالب التحفيظ
جنوبا  :منور محمد بن احلاج
غربا  :اسماحي منور
أصل التملك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  184صحيفة  155كناش امالك رقم 85بتاريخ  2007 - 11 - 08توثيقية برشيد؛
 رسم شراء مضمن بعدد  318صحيفة  238كناش امالك رقم 84بتاريخ  2007 - 11 - 15توثيقية برشيد؛
 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  25 :يوليو  2022على الساعة  13و 00دقيقة زواال
مطلب رقم 86 - 326
تاريخ اإليداع  24 :ماي 2022
طالبا التحفيظ السيد :
 عبد الغفار بنطهر بن ادريس بنسبة 2 - 1 -مراد بنطهر بن ادريس بنسبة 2 - 1

االسم الذي كان يعرف به امللك  :الترس
االسم الذي يسمى به امللك  :ارض بنطهر
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار البهالة
املساحة املصرح بها  00 :هـ  18ار  70س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ
شرقا  :طالب التحفيظ
جنوبا  :طالب التحفيظ
غربا  :رسم عقاري  - 19711س
أصل التملك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  663صحيفة  490كناش امالك رقم 84بتاريخ  2008 - 01 - 17توثيقية برشيد؛
 رسم شراء مضمن بعدد  320صحيفة  228كناش امالك رقم 86بتاريخ  2008 - 01 - 16توثيقية برشيد؛
 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  25 :يوليو  2022على الساعة  13و 30دقيقة زواال
مطلب رقم 86 - 327
تاريخ اإليداع  24 :ماي 2022
طالب التحفيظ السيد  :حلسن كام بن عبد القادر
االسم الذي كان يعرف به امللك  :احلطة
االسم الذي يسمى به امللك  :ارض زهرة
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي الغنميني دوار أوالد امبارك
املساحة املصرح بها  00 :هـ  32ار  39س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
التحمالت واحلقوق العينية  :ألشيء
اجملاورون :
شماال  :حلسن كام وورثة مومني محمد منهم عبد العالي مومني
شرقا  :ورثة مومني محمد
جنوبا  :طريق عرضها  30متر
غربا  :عبد اجمليد احللوي
أصل التملك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  121صحيفة  198كناش امالك رقم 167بتاريخ  2021 - 09 - 08توثيقية برشيد؛
 تصميم هندسي.تاريخ التحديد  25 :يوليو  2022على الساعة  14و 30دقيقة صباحا
احملافظ على األمالك العقارية بحد السوالم بالنيابة

			

مراد لكميري
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األمالك العقارية

ب) إعالنات بانتهاء التحديد ()1

للرسم العقاري عدد  06 - 127753املؤسس للملك املدعو"صالح "22- 9
الكائن بطنجة شارع آكسياس و ذلك بسبب ضياع النظير الذي 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.

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
محافظة وجدة
إصـالح غلط  -يتعلق مبطالب التحفيظ ذات األرقام التالية:
 02 - 27208 - 02 - 27207 - 02 - 27206 - 02 - 27205الواقعة
بعمالة وجدة أنكاد ،جماعة سيدي بولنوار والتي نشرت
خالصة مطلب حتفيظها باجلريدة الرسمية عدد 1217
املؤرخة في  27أبريل ،2022
في حني أن هذه املطالب تباشر فيها املسطرة اخلاصة بدون إشهار
طبقا للفصل  37من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 06/05/1982
بتنفيذ القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة
واالحتالل املؤقت.
وعليه فإن اإلعالن عن حتديد مطالب التحفيظ املذكورة أعاله املنشور
في اجلريدة الرسمية عدد  1217املؤرخة في  27أبريل  2022ألغي
وأصبح بدون موضوع.
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة
			
عمر أزرقان
				

محافظة طنجة

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
ان السيدة مليكة املنيصار املقيمة بطنجة  8مجمع القواسم شطر
 3عمارة  8الطابق االول رقم  10طلبت أن يسلم لها نظير جديد
للرسم العقاري عدد  06 - 181784املؤسس للملك املدعو" نرمني"
الكائن بطنجة مدشر املغاير و ذلك بسبب ضياع النظير الذي 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
ان السيدة مليكة املنيصار املقيمة بطنجة  8مجمع القواسم شطر
 3عمارة  8الطابق االول رقم  10طلبت أن يسلم لها نظير جديد
للرسم العقاري عدد  06 - 182159املؤسس للملك املدعو" أم كلثوم"
الكائن بطنجة مدشر املغاير و ذلك بسبب ضياع النظير الذي 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 االمالك العقارية بطنجة
محمد الزخوني
			

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 ان السيدة الزهرة السبيعي نيابة عن السيد فكري بنعمر
املقيمة بطنجة جتزئة احلساني سارة  5رقم  6طلبت أن يسلم لها
نظير جديد للرسم العقاري عدد  06 - 139933املؤسس للملك املدعو
"ذكرى  "9الكائن بطنجة مدشر اجزناية وذلك بسبب ضياع النظير
الذي 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
ان السيد عبد احلفيظ تاشفني املقيم بطنجة شارع الفنيقيني اقامة
بلد الوليد رقم  15الطابق  5رقم  17طلب أن يسلم له نظير جديد
( )1إن آخر أجل إلبداع التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من
تـاريخ اإلشـهار.

محافظة اجلديدة
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "جنان سي حمو"
موضوع املطلب رقم  08 - 157116الكائن بجماعة
موالي عبد اهلل دوار الودات دائرة واقليم اجلديدة والذي
نشر االعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1180
بتاريخ.2021/ 08 / 11
عوضا عن :
حدوده :
شماال  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  14جمادى األولى عام 1442
موافق ل 29/12/2020
رسم شراء عدلي مؤرخ في 14جمادى األولى عام  1442موافق ل
29/12/2020
شهادة ادارية مؤرخة في .28/12/2020
احلقوق العينية:الشئ
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أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  13رجب عام  1440موافق ل 20/03/2019 رسم شراء عدلي مؤرخ في  09شوال عام  1442موافق ل 21/05/2021 شهادة ادارية مؤرخة في 07/03/2019اقـرأ :
حدوده :
شماال  :دغالي محمد وورثة محمد خلتيري.
شرقا  :مصطفى خضراوي وورثة محمد خلتيري
جنوبا  :املصطفى خضراوي وورثة العمروسي بوشعيب وسرتي
بوشعيب وخضراوي أحمد
غربا  :ورثة السرتي محمد وخضراوي أحمد
احلقوق العينية  :الشئ
أصل امللك :
رسم ملكية عدلي مؤرخ في  14جمادى األولى عام  1442موافق ل29/12/2020
رسم شراء عدلي مؤرخ في 14جمادى األولى عام  1442موافق ل29/12/2020
شهادة ادارية مؤرخة في .28/12/2020والباقي دون تغيير.
إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 08 - 106769
امللك املسمى  " :بقعة واد الشاوي "
الكائن  :باقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الكرادة .
طالبوا التحفيظ  :خديجة اهبازي بنت محمد ومن معها.
وقع التحديد في  29 :غشت 2017
إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في
 06مارس  2019عدد 1053
احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة
			
عبد الرحمان دريوش
				

محافظة الناظور
مطلب رقم 11 - 11803
اسم امللك  :ثانوية فرخانة قطعة 6
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة بني انصار
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  95س
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني يخترقها ممر.
اجملاورون :
شماال  :مطلب عدد  11801/11الرسم العقاري عدد 11 - 56964

شرقا  :مطلب عدد 11 - 11805
جنوبا  :مطلب عدد 11 - 11805
غربا  :مطلب عدد 11 - 11805
طالب التحفيظ السيد  :مندوب أمالك الدولة(امللك اخلاص)
مطلب رقم 11 - 11805
اسم امللك  :ثانوية فرخانة قطعة  5و 7
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة بني انصار
املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  55س
نوعه  :ارض بها بناية
القطعة األولى:
مساحتها  01 :آر  38س
اجملاورون :
شماال  :مطلب عدد 11 - 11802
شرقا  :ملك عمومي
جنوبا  :مجاور غير معروف
غربا  :مطلب عدد 11 - 11803
القطعة الثانية:
مساحتها  01 :آر  17س
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 11 - 56964
شرقا  :مطلب عدد 11 - 11803
جنوبا  :مجاور غير معروف
غربا  :مجاور غير معروف
طالب التحفيظ السيد  :مندوب أمالك الدولة(امللك اخلاص)
مطلب رقم 11 - 19520
اسم امللك  :مليكة
موقعه  :مدينة الناظور ،حي أوالد ابراهيم
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  13س
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول وملحق
اجملاورون :
شماال  :عنكوب عبد القادر
شرقا  :ملك الغير
جنوبا  :زنقة ،بوعزة عبد القادر
غربا  :الرسم العقاري عدد  ، 11 - 1091عنكوب عبد القادر
طالبة التحفيظ السيدة  :آمال بنطاهر بنت بومدين
مطلب رقم 11 - 43904
اسم امللك  :سمير1
موقعه  :مدينة الناظور ،حي براقة
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  04 :آر  38س
نوعه  :ارض عارية
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اجملاورون :
شماال  :مساوي عدنان  ،مساوي محمد
شرقا  :ميمون الغازي
جنوبا  :ممر
غربا  :زنقة
طالب التحفيظ السيد  :سمير بوقويت بن احلسن.
مطلب رقم 11 - 49885

اسم امللك  :الزخنيني
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة راس املاء
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  47س
نوعه  :ارض عارية بها بضعة أشجار الصبرة
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 11 - 31068
شرقا  :ملك الغير
جنوبا  :مطلب عدد 11 - 43397
غربا  :ورثة حمو بوطاهر
طالب التحفيظ السيد  :محمد الزخنيني بن ميمون.
مطلب رقم 11 - 61470

اسم امللك  :القدس
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة راس املاء ،حي القدس
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  06 :آر  74س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون
شماال  :ميمونة البشيري
شرقا  :الرسم العقاري عدد 11 - 74967
جنوبا  :ورثة البشيري حمو
غربا  :مختاري محمد
طالبة التحفيظ السيدة  :مغنية توفيق بنت اعمار.
مطلب رقم 11 - 61644

اسم امللك  :زعنان
موقعه  :مدينة الناظور ،حي أوالد بوطيب
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  56س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون
شماال  :ممر ،رحماني علي
شرقا  :سواك عيشاتا
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 11 - 35644
غربا  :زنقة
طالب التحفيظ السيد  :سعيد محموح بن احميدة ومن معه.
مطلب رقم 11 - 61676

اسم امللك  :شمال
موقعه  :مدينة الناظور ،حي أوالد بوطيب
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  77س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :ورثة شمالل ،زنقة
شرقا  :ميينة شمالل
جنوبا  :ورثة محمد امزيان مناد
غربا  :احمد شمالل
طالب التحفيظ السيد  :محمد شمالل بن احلسن
مطلب رقم 11 - 61750
اسم امللك  :السايح
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة ازغنغان ،جوهرة السفلى
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  01س
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابق اول
اجملاورون :
شماال  :حفيظ الزروالي
شرقا  :محمد اغربي
جنوبا  :زنقة
غربا  :السايح محمد
طالب التحفيظ السيد  :محمد السايح بن احلسن.
مطلب رقم 11 - 61777
اسم امللك  :مفتاح2
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة راس املاء ،البرج
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  79 :س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :ملك بنيونس
شرقا  :زنقة
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 11 - 36110
غربا  :الرسم العقاري عدد 11 - 68900
طالب التحفيظ السيد  :يحيى مفتاح بن البشير
مطلب رقم 11 - 61835
اسم امللك  :العرصة التحتانية
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة ازغنغان
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  28 :آر  55س
نوعه  :ارض عارية يخترقها ممر وخط هاتفي
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  11 - 2558والرسم العقاري عدد ، 11 - 66392
احلاج بغداد
شرقا  :برواغ احمد
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جنوبا  :قريشي سمير ،مقدم جواد ،بوستة احمد ،محمد بولعيون
غربا  :زنقة
طالب التحفيظ السيد :ناظر اوقاف إقليمي الناظور والدريوش.
مطلب رقم 11 - 61877
اسم امللك  :العيساتي1
موقعه  :مدينة الناظور ،حي ابعيساتا ،براقة
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  03 :آر  20س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :طريق
شرقا  :احلاج بومدين
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 11 - 67654
غربا  :زنقة
طالب التحفيظ السيد  :فيصل العيساتي بن بوحوت
مطلب رقم 11 - 61893

اسم امللك  :الصباني
موقعه  :اقليم الدريوش ،جماعة ميضار ،حي بويندوز
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  45س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :ملك االحباس
شرقا  :زنقة
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 11 - 70273
غربا  :الرسم العقاري عدد11 - 70273
طالب التحفيظ السيد  :احمد الصباني بن محمد.
مطلب رقم 11 - 61901

اسم امللك  :لهبيل
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة راس املاء ،البرج
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  10س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال :مطلب عدد 11 - 62253
شرقا  :مطلب عدد 11 - 40603
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 11 - 31647
غربا  :ممر
طالب التحفيظ السيد  :زليخة االدريسي بنت محمد ومن معها.
مطلب رقم 11 - 61909
اسم امللك  :محمد امني
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة راس املاء ،حي املسيرة
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  03 :آر  72س

نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال :الرسم العقاري عدد 11 - 74520
شرقا  :ورثة الفراعي
جنوبا  :الرسم العقاري عدد11 - 46417
غربا  :زنقة  ،مطلب عدد 11 - 29949
طالب التحفيظ السيد  :محمد درقاوي بن مصطفى.
مطلب رقم 11 - 61912
اسم امللك  :بوحجاري2
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة احدادا ،دوار ارميام
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  15س
نوعه  :ارض فالحية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق اول
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمادي عمر ،نورالدين اومحمد
شرقا  :ميمون بوحجار
جنوبا  :زنقة
غربا  :طالب التحفيظ  ،الرسم العقاري عدد 11 - 31672
طالب التحفيظ السيد  :بوحجار علي بن محمد
مطلب رقم 11 - 61917

اسم امللك  :ابوحفص
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة ميضار،املركز
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  90س
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي ومابني الطابقني وثالث طوابق
مقلصة وشرفة
اجملاورون :
شماال  :عثمان الوعماري
شرقا  :ورثة البرجاج
جنوبا  :زنقة
غربا  :ورثة العمراني احلاج ،السعليتي مهدي ،حمروني احمد
طالب التحفيظ السيد  :أبو حفص عبد اللطيف بن محمد.
مطلب رقم 11 - 61918

اسم امللك  :البوهاني
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة راس املاء ،موالي بغداد
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  05 :آر  98س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 11 - 59207
شرقا  :ورثة قيلولي محمد
جنوبا  :ورثة قيلولي محمد
غربا :زنقة
طالب التحفيظ السيد  :فكري البوهاني بن بوطاهر.
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مطلب رقم 11 - 61919
اسم امللك  :زعناني
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة راس املاء ،البرج
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  87س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :بوعاصن البكاي
شرقا  :حاجي محمد
جنوبا  :تعرابت محمد
غربا  :مسلك عمومي
طالب التحفيظ السيد  :عمرو زعناني بن حدو
مطلب رقم 11 - 61920
اسم امللك  :الشرقية الناظور4
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة البركانيني ،أبو عرفاتن
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  05س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :يحيى قيلول ومن معه
شرقا  :مطلب عدد 11 - 61926
جنوبا  :ممر
غربا  :مطلب عدد 11 - 61924
طالب التحفيظ السيد  :حلبيب قيلول بن الطاهر.
مطلب رقم 11 - 61921
اسم امللك  :الشرقية الناظور3
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة البركانيني ،أبو عرفاتن
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  25س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :ممر
شرقا  :مطلب عدد 11 - 61923
جنوبا  :مسلك عمومي
غربا  :سعيد حيدون
طالب التحفيظ السيد  :حلبيب قيلول بن الطاهر
مطلب رقم 11 - 61922
اسم امللك  :الشرقية الناظور
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة البركانيني ،أبو عرفاتن
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  11س
نوعه  :ارض عارية
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اجملاورون :
شماال  :يحيى قيلول ومن معه
شرقا  :سعيد حيدون
جنوبا  :مسلك عمومي
غربا  :مسلك عمومي
طالب التحفيظ السيد  :ميمون ملقدمي بن معمر.
مطلب رقم 11 - 61923
اسم امللك  :ملقدمي 1
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة البركانيني ،أبو عرفاتن
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  27س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :ممر
شرقا  :الرسم العقاري عدد 11 - 69596
جنوبا  :مسلك عمومي
غربا  :مطلب عدد 11 - 61921
طالب التحفيظ السيد  :ميمون ملقدمي بن معمر
مطلب رقم 11 - 61924
اسم امللك  :الشرقية 4
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة البركانيني ،أبو عرفاتن
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  13س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :يحيى قيلول ومن معه
شرقا  :مطلب عدد 11 - 61920
جنوبا  :ممر
غربا  :ممر
طالب التحفيظ السيد  :ميمون ملقدمي بن معمر
مطلب رقم 11 - 61925
اسم امللك  :الشرقية الناظور2
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة البركانيني ،أبو عرفاتن
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  22س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :بويحيى حسن
شرقا  :ورثة بوعرفة  ،مطلب عدد 11 - 69596
جنوبا  :ممر
غربا  :مطلب عدد 11 - 61926
طالب التحفيظ السيد  :محمد قيلول بن الطاهر
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مطلب رقم 11 - 61926
اسم امللك  :الشرقية 1
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة البركانيني ،أبو عرفاتن
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  27س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :بويحيى حسن
شرقا  :مطلب عدد 1 11 - 61925
جنوبا  :ممر
غربا  :مطلب عدد 11 - 61920
طالب التحفيظ السيد  :محمد قيلول بن الطاهر.
مطلب رقم 11 - 61927

اسم امللك  :زيكو1
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة البركانيني ،أبو عرفاتن
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  02 :آر  12س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 11 - 74043
شرقا  :ممر
جنوبا  :يحيى قيلول ومن معه
غربا  :مسلك عمومي
طالب التحفيظ السيد  :محمد قيلول بن الطاهر
مطلب رقم 11 - 61928

اسم امللك  :املاس3
موقعه  :اقليم الناظور ،جماعة ازغنغان ،حي امشروبا
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي  01 :آر  62س
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :طارق خشاب
شرقا  :ورثة احلاج حكيم
جنوبا  :هشام حاكم
غربا  :طارق خشاب
طالبة التحفيظ السيدة  :رميصاء حاكم بنت محمد.
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 11 - 16399
امللك املسمى " :حامت "
الكائن مبدينة الناظور ،حي ترقاع .
طالب التحفيظ السيد  :محمد غدي بن محمد عمرو .
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد ،524
املؤرخة في . 14/01/2009
احملافظ على األمالك العقارية بالناظور
عبد الرحيم بنعمارة
			

محافظة القنيطرة
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 سعيد اجنار احلامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  G 11986الساكن واجلاعل محل اخملابرة معه بالقنيطرة بئر
الرامي الغربية البقعة  173طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم
العقاري رقم  - 55024ر املؤسس للملك املدعو "الدرس مينة " الكائن
بالقنيطرة وذلك بسبب ضياعه النظير الذي كان سلم له سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة
		
عبد الواحد البوراحي

محافظة الرشيدية
مطلب رقم 14 - 39951
اسم امللك  :فم الغابة .1
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :غابة
مسجد ايت خباش.
وقع حتديده في  19 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :آر  79س.
نوعه  :ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون :
شماال  :اوحميد حلسن؛
شرقا  :اوحميد احلاج عمر؛
جنوبا  :مسلك؛
غربا  :ساقية اسمنتية ومسلك؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39952
اسم امللك  :فم الغابة .2
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :غابة
مسجد ايت خباش.
وقع حتديده في  19 :اكتوبر .2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  27 :آر  77س.
نوعه  :ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون :
شماال  :بومسهول خديجة و بومسهول طالب سعيد؛
شرقا  :ساقية اسمنتية؛
جنوبا  :مسلك وورثة موغا حلوسني؛
غربا  :ورثة موغا حلوسني وطريق غير معبدة و اوعلي حلسن؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39953
اسم امللك  :امي نتمازيرت .2
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :غابة
مسجد ايت خباش.
وقع حتديده في  19 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :آر  09س.
نوعه  :ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون :
شماال  :مسلك؛
شرقا  :اوبروك احمد ومصرف؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39954
اسم امللك  :امي نتمزيرت .1
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :غابة
مسجد ايت خباش.
وقع حتديده في  19 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  08 :آر  39س.
نوعه  :ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون :
شماال  :مسلك؛
شرقا  :طريق غير معبدة؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :ورثة اوديش حلسن وحليان خديجة وورثة باكي احمد؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39955

اسم امللك  :اغالل .2
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اخلنك ،احملل املدعو :غابة قصر
تاركة القدمية.
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وقع حتديده في  26 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :آر  63س.
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار الزيتون ومنبع قدمي؛
اجملاورون :
شماال  :ممر؛
شرقا  :ممر؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39956
اسم امللك  :مسجد البالغمة (حواطيش).
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة الرتب ،احملل املدعو :البالغمة
اوفوس.
وقع حتديده في  20 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :آر  22س.
نوعه  :ارض بها بناء مسجد من سفلي وبئر؛
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :ادول سعيد اوحساين واوطاهر فاطمة؛
غربا  :زنقة؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39957
اسم امللك  :ارض مسجد قدمي بالغمة.
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة الرتب ،احملل املدعو :قصر البالغمة.
وقع حتديده في  20 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  10 :آر  86س.
نوعه  :ارض عارية وبجزء منها بناء من سفلي من تراب و بئر؛
اجملاورون :
شماال  :ارض اجلموع وورثة حلسن سلمان؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :طريق عمومية غير معبدة؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39958
اسم امللك  :مسجد الكدمية زاوية اوفوس.
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :قصر
زاوية اوفوس.
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وقع حتديده في  21 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر  12س.
نوعه  :ارض بها بناء مسجد من سفلي وبنايات فوق السطح؛
اجملاورون :
شماال  :طريق معبدة؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :ورثة موالي علي بن عبد الرحمان؛
غربا  :موالي احلسن بن هاشم بن حفيظ؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

وقع حتديده في  22 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  31 :آر  16س.
نوعه  :ارض بها مقبرة؛
اجملاورون :
شماال  :مسلك؛
شرقا  :مسلك؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 31256/14وطريق معبدة؛
غربا  :طريق معبدة ومسلك؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39966
اسم امللك  :مقبرة قدمية  6زاوية اوفوس.
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :قصر
زاوية اوفوس.
وقع حتديده في  21 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :آر  18س.
نوعه  :ارض بها مقبرة؛
اجملاورون :
شماال  :سيدي محمد بن ديدي؛
شرقا  :شعبة؛
جنوبا  :سيدي محمد بن ديدي؛
غربا  :شعبة؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39972
اسم امللك  :مقبرة قدمية  1زاوية اوفوس.
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :قصر
زاوية اوفوس.
وقع حتديده في  27 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  06 :آر  52س.
نوعه  :ارض بها مقبرة؛
اجملاورون :
شماال  :موالي الطيب بن هادي ونوادر موالي علي الشريف؛
شرقا  :مسلك؛
جنوبا  :طريق غير معبدة؛
غربا  :شعبة؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39967
اسم امللك  :مقبرة قدمية  5زاوية اوفوس.
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :قصر
زاوية اوفوس.
وقع حتديده في  22 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  60 :آر  88س.
نوعه  :ارض بها مقبرة؛
اجملاورون :
شماال  :ارض اجلموع؛
شرقا  :مسلك؛
جنوبا  :طريق معبدة؛
غربا  :شعبة؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39974
اسم امللك  :مقبرة قدمية  3زاوية اوفوس.
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :قصر
زاوية اوفوس.
وقع حتديده في  26 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :آر  54س.
نوعه  :ارض بها مقبرة؛
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :ورثة ايت كروم؛
جنوبا  :شعبة؛
غربا  :طريق غير معبدة؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39968
اسم امللك  :مقبرة قدمية  4زاوية اوفوس.
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :قصر
زاوية اوفوس.

مطلب رقم 14 - 39998
اسم امللك  :بوزيتون .1
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :غابة
قصر ايت خباش.
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وقع حتديده في  16 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر  10س.
نوعه  :ارض فالحية بها نخيل وشجرة زيتون؛
اجملاورون :
شماال  :اوسعدا محمد؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :موحى اويوسف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39999
اسم امللك  :بوزيتون .2
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :غابة
قصر ايت خباش.
وقع حتديده في  16 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  05 :آر  13س.
نوعه  :ارض فالحية بها نخيل؛
اجملاورون :
شماال  :مسلك؛
شرقا  :مسلك؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :ايطو نايت مبارك؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 40029
اسم امللك  :ملك خيري.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،جماعة كلميمة ،احملل املدعو :رسم ايت والل.
وقع حتديده في  04 :فبراير .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  13 :آر  29س.
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 32628/14؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 32628/14؛
جنوبا  :كمشي احلاج حمو اومحمود؛
غربا  :ورثة ايت اوحليم؛
طالب التحفيظ السيد  :املكي خيري بن العربي.
مطلب رقم 14 - 40039
اسم امللك  :هيبة اهلل.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،جماعة موالي علي الشريف ،احملل املدعو:
عبد اجمليد القوقي ضاية.
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وقع حتديده في  22 :مارس .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر  96س.
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :هيبة اهلل خديجة ومن معها؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :هيبة اهلل محمد؛
طالب التحفيظ السيد  :عمر هيبة اهلل بن محمد.
مطلب رقم 14 - 40066
اسم امللك  :االمل.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة كلميمة ،جماعة غريس السفلي،
احملل املدعو :حرت اجلديدة.
وقع حتديده في  02 :فبراير .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر  41س.
نوعه  :ارض بها بناء من سفلي؛
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 40065/14؛
جنوبا  :حافيضي مبارك؛
غربا  :زنقة؛
طالب التحفيظ السيد  :رشيد اختر بن احمد.
مطلب رقم 14 - 40067
اسم امللك  :ملك ادريس.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،جماعة موالي علي الشريف ،احملل املدعو:
جنان حمو ختاري قرب يحياتن.
وقع حتديده في  03 :فبراير .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر  15س.
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة اوشطاي؛
شرقا  :ورثة كنزة يداني؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :يداني حلوسني؛
طالب التحفيظ السيد  :ادريس الدغمي بن عالل.
مطلب رقم 14 - 40071
اسم امللك  :ملك مروري.
موقعه  :اقليم الرشيدية اجلماعة احلضرية الرفود ،احملل املدعو :حي السالم.
وقع حتديده في  22 :فبراير .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آر  10س.
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نوعه  :ارض بها بناء من سفلي وطابق اول؛
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 42705/14؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 38731/14؛
طالب التحفيظ السيد  :مبارك مروري بن ايدير.
احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية
عمر مو
			

محافظة سطات
مطلب رقم 15 - 5279
إسم امللك  :األزهاري .2
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ،جماعة اكدانة ،دوار أوالد سي طاهر الشرقاوي.
وقع حتديده في  14 :ماي .2013
املساحة التي أظهرها التحديد التكمليي  05 :هـ  49آ و 65س.
نوعه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :كمال األزهاري وبنات كياف؛
شرقا  :عمر بن علي وورثة أحمد بن احلاج عمر؛
جنوبا  :الطريق رقم 3618 :ور.ع رقم 7827 :ض؛
غربا  :محمد بن عمر وورثة احلاج عبد اهلل .
طالب التحفيظ  :السيد محمد األزهري بن الفقيه.
مطلب رقم 15 - 10295
إسم امللك  :حفرة بوطويل ومجراب الدهر.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة احلوازة ،دوار احلوازة.
وقع حتديده في  13 :نوفمبر .2000
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  10 :هـ  10آ و 70س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
القطعة األولى:
شماال  :ورثة محمد بن رحال سندباد ،ر.ع رقم 62782 :ض وعبيد عبد
السالم و طريق من  10م ومن ورائها احلاجة فاطمة ؛
شرقا  :طريق من  10م ومن ورائها مطلب رقم 48783 :ض وعائشة
بنت احلاج البصري؛
جنوبا  :ورثة محمد بن عباس وورثة محمد بن علي الدكالي؛
غربا  :طريق من  10م وبوشعيب بن العربي بن حسن.
القطعة الثانية:

شماال  :ورثة بوشعيب بن صايلة ولكبير بن محمد وورثة احلاج اجلياللي
بن البصري؛
شرقا  :طريق من  10م وابراهيم بن حمودة؛
جنوبا  :عائشة بنت امحمد بن هاشم؛
غربا  :ورثة خديجة بنت امحمد بن هاشم ،الطريق الرئيسية رقم7 :
وورثة احلاج اجلياللي بن البصري
طالب التحفيظ  :السيد احمد اجللولي بن العربي.
مطلب رقم 15 - 16859
إسم امللك  :أرض واد هبيل.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ،جماعة رميا ،دوار سنينات احلاجب.
وقع حتديده في  05 :فبراير .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  93 :آ و 70س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد بن هنية ؛
شرقا  :طريق من  10م ومن خلفها مطلب رقم 34841/15 :و35044/15؛
جنوبا  :اجلياللي بن حمة؛
غربا  :مطلب رقم.34957/15 :
طالب التحفيظ  :امالك الدولة .
مطلب رقم 15 - 18563
إسم امللك  :الكدية.
موقعه  :اقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة سيدي حجاج ،دوار
اوالد بوسلهام.
وقع حتديده في  02 :مارس .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هـ  94آ و 61س.
نوعه  :مقلع األحجار.
اجملاورون :
شماال  :مطلب رقم 20495/15 ،22294/15 :ور.ع رقم 58336/15 :و
الفارج هولسيم املغرب ؛
شرقا  :ر.ع رقم67188/15 :؛
جنوبا  :الفارج هولسيم املغرب ور.ع رقم  18413ض؛
غربا  :ر.ع رقم.64174/15 :
طالب التحفيظ  :شركة الفارج هولسيم املغرب .
مطلب رقم 15 - 22057
إسم امللك  :عريبات.
موقعه  :اقليم سطات ،دائرة البروج ،جماعة اوالد فارس احللة ،دوار اوالد بلقاسم.
وقع حتديده في  21 :ابريل .2014
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي  01 :هـ  27آ و 34س.
نوعه  :ارض فالحية.
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اجملاورون :
شماال  :ر.ع رقم75425/15 :؛
شرقا  :أبو فارس اجلياللي؛
جنوبا  :أبو فارس أحمد بن داوود؛
غربا  :الطريق رقم.3503 :
طالب التحفيظ  :السيد أحمد أبو فارس بن بنداود.
مطلب رقم 15 - 22727
إسم امللك  :بالد الكدية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ،جماعة امزورة ،دوار الشرفة بني يخلف.
وقع حتديده في  02 :يناير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  08 :هـ  34آ و 20س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج بوعزة ولد فاطنة بنت صالح؛
شرقا  :ر.ع رقم 84822/15 :واحلاج لكبير؛
جنوبا  :خطابي لطيفة بنت احلاج صالح؛
غربا  :طريق من  10م ومن خلفها ر.ع رقم 36377 :ض و 36378ض.
طالب التحفيظ  :السيد احلاج محمد جدي بن احلاج صالح ومن معه.
مطلب رقم 15 - 23064
إسم امللك  :احلمرية.
موقعه  :اقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة سيدي حجاج ،دوار احلمري.
وقع حتديده في  19 :مارس .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  65 :آ و 44س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد بلعالية؛
شرقا  :الطريق رقم3619 :؛
جنوبا  :ورثة احمد بن العربي؛
غربا  :مطلب رقم ( 10936/15 :السكة احلديدية ).
طالب التحفيظ  :السيد عبد اهلل بلعالية بن اجلياللي.
مطلب رقم 15 - 23548
إسم امللك  :املرس.
موقعه  :اقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة سيدي حجاج ،دوار
اوالد بوسلهام.
وقع حتديده في  09 :سبتمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  22 :آ و 51س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ر.ع رقم 63859/15 :والفارج هولسيم املغرب؛
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شرقا  :ممر عمومي من  3م ومن خلفه الفارج هولسيم املغرب؛
جنوبا  :مطلب رقم23554/15 :؛
غربا  :مطلب رقم 23550/15 ،23554/15 :والفارج هولسيم املغرب.
طالب التحفيظ  :شركة الفارج هولسيم املغرب.
مطلب رقم 15 - 29394
إسم امللك  :طالع العبد .2
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة رميا ،دوار السنينات احلاجب.
وقع حتديده في  27 :فبراير .2017
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 50 :آ و 10س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب رقم34746/15 :؛
شرقا  :طالب التحفيظ؛
جنوبا  :مطلب رقم34679/15 :؛
غربا  :غير معروف.
طالب التحفيظ  :السيد سعيد بوسنة بن صالح.
مطلب رقم 15 - 29917
إسم امللك  :كدية زهراء.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ،جماعة اكدانة ،دوار اللواتة.
وقع حتديده في  22 :اغسطس .2019
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 35 :آ و 74س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الداودي احمد والطويل العربي؛
شرقا  :طالب التحفيظ؛
جنوبا  :قناة باطنية ( م.و.م.ص.ش )؛
غربا  :ورثة بوشعيب بن العربي والطويل العربي.
طالب التحفيظ  :ادريس سعد اهلل بن الهاشمي.
مطلب رقم 15 - 30014
إسم امللك  :بالد النسمة.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ،جماعة امزورة ،دوار اوالد العربي.
وقع حتديده في  18 :ماي .2017
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 02 :هـ  99آ و 12س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :احلسني مودين ؛
شرقا  :اخللوقي بلغفور؛
جنوبا  :ر.ع رقم 353 :ت؛
غربا  :ممر من  5م.
طالب التحفيظ  :السيد بوشعيب األومامي بن محمد.
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مطلب رقم 15 - 30820
إسم امللك  :بالد بديدات.
موقـعـه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة رميا ،دوار بديدات ،اوالد مومن.
وقع حتديده في  14 :فبراير .2018
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 01 :هـ  58آ و 51س.
نوعه  :أرض فالحية بها خم لتربية الدواجن ،صهريج ،غرفة احلارس وبئران.
اجملاورون :
شماال  :احلاج محمد الروميي ومطلب رقم36924/15 :؛
شرقا  :مطلب رقم ،37357/15 :ورثة نصيبي بن حلمادي ،مطلب رقم:
 37101/15وورثة بوشعيب بن الداودي.
جنوبا  :طريق من  5م؛
غربا  :طالب التحفيظ ومطلب رقم 36732/15 :واحلاج محمد الروميي.
طالب التحفيظ  :السيد عبد اهلل السفياني بن اجلياللي.
مطلب رقم 15 - 31158
إسم امللك :أرض صفية.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة املزامزة اجلنوبية ،دوار القدامرة.
وقع حتديده في  12 :ابريل .2018
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 21 :آ و 02س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
القطعة األولى:
شماال  :ورثة محمد مضمون بن محمد؛
شرقا  :طالب التحفيظ ؛
جنوبا  :ورثة مخلص محمد بن عامر؛
غربا  :طريق من  10م.
القطعة الثانية:
شماال  :ورثة مضمون محمد بن محمد؛
شرقا  :طريق من  10م؛
جنوبا  :ورثة مخلص بن محمد ؛
غربا  :ورثة مخلص بن محمد ومطلب رقم.21176/15 :
طالبوا التحفيظ  :السيد املصطفى ابا بن محمد ومن معه.
مطلب رقم 15 - 31244
إسم امللك  :أرض احلوض.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة اوالد الصغير ،دوار اوالد اغفر.
وقع حتديده في  15 :ماي .2018
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي  49 :آ و 88س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة احمد بن الداودي ؛
شرقا  :التباع احمد ومن معه؛
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جنوبا  :ورثة الداودي بن اليزيد ورفيع احمد؛
غربا  :طالب التحفيظ.
طالب التحفيظ  :السيد املصطفى ولد اليزيد بن الطاهر.
مطلب رقم 15 - 31256
إسم امللك  :خويليطة.
موقعه  :إقليم سطات ،دائرة البروج ،جماعة بني خلوك ،دوار املاللكة
اوالد سالم.
وقع حتديده في  18 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  46آ و 10س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة الشقيري محمد بن اجلياللي وورثة الصديق محمد بن عمرو؛
شرقا  :املعطي الساملي بن عبد القادر؛
جنوبا :ورثة الصديق بن عمرو؛
غربا  :عابد عبد السالم.
طالب التحفيظ  :السيد محمد مرزاق بن محمد.
مطلب رقم 15 - 31257
إسم امللك  :احلوض.
موقعه  :إقليم سطات ،دائرة البروج ،جماعة بني خلوك ،دوار املاللكة
اوالد سالم.
وقع حتديده في  18 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  20آ و 41س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ذهب احمد بن عبد السالم وورثة الشقيري احلاج بنداوود و جنم
الدين عبد الصمد بن عبد الواحد ؛
شرقا  :جنم الدين عبد الصمد بن عبد الواحد وطريق من  10م؛
جنوبا :طريق من  10م وعابد محمد بن عبد السالم؛
غربا  :حسني مصطفى ،ذهب احمد بن عبد السالم وورثة الصاوي
عباس بن محمد.
طالب التحفيظ  :السيد محمد مرزاق بن محمد.
مطلب رقم 15 - 31258
إسم امللك  :احلوض.
موقعه  :إقليم سطات ،دائرة البروج ،جماعة بني خلوك ،دوار املاللكة
اوالد سالم.
وقع حتديده في  18 :سبتمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  48 :آ و 41س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق من  10م؛
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شرقا  :ورثة بن الديك احلاج امليلودي و ورثة محمد بن الطيبي ؛
جنوبا  :عابد محمد بن عبد السالم؛
غربا  :طريق من  10م.
طالب التحفيظ  :السيد محمد مرزاق بن محمد.
مطلب رقم 15 - 31346
إسم امللك  :دار لقويط.
موقعه  :إقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة ومركز رأس العني.
وقع حتديده في  06 :فبراير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  63 :س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :شكيب عائشة؛
شرقا  :حلية السعدية وعالم محمد؛
جنوبا  :الطريق اجلهوية رقم316 :؛
غربا  :كزيري رشيدة.
طالب التحفيظ  :السيد محمد لقويط بن بوشعيب.
مطلب رقم 15 - 31504
إسم امللك  :بوضريسات.
موقعه  :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة لوالد.
وقع حتديده في  09 :اغسطس .2018
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 07 :آ و 43س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب رقم31546/15 :؛
شرقا  :ورثة منصوري صالح ومنصوري حجاجي؛
جنوبا  :منصوري حجاجي وورثة العربي بن احلاج؛
غربا  :ورثة العربي بن احلاج ومطلب رقم.31546/15 :
طالب التحفيظ  :السيد بوعزة منصوري بن صالح.
مطلب رقم 15 - 31530
إسم امللك  :احلريشة.
موقعه  :اقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة امنيع ،دوار جبالة.
وقع حتديده في  24 :سبتمبر .2018
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 01 :هـ  65آ و 69س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ؛
شرقا  :طريق من  10م؛
جنوبا  :ر.ع رقم 23569 :ض؛
غربا  :ورثة بلكاسم بن صالح.
طالب التحفيظ  :السيد بوشعيب مجاد بن صالح.
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مطلب رقم 15 - 31537
إسم امللك  :ملك نعيمة.
موقعه  :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة النخيلة ،دوار اوالد
ايوب اخمللخليني.
وقع حتديده في  26 :سبتمبر .2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  20 :آ و 37س.
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى وأشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :ر.ع رقم 11868 :د؛
شرقا  :برواك عبد الرحيم؛
جنوبا  :طالب التحفيظ؛
غربا  :برواك فاطمة.
طالبة التحفيظ :السيدة نعيمة برواك بنت عبد القادر.
مطلب رقم 15 - 31633
إسم امللك :أرض املرس.
موقعه  :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة أوالد امحمد ،دوار اوالد
الكرومية اوالد عتو.
وقع حتديده في  19 :نوفمبر .2018
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 04 :آ و 62س.
نوعه  :ارض فالحية بها سكنى وأشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد بن املعطي ومطلب رقم22724/15 :؛
شرقا  :مطلب رقم22724/15/15 :؛
جنوبا  :طالب التحفيظ؛
غربا  :طريق.
طالب التحفيظ  :السيد املصطفى كرومي بن محمد.
مطلب رقم 15 - 31638
إسم امللك  :أرض البئر.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ،جماعة اوالد الصغير ،دوار أوالد القاضي
بنيناط.
وقع حتديده في  10 :يناير .2019
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 20 :آ و 05س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :اجار مصطفى بن صالح؛
شرقا  :ورثة اوالد بدة؛
جنوبا  :امليلودي بن رحال ؛
غربا  :طالب التحفيظ.
طالب التحفيظ  :السيد أحمد أجار بن صالح.
مطلب رقم 15 - 31838
إسم امللك  :أرض السانية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ،جماعة أوالد سعيد ،دوار القصبة املركز.
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وقع حتديده في  12 :فبراير .2019
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 33 :آ و 76س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية من  20م؛
شرقا  :طالب التحفيظ؛
جنوبا  :سليم القلب العياشي؛
غربا  :سليم القلب نور الدين.
طالبوا التحفيظ  :السيد املهدي سليم القلب بن املصطفى ومن معه.
مطلب رقم 15 - 31874
إسم امللك  :أرض حلميري.
موقعه  :اقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة امريزيك ،دوار اوالد
الغري بن سنجاج.
وقع حتديده في  25 :فبراير .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  65 :آ و 02س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة عبد السالم بن محمد ،زهير بوعزة ،ورثة حجاج بن
الطيبي وطالب التحفيظ ؛
شرقا  :ورثة بلكاسم بن ادريس؛
جنوبا  :طريق  5م ومن خلفها ر.ع رقم 23238 :ض؛
غربا  :ورثة بوشعيب بن الطيبي وزهير بوعزة.
طالب التحفيظ  :السيد بوعزة زوهير بن بوشعيب.
مطلب رقم 15 - 31989
إسم امللك  :أرض النخيلة.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة بني يكرين ،دوار اوالد احلاج احمد
بن التومية.
وقع حتديده في  22 :ابريل .2019
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي  42 :آ و 46س.
نوعه  :أرض فالحية بها بئر.
اجملاورون :
شماال  :زكي رحال ؛
شرقا  :طريق من  5م؛
جنوبا  :ورثة محمد التومي؛
غربا  :كذلك.
طالب التحفيظ  :السيد العربي تومي بن محمد.
مطلب رقم 15 - 32039

إسم امللك  :الصداقة.
موقعه  :اقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،مركز لوالد.
وقع حتديده في  22 :ماي .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آ و 10س.
نوعه  :دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني.
اجملاورون :
شماال  :طريق من  20م وسيف النصر احمد؛
شرقا  :سيف النصر احمد و مطلب رقم 41437/15؛
جنوبا  :مطلب رقم 41437/15؛

غربا  :مطلب رقم.23210/15 :
طالبوا التحفيظ  :السيد احلاج الرابحي بن قدور ومن معه.
مطلب رقم 15 - 40657
إسم امللك  :ارض حمري.
موقعه  :اقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة اوالد امحمد ،دوار لكويطات.
وقع حتديده في  12 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :هـ  52آ و 39س.
نوعه  :أرض فالحية بها شعبة.
اجملاورون :
شماال  :الطريق اإلقليمية رقم3333 :؛
شرقا  :توامة احمد وشعبة ؛
جنوبا  :شعبة الوادي ؛
غربا  :مطلب رقم.31681/15 :
طالب التحفيظ  :السيد عبد الرحيم اتوامة بن محمد.
مطلب رقم 15 - 40765
إسم امللك  :أرض ولد سي عبد اهلل.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة املزامزة اجلنوبية ،دوار هراوة.
وقع حتديده في  14 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  58 :آ و 96س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ر.ع رقم65984/15 :؛
شرقا  :طريق عمومية من  10م؛
جنوبا  :ورثة محمد زروال؛
غربا  :ورثة الزعري .
طالبوا التحفيظ :السيدة دليلة زروال بنت علي ومن معها.
مطلب رقم 15 - 40784
إسم امللك  :حفرة املهدي.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة امزورة ،دوار اوالد موسى.
وقع حتديده في  26 :نوفمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  16 :آ و 90س.
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى ومرآب.
اجملاورون :
شماال  :محفوظ عبد اجمليد؛
شرقا  :طريق من  10م؛
جنوبا  :محفوظ عبد اجمليد؛
غربا  :كذلك.
طالب التحفيظ  :السيد مصطفى محفوظ بن محمد.
مطلب رقم 15 - 40786
إسم امللك  :أرض مكرط لكريكرات .1
موقعه  :إقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة امنيع ،دوار أوالد بوسلهام.
وقع حتديده في  27 :نوفمبر .2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هـ  52آ و 63س .
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :حجاج بن جموحي ولفحيل بلقاسم؛
شرقا  :ورثة ولد العودة وبوعزة بن محمد؛
جنوبا  :لفحيل بلقاسم؛
غربا  :ورثة امليلودي بن بوشعيب وهرامي محمد.
طالب التحفيظ  :السيد احمد لفحيل بن صالح .
مطلب رقم 15 - 40811
إسم امللك  :بالد املتخم.
موقعه  :إقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة امريزيك ،دوار اوالد بلقاسم.
وقع حتديده في  13 :ديسمبر .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هـ  88آ و 42س.
نوعه  :أرض فالحية بها بناية قدمية وبئر تابع للمكتب الشريف للفوسفاط.
اجملاورون :
شماال  :شعبة (سيل املاء ) ،اللة عالية ومطلب رقم40817/15 :؛
شرقا  :ممر من  3م؛
جنوبا  :ورثة قبة وورثة بنان محمد؛
غربا  :شعبة ( سيل املاء) وورثة قبة.
طالب التحفيظ  :السيد عبد الغاني املتخم بن بوشعيب.
مطلب رقم 15 - 40884
إسم امللك  :رأس البروج.
موقعه  :إقليم سطات ،دائرة وبلدية البروج ،حي املاللية.
وقع حتديده في  30 :يناير .2020
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 14 :آ و 30س.
نوعه  :أرض فالحية بها اشجار مثمرة وساقية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب رقم31097/15 :؛
شرقا  :الزين العربي؛
جنوبا  :ورثة الرداد؛
غربا  :الطريق رقم 308 :وطريق من  3م .
طالب التحفيظ  :السيد عبد السالم عمار بن صالح.
مطلب رقم 15 - 41204
إسم امللك  :طريق ملغاة.
موقعه  :إقليم وبلدية سطات ،جتزئة اخلليل .
وقع حتديده في  08 :يناير .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  07 :آ و 76س.
نوعه  :أرض تخترقها طريق من  10م.
اجملاورون :
شماال :ر.ع رقم9992/15 :؛
شرقا  :ر.ع رقم18856/15 :؛

جنوبا  :طريق قدمية ور.ع رقم8044/15 :؛
غربا  :ر.ع رقم ،45557/15 :زنقة من  12م ور.ع رقم.18845/15 :
طالب التحفيظ  :تعاونية اخلليل السكنية.
مطلب رقم 15 - 41546
إسم امللك  :ملك جماعة سطات.
موقعه  :إقليم سطات ،اجلماعة احلضرية سطات ،زنقة القاضي عياض.
وقع حتديده في  23 :أغسطس .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  23 :س.
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و 3طوابق.
اجملاورون :
شماال  :ر.ع رقم  60996 :ض؛
شرقا  :زنقة غير نافذة؛
جنوبا  :زنقة القاضي عياض؛
غربا  :ر.ع رقم 23595 :ض.
طالب التحفيظ  :شركة إليا سكن.

مطلب رقم 15 - 41757
إسم امللك  :أرض لغزال.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة اوالد سعيد ،دوار اجلوابرة اوالد عالل.
وقع حتديده في  07 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  97آ و 96س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة بن العودي؛
شرقا  :عبد اللطيف اخلير بن احلاج مصطفى؛
جنوبا  :طريق من  10م؛
غربا  :سعيدة اخلير بنت احلاج مصطفى.
طالبة التحفيظ  :السيدة كنزة الشتواني بنت احمد.
احملافظ على األمالك العقارية بسطات
محمد الزرهوني
			

محافظة اخلميسات
مطلب رقم 16 - 1513
اسم امللك  " :جنان بويفغراون ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت بوشعيب.
وقع حتديده في .23/07/2002 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هـ  43آ  22س.
نوعه  :ارض فالحية.
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اجملاورون :
شماال  :فاضمة تامحروشت .
جنوبا  :اولعدة حلسن بن محمد.
شرقا  :اشهبون محمد ،عبد الرحيم بن محمد.
غربا  :اولعادة حلسن بن محمد.
طالب التحفيظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص.
مطلب رقم 16 - 5186
اسم امللك  " :فدان لهميل ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مصغرة دوار ايت سليمان.
وقع حتديده في .17/06/1999 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  81آ  60س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ابراهيم بن حميدة .
جنوبا  :احلسني بن حميدة.
شرقا  :واد.
غربا  :طريق .
طالب التحفيظ  :اوسليمان عمر بن احميدة.
مطلب رقم 16 - 17002
اسم امللك  " :بوياعنز ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حمو ايت عكي.
وقع حتديده في .02/03/2005 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :هـ  11آ  80س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :املطلب . 16 - 16995
جنوبا  :ورثة بنيتوزين محمد  ،املطلب . 16 - 9790
شرقا  :طباش احمد ،ورثة بنيتوزين محمد ،كاش حلسن شعبات.
غربا  :ورثة بنيتوزين محمد.
طالب التحفيظ  :دركال عزيز بن محمد.
مطلب رقم 16 - 17594
اسم امللك  " :طاش و احلاج صدوق ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار لعسري.
وقع حتديده في .13/11/2006 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هـ  07آ  00س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :املطلب . 16 - 17593
جنوبا  :الرسم . 16 - 34048
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شرقا  :ورثة ابراهيم اوجلول ،سعيدي بوشعيب.
غربا  :بن عبو احمد.
طالب التحفيظ  :الكرشال حلسن بن الغازي.
مطلب رقم 16 - 27276
اسم امللك  " :العرصة ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت عبو دوار ايت حلسن.
وقع حتديده في .23/05/2011 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  01آ  50س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق  ،ورثة العربي بن حمادي  ،جعبة بن احلاج محمد.
جنوبا :طريق.
شرقا  :بن داوود بن لعربي ،املطلب . 16 - 27100
غربا  :ورثة عبو بن لعربي  ،اوناصر لعربي.
طالب التحفيظ  :عالل الطنطاني بن حلسن ومن معه.
مطلب رقم 16 - 32721
اسم امللك  " :سهب احرش ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار بوغرين.
وقع حتديده في .13/12/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :هـ  60آ  67س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة الكتاني عبد العظيم ،الرسم /18234ر  ،ورثة جعفر ايت
عواست.
جنوبا  :طريق .
شرقا  :محمد قاسم اوعلي ،ورثة لعربي بن حتى ،ايت اونعاسي ،ورثة
سيدي حمادي.
غربا  :طريق.
طالب التحفيظ :عسو بن بادي بن البوهالي.
مطلب رقم 16 - 40360
اسم امللك " :تافران اوزكاغ ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة حودران دوار ايت الغازي.
وقع حتديده في .12/04/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هـ  95آ  58س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :املطلب 19899ر.
جنوبا  :الطريق.
شرقا  :ممر ،املطلب 19899ر..
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غربا  :املطلب . 16 - 30313
طالب التحفيظ  :رشيد الناجي بن احمد.
مطلب رقم 16 - 40437
اسم امللك " :فدان طالع." 1
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حلسن ايت اوحدو.
وقع حتديده في .12/07/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  08 :آ  73س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم . 16 - 38911
جنوبا  :موالتهم مينة.
شرقا  :طريق.
غربا  :الرسم . 16 - 47784
طالب التحفيظ  :نورة مولتهم بنت ادريس.
مطلب رقم 16 - 45888
اسم امللك  " :مزين خيالو ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت يدين الشمارخة.
وقع حتديده في .12/01/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  88 :آ  39س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ادريس حلسايني .
جنوبا  :طالب التحفيظ.
شرقا  :ملطالسي براهيم.
غربا  :طالب التحفيظ.
طالب التحفيظ  :ادريس الروكي بن محمد.
مطلب رقم 16 - 45900
اسم امللك  " :فدان احلروش ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت عمر ايت حنو عدي.
وقع حتديده في .24/01/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  68 :آ  39س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :خالد مزيان.
جنوبا  :الرسم . 16 - 62866
شرقا  :الطريق.
غربا  :املطلب . 16 - 19643
طالب التحفيظ  :عائشة مزيان بنت محمد.
مطلب رقم 16 - 45905
اسم امللك  " :بقعة ." 541
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت يدين املركز ودادية امل.1
وقع حتديده في .01/02/2022 :
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  71 :س.
نوعه  :ارض بها بناية من طابق اول.
اجملاورون :
شماال  :مينة ايت زياد.
جنوبا  :زنقة.
شرقا  :زنقة.
غربا  :احمد بومجعور.
طالب التحفيظ  :عادل بلحاج بن ادريس.
مطلب رقم 16 - 45911
اسم امللك  " :فدان بلغول." 1
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اسعيد.
وقع حتديده في .08/02/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  12 :آ  70س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :حمادي بلعربي  ،مصطفى اليازيدي.
جنوبا  :رسم . 16 - 71616
شرقا  :محمد بن جوت.
غربا  :مصطفى اليازيدي.
طالب التحفيظ  :فاطيمة بويباون بنت عبد السالم ومن معها.
مطلب رقم 16 - 45912
اسم امللك  " :فدان بلغول." 2
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اسعيد.
وقع حتديده في .08/02/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  31 :آ  52س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق.
جنوبا  :مقبرة.
شرقا  :عبد الرحمان دكالي.
غربا  :مصطفى اليازيدي  ،حمادي بلعربي.
طالب التحفيظ  :فاطيمة بويباون بنت عبد السالم ومن معها.
مطلب رقم 16 - 45915
اسم امللك  " :فدان بئر اوزهاني ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت عكي ايت حلسن.
وقع حتديده في .10/02/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  2 :هـ  16آ  51س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة اكعبوب احمد.
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جنوبا  :ورثة احمد احبشان .
شرقا شعبة.
غربا  :ورثة اخملنطر بوعزة ،ورثة احمد عسو بري.
طالب التحفيظ  :فريد اخملنطر بن اسماعيل.
مطلب رقم 16 - 45916
اسم امللك  " :عبد السالم ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة املعازيز حي االمل.
وقع حتديده في .11/02/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :آ  07س.
نوعه  :ارض بها بناية من طابق ارضي.
اجملاورون :
شماال  :اخلياطي احلسني.
جنوبا  :الطريق.
شرقا  :الزنقة.
غربا  :مونة فتحي.
طالب التحفيظ  :عبد السالم شمراح بن املهدي.
مطلب رقم 16 - 45918
اسم امللك  " :ضاية نزهة ." C13
موقعه  :مدينة اخلميسات ودادية ضاية نزهة.
وقع حتديده في .15/02/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  80 :س.
نوعه  :ارض عارية بها هدم .
اجملاورون :
شماال  :خراز الغازي ومن معه.
جنوبا  :زنقة.
شرقا  :رسم . 16 - 62036
غربا  :حمو يحيى.
طالب التحفيظ  :محمد عدي بن احلسني.
مطلب رقم 16 - 45923
اسم امللك " :فدان لهميل ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بوعمرو ايت
اوريبل.
وقع حتديده في .24/02/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  22 :آ  39س.
نوعه  :ارض عارية بها مستودع .
اجملاورون :
شماال  :ورثة كرمي حمدي.
جنوبا  :الطريق.
شرقا  :ممر عمومي.
غربا  :ممر عمومي.
طالب التحفيظ  :فؤاد كرمي بن فوزي.
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مطلب رقم 16 - 45924
اسم امللك " :فدان بوزقور ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت عال ايت مهدي.
وقع حتديده في .24/02/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  11 :آ  67س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة صادقي حسني.
جنوبا  :الرسم  ، 16 - 72187والرسم . 16 - 71935
شرقا  :الرسم . 16 - 64544
غربا  :مقبرة .
طالب التحفيظ  :محمد بنكيط بن عقة.
مطلب رقم 16 - 4244
اسم امللك  " :فدان املرس ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة تيداس بني زوليت.
وقع حتديده في .10/11/2003 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  3 :هـ  63آ  10س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :احبشان حمادي .
جنوبا  :شعبة.
شرقا  :قسو بن محمد ،عليكي اسماعيل.
غربا  :املطلب  ، 16 - 4243املطلب /19650ر ،الطريق.
طالب التحفيظ  :ابنهي حمادي بن بادي.
مطلب رقم 16 - 4449
اسم امللك  " :فدان قبابي ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت حمو اعراب.
وقع حتديده في .18/07/2007 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  57آ  80س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :احلارتي قاسي .
جنوبا  :املطلب . 16 - 5212
شرقا  :مطلب . 16 - 5212
غربا  :مقبرة .
طالب التحفيظ  :احلارتي بلقاسم بن محمد.
مطلب رقم 16 - 10489
اسم امللك  " :سيدي مشط اخليام ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت حقي.
وقع حتديده في .09/11/2006 :
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  75آ  42س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مقبرة.
جنوبا  :سعيد كراري.
شرقا  :شعبة ،املطلب . 16 - 9594
غربا  :مولود عقا.
طالب التحفيظ  :فاطمة عزيز بنت الهاشمي.
مطلب رقم 16 - 11078
اسم امللك  " :فدان ترست ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة تيداس دوار ايت يحيى ايت عال.
وقع حتديده في .03/11/2006 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :هـ  14آ  32س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :امللك الغابوي.
جنوبا  :ورثة حمو بن موحى  ،ورثة فاحت عقا .
شرقا  :ورثة عقا بركي.
غربا  :ورثة عقا بركي ،عجيبة فاحت.
طالب التحفيظ  :الناصحي عبو بن الياس.
مطلب رقم 16 - 17233
اسم امللك  " :فدان املو ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت عفي.
وقع حتديده في .21/12/2004 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  3 :هـ  39آ  80س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :بروزيني محمد .
جنوبا  :الواد.
شرقا  :بروزيني محمد.
غربا  :بروزيني حسن  ،بروزيني محمد  ،بروزيني احمد.
طالب التحفيظ  :بروزيني حمادي بن عال.
مطلب رقم 16 - 36888
اسم امللك  " :احمري ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بنعال ايت
سليمان.
وقع حتديده في .04/03/2019 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  92 :آ  11س.
نوعه  :ارض فالحية.
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اجملاورون :
شماال  :الرسم ، 16 - 41428الرسم . 16 - 36284
جنوبا :ورثة تهامي بريون.
شرقا  :ورثة بومتزوغت ادريس.
غربا  :ورثة تهامي بريون.
طالب التحفيظ  :محمد زانبو بن عبد العزيز.
مطلب رقم 16 - 38559
اسم امللك  " :فدان اجلنان ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت بوبكر.
وقع حتديده في .21/01/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  85 :آ  22س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم . 16 - 60695 ، 16 - 60616 ، 16 - 60746
جنوبا  :طريق.
شرقا  :عبداهلل الهردوز.
غربا  :املطلب . 16 - 36883
طالب التحفيظ  :احمد الهردوز بن محمد.
مطلب رقم 16 - 40399
اسم امللك  " :بويزار ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت حمي ايت
حمو عمر.
وقع حتديده في .12/10/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  76 :آ  30س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ميلود بلعابد.
جنوبا  :الهاكور سعيد.
شرقا  :الهاكور سعيد.
غربا  :الرسم . 16 - 58595
طالب التحفيظ  :باديني امينة بنت العربي ومن معها.
مطلب رقم 16 - 40434
اسم امللك  " :حدو اجلياللي ." 2
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار حنو عدي.
وقع حتديده في .06/07/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  35 :آ  98س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
القطعة االولى:
شماال  :احلاج جبيرة مسعودي.
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جنوبا  :الطريق .
شرقا احلاج موسى عجيجيج.
غربا  :احلاج جبيرة مسعودي.
القطعة الثانية:
شماال  :احلاج جبيرة مسعودي.
جنوبا  :طريق .
شرقا  :احلاج جبيرة مسعودي.
غربا  :احلاج جبيرة مسعودي.
طالب التحفيظ  :عبد الرحيم اكالف بن بوعزة.
مطلب رقم 16 - 45740
اسم امللك  " :بقعة ." 629
موقعه  :مدينة اخلميسات ضاية نزهة سيكتور ف.
وقع حتديده في .07/10/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  80 :س.
نوعه  :ارض بها بناية من سفلي وطابق اول.
اجملاورون :
شماال  :زنقة.
جنوبا  :احلسني زمامتة.
شرقا :الهاكور رشيدة.
غربا  :ملكيك مليكة.
طالب التحفيظ  :جنمة هبات بنت سليمان و من معها.
مطلب رقم 16 - 45817
اسم امللك  " :فدان ضاية محمد ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت عزوز
اوعلي.
وقع حتديده في .07/10/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  30 :آ  48س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :حميد بلعربي.
جنوبا  :املطلب . 16 - 45800
شرقا  :ممر.
غربا  :طريق.
طالب التحفيظ  :لكبيرة اومزالة بنت العربي.
مطلب رقم 16 - 45833
اسم امللك  " :فدان الكزا ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت عزوز
اوعلي.
وقع حتديده في .18/10/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  08 :آ  75س.

نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :حميد اوغالم.
جنوبا  :حميد بن ميمون .
شرقا  :طريق.
غربا  :حميد بن ميمون.
طالب التحفيظ  :محمد امزالة بن العربي ومن معه.
مطلب رقم 16 - 45840
اسم امللك  " :فدان الزيتون." 2
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت سيبرن الصفاصيف ايت فزاز.
وقع حتديده في .25/10/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  16 :آ  70س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق.
جنوبا :ورثة البوشيخي محمد.
شرقا  :اوقسو ابراهيم.
غربا  :عالل مجدوبي.
طالب التحفيظ  :اسماعيل اوقسو بن احمد.
مطلب رقم 16 - 45841
اسم امللك  " :فدان الزيتون." 1
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت سيبرن الصفاصيف ايت فزاز.
وقع حتديده في .25/10/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  19 :آ  94س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الواد.
جنوبا  :الطريق .
شرقا :اوقسو ابراهيم.
غربا  :مجدوبي عالل.
طالب التحفيظ  :اسماعيل اوقسو بن احمد.
مطلب رقم 16 - 45865
اسم امللك  " :مدرسة فويزان ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار فويزان.
وقع حتديده في .07/12/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  13 :آ  74س.
نوعه  :ارض بها بنايات عبارة عن مدرسة.
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اجملاورون :
شماال  :الرسم . 16 - 56235
جنوبا  :الطريق.
شرقا  :الرسم . 16 - 56234
غربا  :الرسم . 16 - 56235
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة.
مطلب رقم 16 - 45866
اسم امللك  " :دار الطالبة ".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل املركز.
وقع حتديده في .07/12/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  12 :آ  72س.
نوعه  :ارض بها بناية عبارة عن دار الطالبة.
اجملاورون :
شماال  :املطلب . 16 - 45771
جنوبا  :الرسم . 16 - 69972
شرقا  :طريق.
غربا  :الرسم . 16 - 69972
طالب التحفيظ  :امللك اخلاص للدولة.
مطلب رقم 16 - 45869
اسم امللك " :فدان حمو الصغير ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت مومن.
وقع حتديده في .13/12/2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  7 :هـ  80آ  85س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة عتابو سليمان.
جنوبا  :الرسم  ، 16 - 66872احبشان ادريس.
شرقا  :شخيشخ عبد الرحمان.
غربا  :احبشان حمودان  ،محمد مريدوش .
طالب التحفيظ  :املسطفى رافي بن احمد ومن معه.
مطلب رقم 16 - 45884
اسم امللك " :فدان البير".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار اخليعن.
وقع حتديده في .06/01/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :آ  15س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق.
جنوبا  :هرموش السعدية.
شرقا  :ورثة بادة عالل.
غربا  :ورثة بادة عالل .
طالب التحفيظ  :نعيمة سميح بنت محمد.
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مطلب رقم 16 - 45885
اسم امللك " :فدان البير ".
موقعه  :دائرة اخلميسات سيدي عالل املصدر دوار اخليعن.
وقع حتديده في .06/01/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :آ  03س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة بادة عالل.
جنوبا :طريق.
شرقا  :ورثة بادة عالل.
غربا  :ورثة بادة عالل .
طالب التحفيظ  :نعيمة سميح بنت محمد.
مطلب رقم 16 - 45898
اسم امللك  " :فدان اسروال سنكري ".
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت عياش ايت رحو.
وقع حتديده في .19/01/2022 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  08 :هـ  36آ  70س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة عبد السالم بن بوعزة ،ورثة سنكري قسو.
جنوبا  :ورثة عثمان بوعزة ،ورثة سنكري قسو.
شرقا  :ملك جماعي.
غربا  :ورثة حواز محمد.
طالب التحفيظ  :محمد عثمان بن بنعاشير و من معه.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى" فدان تيرست ".
مطلب رقم  16 - 38285الذي ادرج االعالن عن انتهاء حتديده
باجلريدة الرسمية رقم  1165املؤرخة في .28/04/2021
بدال من :
شماال  :الزنقة.
شرقا  :الشرقي محمد
جنوبا  :بوحنديرة حسن.
غربا  :بن عقة عبد السالم.
اقـــرأ :
شماال  :الرسم . 16 - 60636
جنوبا  :عسال احمد.
شرقا  :عسال احلاج.
غربا  :الطريق.
والباقي بدون تغيير.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى" اللة فضيلة ".
مطلب رقم  16 - 38548الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1142املؤرخة في 18/11/2020
بدال من :
اصل امللك :
 نظير قسمة عدلي مؤرخ في  23من محرم  1430موافق  20يناير .2009 -شهادة ادارية مؤرخة في  28يناير .2010
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اقرأ :
 نظير رسم قسمة عدلي مؤرخ في  23من محرم  1430موافق 20يناير .2009
 نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في  04من شوال  1429موافق 04اكتوبر .2008
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  28من رمضان  1429موافق  29شتنبر .2008 نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في  20من جمادىاالولى  1421موافق  21غشت .2000
 شهادة ادارية مؤرخة في  28يناير .2010والباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات
عبد االله املعطاوي
		

محافظة العيون
مطلب رقم 17 - 5047
اسم امللك  " :بوكراع ".
موقعه  :اقليم العيون ،جماعة بوكراع ،الطريق الوطنية رقم 5
الرابطة بني العيون وكلتة زمور.
وقع حتديده في  08 :ماي .2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  25 :هكتار  90آر  83سنتيار .
نوعه  :أرض عارية بها بنايات ومقبرة ومحطة غاز وطريق غير معبدة.
اجملاورون:
شماال  :الرسم العقاري  17 - 13231؛
شرقا  :امللك اخلاص للدولة؛
جنوبا  :الرسم العقاري  17 - 13233؛
غربا  :الطريق الوطنية رقم  5الرابطة بني العيون وكلتة زمور؛
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 17 - 5163
اسم امللك  " :بوكراع ." 4
موقعه :اقليم العيون ،جماعة بوكراع الطريق الوطنية رقم  5الرابطة
بني العيون وبوكراع ؛
وقع حتديده في 21 :يناير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1470 :هكتار  70آر  36سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  17 - 5162؛
شرقا  :امللك اخلاص للدولة؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  17 - 5164؛
غربا  :الطريق الوطنية رقم  5الرابطة بني العيون وبوكراع والرسم
العقاري عدد  17 - 18683؛
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
مطلب رقم 17 - 5167
اسم امللك  " :أمسكير ".
موقعه :اقليم طرفاية ،جماعة احلكونية.
وقع حتديده في 09 :مارس .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  528 :هكتار  41آر  15سنتيار.
نوعه  :أرض عارية بها نباتات برية وكرارة وسد وتخترقها أربع طرق
غير معبدة.
اجملاورون :
شماال  :امللك اخلاص للدولة؛
شرقا  :امللك اخلاص للدولة؛
جنوبا  :الطريق الوطنية رقم  101والرس العقاري عدد  17 - 14577؛
غربا  :امللك اخلاص للدولة وسد؛
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 17 - 5168
اسم امللك  " :فوسبوكراع ".
مطلب رقم 17 - 5066
موقعه  :اقليم العيون ،جماعة بوكراع.
اسم امللك  " :زمور ".
وقع حتديده في  11 :مارس .2020
موقعه  :اقليم بوجدور ،جماعة كلتة زمور الطريق الوطنية رقم 5
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1239 :هكتار  99آر  94سنتيار.
الرابطة بني كلتة زمور وبوكراع؛
نوعه  :أرض عارية بها نباتات برية وتخترقها طريق غير معبدة.
وقع حتديده في 06 :غشت .2018
اجملاورون :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار.
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  17 - 5046؛
نوعه  :أرض عارية تخترقها طريق غير معبدة.
شرقا  :الطريق الوطنية رقم 5؛
اجملاورون:
جنوبا  :امللك اخلاص للدولة؛
شماال :امللك اخلاص للدولة؛
غربا  :حزام ناقل الفوسفاط؛
شرقا :امللك اخلاص للدولة؛
طالبة التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص.
جنوبا :امللك اخلاص للدولة؛
احملافظ على األمالك العقارية بالعيون
غربا :الطريق الوطنية رقم  5الرابطة بني كلتة زمور وبوكراع؛
رشيد الوردي
			
طالبة التحفيظ :الدولة امللك اخلاص.
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محافظة خريبكة
إعالنني جديدين عن انتهاء التحديد
مطلب رقم 18 - 21004
امللك املسمى « :املطوع».
الواقع ب  :مدينة وادي زم حي املطوع.
طالب التحفيظ  :ودادية اخلير السكنية في شخص ممثلها القانوني.
إن هذا االعالن ينسخ االعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 715
املؤرخة في  12سبتمبر .2012

مطلب رقم 18 - 34065
امللك املسمى « :لبرويك».
الواقع ب  :دائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار لعراية.
طالبوا التحفيظ  :بوعزة هينوني بن عبد القادر ومن معه.
إن هذا االعالن ينسخ االعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 929
املؤرخة في  19أكتوبر .2016
احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة
عبد احلليم فتح اهلل
			

محافظة تطوان
مطلب رقم 19 - 78743
إسم امللك  " :املاء املسوس"
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بني سعيد ،جماعة زاوية سيدي قاسم
احملل املدعو :املاء املسوس
تاريخ التحديد  28 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  03 :آر  02س.
نوعه  :أرض عارية .
اجملاورون :
شماال  :ممر
شرقا  :فطنة الشقاري
جنوبا  :فطنة الشقاري
غربا  :سعيد وسمية اوالد بن عبد الرحيم
طالب (ة)  :مكة بنت الكبير العيساوي
مطلب رقم 19 - 56121

إسم امللك " :زياد"
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بنقريش ،جماعة دار بنقريش احملل املدعو:
مدشر دار اخلياط
تاريخ التحديد  26 :ابريل 2021
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر  18س.
نوعه  :أرض فالحية بجزء منها شجرة زيتون وشجرة ليمون
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اجملاورون :
شماال  :طريق
شرقا  :عبد النور اليونسي
جنوبا  :ورثة الغالي اليوسفي
غربا  :شكري بلقاسم
طالب (ة)  :احلسني بن عبد اهلل اليمالحي
مطلب رقم 19 - 78732
إسم امللك  " :عز الدين "
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة أزال الزيتون جماعة أزال احملل املدعو :دار
الكناوي
تاريخ التحديد  03 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  00 :آر  81س.
نوعه  :أرض عارية .
اجملاورون :
شماال  :معاد العاجي
شرقا  :زنقة
جنوبا  :ممر عمومي
غربا  :طاهر حجاج
طالب (ة)  :عز الدين بن محمد عمو
مطلب رقم 19 - 78731

إسم امللك  " :محمد"
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة أزال الزيتون جماعة أزال احملل املدعو :دار
الكناوي
تاريخ التحديد  03 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر  18س.
نوعه  :أرض عارية .
اجملاورون :
شماال  :ممر عمومي
شرقا  :يسرى العاجي
جنوبا  :دنيا العاجي وندى عفاسي
غربا  :زنقة
طالب (ة)  :محمد بن محمد عمو
مطلب رقم 19 - 78730
إسم امللك  " :إسماعيل "
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة أزال الزيتون ،جماعة ازال احملل املدعو :دار
الكناوي
تاريخ التحديد  03 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  92 :س
نوعه  :أرض عارية .
اجملاورون :
شماال  :معاد العاجي
شرقا  :طاهر حجاج
جنوبا  :ممر عمومي
غربا  :زنقة
طالب (ة)  :إسماعيل بن محمد عمو
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مطلب رقم 19 - 78723

إسم امللك  " :فرح"
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بني سعيد ،جماعة زاوية سيدي قاسم
احملل املدعو :سوسان
تاريخ التحديد  22 :فبراير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر  98س.
نوعه  :أرض عارية بجزء منها بناء طفيف مع بئر
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد93125/19 :
شرقا  :ممر
جنوبا  :رسم عقاري عدد120553/19 :
غربا  :مطلب عدد45690/19 :
طالب (ة)  :محمد بن أحمد السعداوي ومن معه.
مطلب رقم 19 - 78721

إسم امللك  " :زينب
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة وجماعة املالليني احملل املدعو :الريحانة
تاريخ التحديد  14 :فبراير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  39 :آر  65س.
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :أحمد بلحاج  ،معوية عائشة
شرقا  :خالد سالم دني
جنوبا  :ممر عمومي
غربا  :بوسوالف خدوج
طالب (ة)  :أحمد بن محمد بلحاج ومن معه.
مطلب رقم 19 - 78629
إسم امللك  " :كدية داوود  311التابع ألحباس قبيلة ودراس"
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة عني احلصن جماعة السوق القدمي احملل
املدعو :بوحرقوص
تاريخ التحديد  01 :فبراير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  17 :آر  61س.
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد ، 110679/19 :احباس ليلة القدر
شرقا  :ورثة احمد املشاش
جنوبا  :رسم عقاري عدد110846/19:
غربا  :رسم عقاري عدد110679/19 :
طالب (ة)  :األوقاف العامة بتطوان

اجملاورون :
شماال  :ورثة املقدم
شرقا  :زنقة
جنوبا  :مطلب عدد71631/19 :
غربا  :خندق
طالب (ة)  :محمد بن املفضل املغيلي.
مطلب رقم 19 - 78687
إسم امللك  " :مركز تسجيل السيارات شفشاون القطعة رقم "1
موقعه  :شفشاون  ،اجلماعة احلضرية لشفشاون احملل املدعو :مركز
تسجيل السيارات
تاريخ التحديد  08 :فبراير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  31 :آر  23س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون
اجملاورون :
شماال  :زنقة ثم عشوشة التليدي
شرقا  :زنقة
جنوبا  :زنقة  ،الدولة امللك اخلاص
غربا  :طريق
طالب (ة)  :الدولة امللك اخلاص
مطلب رقم 19 - 78149
إسم امللك  " :ملك السرار"
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة بني سعيد  ،جماعة زاوية سيدي قاسم
احملل املدعو :امسا
تاريخ التحديد  10 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  01 :آر  19س.
نوعه  :أرض عارية .
اجملاورون :
شماال  :مطلب عدد45571/19 :
شرقا  :عثمان أغربي
جنوبا  :مطلب عدد45395/19 :
غربا  :ممر
طالب (ة)  :أحمد بن محمد السرار.
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12غشت )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيد  :عبد السالم بن شعيب اجلفوفي  ،اجلاعل محل
اخملابرة معه بتطوان  ،شارع العرائش  ،زنقة هـ رقم  ، 17طلب أن يسلم
مطلب رقم 19 - 78657
له نظير جديد للرسم العقاري عدد  "،19 - 28033الرشيدية  ".الكائن
إسم امللك  " :ملك املغيلي"
بتطوان  ،اجلماعة احلضرية لتطوان ،احملل املدعو  :احملنش .وذلك بسبب
موقعه  :إقليم تطوان  ،قيادة وجماعة املالليني احملل املدعو :مركز
ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.
املالليني
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
2022
فبراير
07
:
التحديد
تاريخ
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن
املساحة التي أظهرها التصميم  20 :آر  43س.
احملافظ املساعد على االمالك العقارية بتطوان
يونس اومالح
			
نوعه  :أرض فالحية .
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نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة عمر عالل؛

مطلب رقم 22 - 251
اسم امللك  " :امللك اخملزني رقم  109زمران"
موقعه  :باقليم قلعة السراغنة ،متاللت ،دوار أوالد معزوز.
وقع حتديده في  26 :سبتمبر .1984
نوعه  :أرض فالحية .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  07( :أر  58س).
اجملاورون :
شماال  :مطالب التحفيظ أعداد /29127م/29124 ،م و /29125م.
شرقا  :الرسم العقاري عدد /29125م و .22 - 29126
جنوبا  :منطقة الضم بويدة أوالد سعيد.
غربا  :الرسم العقاري عدد /29127م ومنطقة الضم بويدة أوالد سعيد.
طالب التحفيظ  :مندوب أمالك الدولة بقلعة السراغنة نيابة عن
امللك اخلاص لدولة.
اعالن جديد عن انتهاء التحديد

شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :مليكة ديوبان؛
طالب التحفيظ  :محمد اغزار بن علي.
مطلب رقم 24 - 131701
اسم امللك " :ازوكاغ"
موقعه  :اقليم احلسيمة ،بلدية أجدير ،احملل املدعو  :متسقيذنت.
وقع حتديده في  16 :فبراير 2022؛
مساحته  30 :آر  56س؛
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبناية تتكون من سفلي وطابق
أول وبئر وحوض مائي؛
اجملاورون :
شماال  :خدوج أزوكاغ ،والرسم العقاري عدد عدد  ،24 - 22193الطريق؛
شرقا  :ورثة الكوطة ،اخلطابي يوسف ،محمد كوطة؛
جنوبا  :ورثة موح شعيب؛

مطلب رقم 22 - 6425

امللك املسمى  :نواجي
الكائن  :بإقليم قلعة السراغنة  ،العطاوية املركز.
طالب التحفيظ  :مدير أمالك الدولة بقلعة السراغنة نيابة عن امللك
اخلاص للدولة.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في :
 21ديسمبر  2005حتت عدد 364
احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة
محمد أغوش
			

غربا  :ورثة راضية أزوكاغ.
طالب التحفيظ  :ازوكاغ علي بن محمد؛
مطلب رقم 24 - 131718
اسم امللك " :احمد"
موقعه  :اقليم احلسيمة ،مدينة تار جيست ،شارع تيزي افري؛
وقع حتديده في  04 :يناير 2022؛
مساحته  01 :آر  25س؛
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :حسن امحند؛

محافظة احلسيمة

جنوبا  :عبد السالم الهاني ،احلاج علي؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  ،24 - 3232اوالد علي ابراهيم؛
طالب التحفيظ  :احمد اوالد علي ابراهيم بن مسعود.

مطلب رقم 24 - 131645
اسم امللك " :انار"
موقعه  :اقليم احلسيمة ،دائرة بني ورياغل ،جماعة امزورن ،احملل املدعو :
تاليوسف.
وقع حتديده في  21 :فبراير .2022
مساحته  01 :آر  94س.

مطلب رقم 24 - 131726
اسم امللك " :ما شاء اهلل "
موقعه  :مدينة احلسيمة ،احملل املدعو  :اكار ازوكاغ؛
وقع حتديده في  10 :يناير 2022؛
مساحته 01 :ار  55س؛
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نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد عدد 24 - 121549؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد عدد 24 - 19647؛
غربا  :أصريح عبد الكرمي؛
طالب التحفيظ  :الدعدي عبد الرحمان بن عبد املولى.
مطلب رقم 24 - 131623
اسم امللك " :الوفراسي"
موقعه  :مدينة احلسيمة ،احملل املدعو  :حتجار تزكاغني حي ميرادور االعلى؛
وقع حتديده في  03 :فبراير 2022؛
مساحته  50 :س؛
نوعه  :أرض بها بناية تتكون من سفلي؛
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :عزيز؛
غربا  :الطريق؛
طالب التحفيظ  :الوفراسي محمد بن مصطفى.
مطلب رقم 24 - 131748
اسم امللك " :حميد"
موقعــه  :اقليم احلسيمة ،جماعة أجدير ،احملل املدعو  :حي تالبوذة؛
وقع حتديده في  03 :فبراير 2022؛
مساحته  01 :آر  48س؛
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة حميدو املقدم؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :أمينة املقدم ،مطلب التحفيظ عدد 24 - 4358؛
غربا  :ورثة حميدو املقدم؛
طالب التحفيظ  :املقدم حميد بن احميدو.
مطلب رقم 24 - 131751
اسم امللك " :ميساء"
موقعــه  :اقليم احلسيمة ،بلدية أجدير ،احملل املدعو  :دهار السلوم.
وقع حتديده في  07 :فبراير 2022؛

مساحته  01 :آر  95س؛
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :رايس فاطمة ،رايس عائشة؛
شرقا  :الرايس حسن؛
جنوبا  :ورثة الرايس أحمد؛
غربا  :أحمد اكولي؛
طالب التحفيظ  :اشوخي احمد بن امحمد؛
مطلب رقم 24 - 131754
اسم امللك " :اشمريخ"
موقعــه  :اقليم احلسيمة ،دائرة بني ورياغل ،جماعة ازمورن ،احملل
املدعو  :انار مسعود ابكار؛
وقع حتديده في  09 :فبراير 2022؛
مساحته  01 :آر  43س؛
نوعه  :ارض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  ،24 - 99803مطلب التحفيظ عدد
24 - 95407؛ الرسم العقاري عدد 24 - 32041؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 24 - 30067؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة ديوبان؛
طالب التحفيظ  :شمروق فريد بن محمد.
مطلب رقم 24 - 131755
اسم امللك " :بودرة " 1
موقعــه  :اقليم احلسيمة ،بلدية أجدير ،احملل املدعو  :متسقيذنت؛
وقع حتديده في  09 :فبراير 2022؛
مساحته  70 :س؛
نوعه  :أرض عارية؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 24 - 131756؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 24 - 91913؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 24 - 37438؛
غربا  :الطريق؛
طالب التحفيظ  :ارحيمو بودرة بنت موح؛
مطلب رقم 24 - 131756
اسم امللك " :بودرة " 2
موقعــه  :اقليم احلسيمة ،بلدية أجدير ،احملل املدعو  :متسقيذنت؛
وقع حتديده في  09 :فبراير 2022؛
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مساحته  73 :س؛
نوعه  :أرض a؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 24 - 37440؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 24 - 91913؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 24 - 131755؛
غربا  :الطريق؛
طالبة التحفيظ  :ارحيمو بودرة بنت موح؛
احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة
البشير دحوتي
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مطلب رقم 27 - 41494
اسم امللك  " :خديجة ".
موقعه  :مدينة حنيفرة  ،املكان املدعو  :السيري .
وقع حتديده في  01 :ديسمبر. 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  82 :س
نوعه  :ارض عارية .
اجملاورون :
شماال  :باعلي بن عمر؛
شرقا  :الزنقة (ملك جماعي)؛
جنوبا  :بوتاغسني احلاج ؛
غربا  :شافي سعدية .
طالب التحفيظ  :خديجة دهمني .

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 27 - 41575
اسم امللك  " :تغلياست ".
موقعه  :اقليم خنيفرة  ،دائرة القباب  ،جماعة آيت اسحاق  ،املكان

مطلب رقم 27 - 41410
اسم امللك  " :احلرش".
موقعه  :اقليم خنيفرة  ،دائرة القباب  ،جماعة تيغسالني املكان املدعو
آيت يعقوب  ،آيت داود .
وقع حتديده في  20 :يوليو . 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هـ  40آر  34س .
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار .
اجملاورون :
القطعة االولى :
شماال  :حمراوي فاطمة و من معها ؛
شرقا  :الطريق ( ملك عمومي)؛
جنوبا  :حمراوي موحى ؛
غربا  :الطريق ( ملك عمومي) .
القطعة الثانية :
شماال  :حمراوي ميمونة ؛
شرقا  :الشعبة ( ملك عمومي)؛
جنوبا  :حمراوي موحى ؛
غربا  :الطريق ( ملك عمومي) .
القطعة الثالثة :
شماال  :حمراوي ميمونة ؛
شرقا  :كودادي قسو  ،الطريق ( ملك عمومي)؛
جنوبا  :حمراوي موحى ؛
غربا  :الشعبة ( ملك عمومي) .
طالب التحفيظ  :صاليح حمراوي .

املدعو آيت يشو .
وقع حتديده في  22 :ديسمبر . 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :هـ  48آر  75س .
نوعه  :ارض فالحية بها اشجار .
اجملاورون :
القطعة االولى :
شماال  :حلسن منشيح ؛
شرقا  :الطريق ( ملك عمومي)؛
جنوبا  :منشيح سمير ؛
غربا  :الشعبة ( ملك عمومي) .
القطعة الثانية :
شماال  :حلسن منشيح ؛
شرقا  :فاضمة منشيح ؛
جنوبا  :الطريق ( ملك عمومي) ؛
غربا  :الطريق ( ملك عمومي) .
طالب التحفيظ  :محمد منشيح .
مطلب رقم 27 - 46820
اسم امللك  " :وعزيز ".
موقعه  :اقليم خنيفرة  ،دائرة القباب  ،ملحقة آيت اسحاق  ،جماعة
واومنة  ،املكان املدعو بوغارف .
وقع حتديده في  27 :ديسمبر . 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :آ  61س
نوعه  :ارض عارية .
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اجملاورون :

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  33 :آ  97س

شماال  :الزنقة ( ملك جماعي)؛

نوعه  :ارض بها بنايات و اشجار

شرقا  :الزنقة ( ملك جماعي)؛
جنوبا  :طالب التحفيظ ؛
غربا  :رابحة فريد .
طالب التحفيظ  :علي وعزيز .
مطلب رقم 27 - 46822

اجملاورون :
شماال  :طالب التحفيظ ؛
شرقا  :آيت عاسي ؛
جنوبا  :آيت عاسي ؛
غربا  :املوساوي محمد .
طالب التحفيظ  :سيدي الورقي ومن معه.

اسم امللك  " :املسكيني ".
موقعه  :مدينة خنيفرة  ،املكان املدعو  :حي حمرية .
وقع حتديده في  11 :اكتوبر . 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :آ .
نوعه  :ارض عارية .

مطلب رقم 27 - 46901
اسم امللك  " :ملود ".
موقعه  :اقليم خنيفرة  ،دائرة القباب  ،جماعة تيغسالني املكان املدعو
احلي االداري .
وقع حتديده في  07 :ديسمبر . 2021

اجملاورون :
شماال  :الزنقة ( ملك جماعي)؛
شرقا  :فكري محمد ؛
جنوبا  :الزنقة ( ملك جماعي)؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  66 :س.
نوعه  :ارض بها بناية ذات سفلي و طابق علوي .
اجملاورون :
شماال  :الزنقة ( ملك جماعي)؛

غربا  :الزنقة ( ملك جماعي).

شرقا  :اسماعيل ؛

طالب التحفيظ  :خديجة املسكيني .

جنوبا  :بولعريف يطو ؛
غربا  :الزنقة ( ملك جماعي) .

مطلب رقم 27 - 46856

طالب التحفيظ  :ملود بولعريف .

اسم امللك  " :بنسعيد و مهى ".
موقعه  :اقليم و دائرة حنيفرة  ،جماعة اكلمام ازكزا  ،املكان املدعو  :متحضرين.
وقع حتديده في  26 :اكتوبر . 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  05 :هـ  02آ  52س
نوعه  :ارض فالحية بها بناية و آبار و حوض و اشجار .
اجملاورون :
شماال  :برحال فاضمة ؛
شرقا  :فاطمة بيساسة ؛
جنوبا  :ورثة امحزون حمادي  ،الطريق ( ملك عمومي ) ؛
غربا  :الطريق ( ملك عمومي ) .
طالب التحفيظ  :املنتصير بنسعيد و من معه.
مطلب رقم 27 - 46875
اسم امللك  " :الورقي ".
موقعه  :اقليم و دائرة خنيفرة  ،ملحقة و جماعة موحى وحمو الزياني

مطلب رقم 27 - 46905
اسم امللك  " :ملك زنقة ." 48
موقعه  :مدينة خنيفرة  ،املكان املدعو  :حي الفتح .
وقع حتديده في  13 :ديسمبر . 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :آ  39س
نوعه  :ارض عارية .
اجملاورون :
شماال  :الزنقة ( ملك جماعي)؛
شرقا  :مينة قاشى ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 27 - 7154؛
غربا  :حمداوي عبد اجمليد .
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 27 - 46906
اسم امللك  " :مسجد حي الفتح ." 02

املكان املدعو  :دوار امهروق

موقعه  :مدينة خنيفرة  ،املكان املدعو  :حي الفتح .

وقع حتديده في  08 :نوفمبر . 2021

وقع حتديده في  13 :ديسمبر . 2021
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في امكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :آ  39س
قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا االعالن.
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من جزء به قبو و سفلي و طابق اول عبارة
احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة
عن مسجد ومرافقه .
شريفي جواد
			
اجملاورون :
شماال  :الزنقة ( ملك جماعي)؛
شرقا  :الزنقة ( ملك جماعي)؛
جنوبا  :الزنقة ( ملك جماعي)؛
غربا  :مطلب رقم . 27 - 46904
محافظة ورزازات
طالب التحفيظ  :االحباس العامة .
مطلب رقم 27 - 46970
إصـالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :زكاك الواد " .
اسم امللك  " :ملك حسن ".
مطلب رقم  28 - 58815 :الذي أدرج اعالن انتهاء حتديده
موقعه  :مدينة خنيفرة  ،املكان املدعو  :حي املسيرة وقع حتديده في :
باجلريدة الرسمية رقم  1211 :املؤرخة في  16 :مارس ، 2022
 20فبراير . 2022
الذي طلب حتفيظه  :حلسن تزلوين بن علي.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  64 :س
بدال من :
نوعه  :ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول.
املساحة النهائية للعقار 03 :ار .
اجملاورون :
اقرأ :
شماال  :مصطفى؛
املساحة النهائية للعقار 52 :ار  45سنتيار.
شرقا  :الزنقة ( ملك جماعي)؛
والباقي بدون تغيير .
جنوبا  :بشرى اكوران  ،حميد اكوران ؛
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات بالنيابة
غربا  :بن يحي مصطفى .
عبد الرحيم طاهري
			
طالب التحفيظ  :حسن بنيحيى .
اعالن جديد بانتهاء التحديد

محافظة سيدي قاسم
مطلب رقم  - 17434ك
امللك املسمى  " :السعادة "
الكائن  :مبدينة خنيفرة  ،املكان املدعو  :حي السعادة.
وقع حتديده في  17 :فبراير .1982
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء حتديده الذي نشر باجلريدة
الرسمية عدد  882املؤرخة في  25نوفمبر . 2015
اعالنان ينص عليهما الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12اغسطس )1913

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي اسفله باالعالم للعموم ان
السيد العربي بوكلو بن محمد الساكن اجلاعل محل اقامته للمخابرة معه
ببلوك  ، 02زنقة  02رقم  ،11حي تامومنت ،خنيفرة  ،طلب ان يسلم له نظير
جديد للرسم العقاري رقم  27 - 7348املؤسس للملك املدعـو "الهناء"
الكائن باقليم ودائرة خنيفرة ،جماعة موحى وحمو الزياني ،املكان املدعو :
الضهرة  ،وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

مطلب رقم 30 - 45989
اسم امللك " :بالد حسني".
موقعه  :إقليم سيدي قاسم ،دائرة تالل الغرب ،قيادة و جماعة موالي
عبد القادر ،دوار القنادلة الواد.
مساحته  01 :هـ  66آر  70س.
نوعه  :أرض فالحية بها مستودع في طور البناء و ميزان لألوزان الثقيلة
و مكتب.
اجملاورون :
شماال  :ورثة عالل دنى؛
جنوبا  :الطريق رقم  4549؛
شرقا  :أمينة حيزو و ورثة عبد اهلل عرباج ؛
غربا  :ورثة عالل باجة.
طالب التحفيظ  :السيد فؤاد الراجي بن محمد بن سعيد.
مطلب رقم 30 - 46031
اسم امللك " :فدان قلة".
موقعه  :إقليم سيدي قاسم ،دائرة ورغة ،قيادة و جماعة اوالد نوال،
دوار عني حميدة.
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محافظة تيزنيت

مساحته  3 :هـ  09آر  29س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري رقم 5302ر (القطعة ،)1
جنوبا  :جنيب كرافس ؛
شرقا  :رسم عقاري رقم 5302ر (القطعة )1؛
غربا  :الطريق رقم .4547
طالب التحفيظ  :السيد جالل الكرافس بن محمد بن محمد.
مطلب رقم  - 18267ر
اسم امللك " :بوحجر ."2
موقعه  :إقليم سيدي قاسم ،دائرة تالل الغرب ،قيادة و جماعة عني
الدفالي ،دوار اوالد كايد.
مساحته اإلجمالية  22 :هـ  72آر  83س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بنايات.
يتكون من قطعتني؛
األولى مساحتها  18 :هـ  33آر  44س.
اجملاورون :
شماال  :مطلب رقم  ،30 - 20373مطلب رقم  30 - 20391و الواد؛
جنوبا  :القطعة رقم  4358؛
شرقا  :القطعة رقم  ،3790مطلب رقم  ،30 - 20521مطلب رقم
 ،30 - 20378مطلب رقم  ،30 - 20390القطعة رقم  ،3816القطعة
رقم  ،3817القطعة رقم  3818و مطلب رقم 30 - 20393؛
غربا  :الواد.
الثانية مساحتها  4 :هـ  39آر  39س.
اجملاورون :
شماال  :القطعة رقم  ،3464مطلب رقم  ،30 - 19561مطلب رقم
 ،30 - 19582مطلب رقم  ،30 - 19879مطلب رقم 30 - 19644
ومطلب رقم 30 - 19879؛
جنوبا  :مطلب رقم  30 - 19685و مطلب رقم  30 - 19691؛
شرقا  :ورثة التهامي بن عبد الكرمي ،القطعة رقم  ،3719مطلب رقم
 ،30 - 19884مطلب رقم  30 - 19685و طريق عمومية عرضها  10أمتار؛
غربا  :مطلب رقم  ،30 - 19563طريق عمومية عرضها  10أمتار ،مطلب
رقم  ،30 - 19925مطلب رقم  ،30 - 19562القطعة رقم  ،3717مطلب
رقم  ،30 - 19617مطلب رقم  30 - 19611و القطعة رقم .3696
طالب التحفيظ  :السيد مصطفى مغفول بن علي.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم

			

امبارك السوسي

مطلب رقم 31 - 15408
اسم امللك " :محل جتاري "17
موقعه  :شارع الزرقطوني جماعة واقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده  09 :يونيو 2006
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  27 :سنتيار
مشتمالته  :أرض بها بناية مكونة من متجر سفلي وطابق علوي واحد
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 15407
شرقا  :طريق
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :طالب التحفيظ
طالب التحفيظ  :الناجم كوغرابو بن ابراهيم
مطلب رقم 31 - 17641
اسم امللك  " :اضرضار " 2
موقعه  :دوار ادالطالب احيى جماعة الركادة اقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده  23 :نوفمبر 2007
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  21 :ار و  14سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار مختلفة ومتمرة
اجملاورون :
شماال  :ادحلويسني وشعبة
شرقا  :ورثة تعتمانت
جنوبا  :ورثة ادطاهر وشعبة
غربا  :ورثة ادبال
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :شعبة.
طالب التحفيظ  :اضرضار محمد
مطلب رقم 31 - 70896
اسم امللك  " :قرعة دار " 2
موقعه  :دوار بنشاول ايت بوياسني جماعة سيدي امبارك اقليم
سيدي ايفني.
تاريخ حتديده  10 :نوفمبر 2016
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  51 :ار و  72سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية بجزء منها بها بنايات سفلية وأشجار
مختلفة
اجملاورون :
شماال  :ورثة رمضان مبارك ،خضرون
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  ،31 - 70895طريق ،األوقاف العامة
جنوبا  :العسري علي
غربا  :خدروم
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :حائط مشترك وممر خاص باملسجد.
طالب التحفيظ  :ابوبكر الهادي بن بلقاسم
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مطلب رقم 31 - 146422
اسم امللك  " :تيزنيت الدولة  1858قروي "
موقعه  :مدرسة تيزي اونبض جماعة أداي اقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده  06 :ماي 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  19 :ار و  33سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية بجزء منها مدرسة ومرافقها وأشجار مختلفة
اجملاورون :
شماال  :مجاورغير معروف
شرقا  :امللك العام اجلماعي و مجاورغير معروف
جنوبا  :مجاورغير معروف
غربا  :مجاورغير معروف
طالبة التحفيظ  :الدولة املغربية ( امللك اخلاص )

مشتمالته  :أرض فالحية بجزء منها بنايتني األولى من سفلي والثانية
من سفلي وطابق اول ،وثالث بنايات لتربية الدواجن ،وآبار ،وأشجار.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خطوط وأعمدة كهربائية،
طريق مزدوج ،ممر.
طالبو التحفيظ  :هاجر بوردمي ومن معها.
إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 981
بتاريخ  18اكتوبر 2017

مطلب رقم 31 - 22902
اسم امللك  " :بو الهدة "
موقعه  :حي متدغوست جماعة تيزنيت.
تاريخ حتديده  20 :ديسمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  80 :س
مشتمالته  :أرض عارية
مطلب رقم 31 - 146730
اجملاورون :
اسم امللك " :فدان تيزرك"
شماال  :زنقة
موقعه  :مزارع فوق ادرق جماعة تيزنيت .
شرقا  :الرسم العقاري رقم 31 - 23898
تاريخ حتديده  24 :يناير 2022
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 26406
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  4 :هكتار و  46ار و  75سنتيار
غربا  :اقشوش اليزيد.
مشتمالته  :أرض عارية
طالب التحفيظ  :مصطفى بوالهدة بن مبارك
اجملاورون :
إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1155
شماال  :الرسم العقاري رقم  31 - 8766و الرسم العقاري رقم 31 - 11535
بتاريخ  17فبراير .2021
والرسم العقاري رقم  31 - 13007و الرسم العقاري رقم  31 - 26422و الرسم
احملافظ املساعد على االمالك العقارية بتيزنيت
العقاري رقم  31 - 27590و الرسم العقاري رقم  31 - 29668و الرسم العقاري
البشير أصوفي
			
رقم 31 - 35674
شرقا  :الرسم العقاري رقم 09 / 25417
جنوبا  :ادالقاضي العربي و بلهاني سعيد و الرسم العقاري رقم 31 - 4871
والرسم العقاري رقم  31 - 5140و الرسم العقاري رقم  31 - 17412و الرسم
العقاري رقم  31 - 17697و الرسم العقاري رقم  31 - 27640و الرسم العقاري
رقم  31 - 33164و الرسم العقاري رقم  31 - 33165و الرسم العقاري رقم
 31 - 33166و الرسم العقاري رقم  31 - 33167والرسم العقاري 31 - 1956
ومجاور غير معروف.
غربا  :الرسم العقاري رقم  31 - 4655و الرسم العقاري رقم 31 - 93909
وطالب التحفيظ
طالبة التحفيظ  :شركة جمحل ش م م في شخص ممثلها القانوني
احلسن العبودي
إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31 - 6532
اسم امللك " امي اجوي "
موقعه  :دوار اكادير ازدار جماعة بونعمان إقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده  :فاحت ابريل 2021

محافظة الصويرة
اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 35 - 62114
امللك املسمى  :ملك ريحان.
الواقع  :الكائن ببلدية الصويرة زنقة زعير رقم .40-38
طالب التحفيظ  :سفيان الصغير ابن احمد.
تاريخ التحديد  21 :يناير .2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  17 :سنتيار
إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1178
املؤرخة في  28يوليو .2021
احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة
محمد عطشة
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محافظة العرائش
مطلب رقم 36 - 25580
اسم امللك  " :وجلة بواد اخلميس " 1
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة اللوكوس ،جماعة تطفت ،احملل املدعو
 :وجلة بواد اخلميس 1
وقع حتديده في  13 :ديسمبر 2021
مساحته  01 :هـ  26ار  80س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :واد
جنوبا  :ورثة الصافي محمد ( العيساوي )
شرقا  :احمد احلداد
غربا  :ورثة احلاج عبد اهلل
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف
القصر الكبير
مطلب رقم 36 - 32508
اسم امللك  " :املرجع  1عنصر " .
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة اللوكوس ،جماعة سوق القلة ،دوار العنصر
وقع حتديده في  06 :ديسمبر 2021
مساحته  47 :آر  96س.
نوعه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلراق قيسي
جنوبا  :عبد السالم احلراق
شرقا  :احمد احلراق
غربا  :البشير احلراق
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف
القصر الكبير
مطلب رقم 36 - 32527
اسم امللك  " :اخلنادق السفلية "
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة اللوكوس ،جماعة زعرورة ،دوار العنصر
وقع حتديده في  13 :يناير 2022
مساحته  06 :ار  83س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :محمد اشروي

جنوبا  :احلراق الشرع
شرقا  :خندق
غربا  :البشير عبسام
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف
القصر الكبير
مطلب رقم 36 - 32528
اسم امللك  " :النوية كندماس "
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة اللوكوس ،جماعة زعرورة ،دوار العنصر
وقع حتديده في  13 :يناير 2022
مساحته  22 :ار  57س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ممر
جنوبا  :خدوج اشروي و من معها
شرقا  :شعبة
غربا  :خدوج اشروي و من معها
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف
القصر الكبير
مطلب رقم 36 - 32720
اسم امللك  " :توتة بوصفايح " 247372
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم،جماعة بني جرفط
،احملل املدعو  :توتة بوصفايح 247372
وقع حتديده في  09 :ديسمبر 2021
مساحته  10 :هـ  94ار  90س .
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بئر
اجملاورون :
شماال  :ورثة دار لشهب و الرسم العقاري عدد 36 - 62160
جنوبا  :طريق
شرقا  :الرسم العقاري عدد  – 36 - 56473خندق – احلراق محمد و
احلراق العربي
غربا  :احمد بن لقطيب و خندق
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف
القصر الكبير
مطلب رقم 36 - 37225
اسم امللك  " :أمكالل و ساحل يراث " 60135
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم،جماعة تازروت،دوار الدشيار
وقع حتديده في  10 :يناير 2022
مساحته  24 :ار  62س .

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022

3519

نوعه  :أرض فالحية بها أشجار

جنوبا  :املوساوي محمد

اجملاورون :

شرقا  :املوساوي قاسم

شماال  :ورثة محمد العمراني

غربا  :احلياني عبد اإلله

جنوبا  :ادريس جعباق

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف العرائش

شرقا  :ممر عمومي
غربا  :ورثة محمد العمراني
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف
العرائش

مطلب رقم 36 - 37336
اسم امللك  " :عني الدرة . " 59917 - 2
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة اللوكوس ،جماعة سوق القلة ،دوار املسيلة
وقع حتديده في  09 :ديسمبر 2021

مطلب رقم 36 - 37326
اسم امللك  " :بالد اليهودي " 65275
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة وادي اخملازن ،جماعة ريصانة الشمالية
،دوار أوالد يحيى
وقع حتديده في  :فاحت ديسمبر 2021
مساحته اإلجمالية  49 :آر  00سنتيار
نوعه  :أرض فالحية
القطعة رقم  01مساحتها  22آر  32سنتيار

مساحته  30 :آر  35س.
نوعه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ممر
جنوبا  :احمد القاطي
شرقا  :احمد القاطي
غربا  :احمد املوساوي و األحباس
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف العرائش

اجملاورون :
شماال  :الرسمني العقاريني عدد  36 - 16063و 36 - 44154
جنوبا  :طريق

مطلب رقم 36 - 37341
اسم امللك  " :املكركر . " 1
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة وادي اخملازن،جماعة خميس الساحل

شرقا  :طريق
غربا  :ورثة احلاج محمد الزالوي
القطعة رقم  02مساحتها  26آر  68سنتيار
اجملاورون :

،مدشر القسيريسي
وقع حتديده في  10 :ديسمبر 2021
مساحته  54 :آر  78س.
نوعه  :ارض فالحية بها بناء من القصدير

شماال  :طريق

اجملاورون :

جنوبا  :ورثة طحينة

شماال  :الرسمني العقاريني عدد  36 - 40889و 36 - 40821

شرقا  :األحباس

جنوبا  :طريق

غربا  :األحباس
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف العرائش
مطلب رقم 36 - 37335

شرقا  :املطلب عدد 36 - 12397
غربا  :الرسم العقاري عدد 36 - 40821
طالبو التحفيظ  :محمد عزيز بن عبد السالم حماني و من معه

اسم امللك  " :عني الدرة . " 59917 - 1
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة اللوكوس ،جماعة سوق القلة ،دوار املسيلة
وقع حتديده في  09 :ديسمبر 2021

مطلب رقم 36 - 37353
اسم امللك  " :عنصر الفلوس و مرجع العليقة " .
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم،جماعة بني عروس

مساحته  26 :آر  89س.

،دوار ميصرة

نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون

وقع حتديده في  17 :ديسمبر 2021

اجملاورون :

مساحته  01 :هـ  12آر  90س.

شماال  :األحباس

نوعه  :ارض فالحية
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اجملاورون :
شماال  :عبد السالم بن محمد الوهابي
جنوبا  :ورثة عمر الشنتوف و خندق
شرقا  :ورثة محمد الوهابي اجبيلو
غربا  :خندق
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف العرائش
مطلب رقم 36 - 37354

مساحته  01 :هـ  62آر  20س.
نوعه  :ارض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة اجليل الكريدي
جنوبا  :ممر عمومي و ورثة القايد التهامي
شرقا  :ورثة عبد السالم خربوش الكريدي و خندق
غربا  :ورثة بادة
طالب التحفيظ  :محمد اللقاح بن التهامي

اسم امللك  " :املقيل . " 59224
مطلب رقم 36 - 37395
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة موالي عبد السالم،جماعة بني عروس
اسم امللك  " :احلجورة " .
،دوار عني احديد
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة وادي اخملازن،جماعة ريصانة الشمالية
وقع حتديده في  17 :ديسمبر 2021
،احملل املدعو احلجورة
مساحته  26 :آر  74س.
وقع حتديده في  12 :يناير 2022
نوعه  :ارض فالحية
مساحته  49 :آر  97س.
اجملاورون :
نوعه  :ارض فالحية
شماال  :عبد السالم بن عبد اهلل الوهابي و ورثة محمد الشنتوف
اجملاورون :
جنوبا  :ورثة عبد اهلل بن اعمر الوهابي
شماال  :خندق
شرقا  :خندق
جنوبا  :رقية التهامي بن علي
غربا  :األحباس
شرقا  :رقية التهامي بن علي و اخملتار بادة
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر أوقاف العرائش
غربا  :ورثة عبد السالم أبا توهامي
طالب التحفيظ  :محمد اللقاح بن التهامي
مطلب رقم 36 - 37387
احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش
اسم امللك  " :العقبة " .
ادريس بوزيان
			
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة وادي اخملازن،جماعة خميس الساحل
،دوار مزكالف
وقع حتديده في  07 :يناير 2022
مساحته  07 :آر  80س.
نوعه  :ارض فالحية

محافظة تاونات

اجملاورون :
شماال  :الرسمني العقاريني عدد  36 - 23876و 36 - 14147
جنوبا  :الرسمني العقاريني عدد  36 - 42966و 36 - 44313
شرقا  :لطيفة احميدو الدسولي
غربا  :الرسم العقاري عدد 36 - 44180
طالبة التحفيظ  :رشيدة الدسولي بنت اخملتار
مطلب رقم 36 - 37393
اسم امللك  " :اسليلية " .
موقعه  :إقليم العرائش ،دائرة وادي اخملازن،جماعة ريصانة الشمالية ،
احملل املدعو اسليلية
وقع حتديده في  12 :يناير 2022

مطلب رقم 37 - 63950
اسم امللك  :زبير " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة تيسة احملل املدعو عني كرموس ،
وقع حتديده في  30 :نوفمبر  2020؛
مساحته  44 :ار  71س ؛
نوعه  :ارض فالحية .
شماال  :مطلب التحفيظ  37 28148-؛
شرقا  :كماح احمد و كماح محمد ،
جنوبا  :ممر عمومي
غربا  :كماح جواد .
طالب التحفيظ  :عمر الصدور .
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مطلب رقم 37 - 63967
اسم امللك  :كعدة امللك " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة و جماعة تاونات احملل املدعو كعدة امللك
وقع حتديده في  17 :يونيو  2021؛
مساحته  2 :ار  37س ؛
نوعه  :ارض فالحية .
شماال  :السطي بوشتى ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد ، 37 - 5263
جنوبا  :املستاري احمد
غربا  :ورثة الشارف محمد .
طالب التحفيظ  :السطي عبد السالم .
مطلب رقم 37 - 64070
اسم امللك " :فدان املير " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة طهر السوق حملل املدعو
فدان املير .
وقع حتديده في  6 :يوليو  2120؛
مساحته 10 :هـ  36ار  86س ؛
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون ؛
شماال  :ورثة عائشة الغريب ؛
شرقا  :ورثة الغريب عالل ،
جنوبا  :طالب التحفيظ و الشعبة
غربا  :طالب التحفيظ .
طالب التحفيظ  :فؤاد الغريب .
.
مطلب رقم 37 - 64109
اسم امللك " :عني املرج " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات حملل املدعو الرميلة .
وقع حتديده في  7 :يونيو  2120؛
مساحته  98 :س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
شماال  :زنقة عرضها  12مترا ؛
شرقا  :زنقة عرضها متغير ،
جنوبا  :ورثة اخلمار بن احمد
غربا  :ورثة اخلمار بن احمد .
طالبة التحفيظ  :خديجة احلسوني .
مطلب رقم 37 - 64176
اسم امللك " :الكنيسة " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو امزارع الكنيسة.
وقع حتديده في  5 :ابريل  2120؛
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مساحته  36 :ار  44س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
شماال  :اليوسفي محمد ؛
شرقا  :ورثة بوجنرة عمر و ورثة املغناوي محمد ؛
جنوبا  :ورثة اخلدير محمد و مرزوق محمد
غربا  :املسعودي علي و الرسم العقاري عدد  37 - 8337و لكساكس فتيحة .
طالب التحفيظ  :عمر الشمالي .
مطلب رقم 37 - 77559
اسم امللك " :مدرسة القوابعة " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة راس الواد احملل املدعو القوابعة .
وقع حتديده في  12 :اكتوبر  2020؛
مساحته  11 :ار  39س ؛
نوعه  :ارض فالحية بها ثالثة بنايات من طابق ارضي و مرحاض ؛
شماال  :الشهالوي محمد ؛
شرقا  :الشهالوي محمد و االحباس ؛
جنوبا الطريق
غربا  :الطريق العمومي و مغاط عزيز و من معه
طالبة التحفيظ  :الدولة املغربية امللك اخلاص النائب عنها مندوب
أمالك الدولة بتاونات .
مطلب رقم 37 - 86182
اسم امللك " :كعدة شبار " ؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات حي أوالد سعيد .
وقع حتديده في  22 :سبتمبر  2120؛
مساحته  01 :ار  78س ؛
نوعه  :ارض عارية بها بناية من طابق ارضي و طابقني علويني و حديقة
ومرفق بالسطح ؛
شماال  :مشروع زنقة عرضها  6امتار ؛
شرقا  :ورثة العياشي مزياتي بن اعمار ورثة بوزيد مزايتي بن عمر ؛
جنوبا الطريق
غربا  :ورثة بوزيد مزايتي عمر و ورثة العياشي مزايتي بن عمر
طالب التحفيظ  :املفضل رفيق .
مطلب رقم 37 - 11283
اسم امللك  :عني متعة "؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة دوار الزمامرة ،
وقع حتديده في  30 :يونيو 2015؛
مساحته  2 :ار  56س؛
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نوعه  :ارض فالحية بها أشجار مختلفة وبناية من طابقني حتت ارضي

نوعه  :ارض فالحية بها أشجار مختلفة و منزل من طابق سفلي واخر

و طابق سفلي في طور اإلجناز.

علوي و بنايتان من تراب؛

شماال  :مطلب التحفيظ عدد 37 - 11284؛

شماال  :جبة قدور؛

شرقا  :الطريق اإلقليمية عرضها  20مترا،

شرقا  :الطريق اجلهوية عرضها  20مترا،

جنوبا  :الدميني مليكة

جنوبا  :الطريق اجلهوية

غربا  :ساقيةمن االسمنت.

غربا  :جبة احمد.

طالب التحفيظ  :البشاري محمد

طالب التحفيظ  :رحمة جبة.
مطلب رقم 37 - 77883

مطلب رقم 37 - 64057
اسم امللك  :ملغاسل "؛

اسم امللك " :عني مرابطة "؛

موقعه  :إقليم تاونات دائرة و جماعة تاونات احملل املدعو حي أوالد

موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو عني مرابطة.

سعيد ملغاسل

وقع حتديده في  21 :يونيو 2120؛

وقع حتديده في  7 :أكتوبر 2021؛

مساحته  00 :ار  88س؛

مساحته  21 :ار  39س؛

نوعه  :ارض عارية؛

نوعه  :ارض عارية.

شماال  :زنقة عرضها  6امتار؛

شماال  :أوالد علي بودبزة؛

شرقا  :ادريسي البوزيدي رشيد؛

شرقا  :الشعبة ،

جنوبا  :اطريشا حادة

جنوبا  :الشعبة و حماد بن سي محمد

غربا  :طريق عرضها  10امتار.

غربا  :طالب التحفيظ و الشعبة.

طالبة التحفيظ  :شركة اليشتومي ميثلها هشام اخلراط..

طالبة التحفيظ  :عائشة الدرقاوي.
مطلب رقم 37 - 86186
مطلب رقم 37 - 77818

اسم امللك " :مرج حمدونة "؛

اسم امللك " :الرميلة السفلية "؛

موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو عني الرمل.

موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات حملل املدعو الرميلة السفلية.

وقع حتديده في  15 :نوفمبر 2120؛

وقع حتديده في  12 :أبريل 2120؛

مساحته  2 :ار  6س؛

مساحته  1 :ار  6س؛

نوعه  :ارض عارية؛

نوعه  :ارض عارية؛

شماال  :عبدالسالم داتو؛

شماال  :باجو احلاج اخلمار؛

شرقا  :زنقة عرضها متغير؛

شرقا  :احمد قصري ،

جنوبا االرسم العقاري عدد  37 - 19409و الرسم العقاري عدد ، 37 - 7113

جنوبا  :الطريق عرضها  20مترا

غربا  :زنقة عرضها متغير

غربا  :احلاليسي عبد اللطيف.

طالب التحفيظ  :احمد الشارف.

طالب التحفيظ  :بجو فتيحة.
مطلب رقم 37 - 86095

.
مطلب رقم 37 - 77834

اسم امللك " :املستقبل "؛

اسم امللك " :عني عمرو "؛

موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو عني

موقعه  :إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني عائشة احملل املدعو عني

امرابطة امللحقة اإلدارية األولى

عمرو دوار البازلة.

وقع حتديده في  26 :يوليو 2120؛

وقع حتديده في  17 :ماي 2120؛

مساحته  2 :ار  87س؛

مساحته  07 :ار  43س؛

نوعه  :ارض عارية؛
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شماال  :زنقة عرضها  6امتار و الرسم العقاري عدد 37 4178- :؛
شرقا  :الطريق الوطنية رقم  8عرضها  30مترا؛
جنوبا الرسم العقاري عدد  37 3010-و زنقة عرضها  6امتار ،
غربا  :زنقة عرضها  6امتار.
طالب التحفيظ  :عبد العزيز اطريشا.
مطلب رقم 37 - 77777
اسم امللك " :بسام "؛
موقعه  :إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي أوالد
سعيد الدمنة.
وقع حتديده في  26 :فبراير 2120؛
مساحته  1 :ار  6س؛
نوعه  :ارض عارية؛
شماال  :سعيد البكوري؛
شرقا  :مشروع زنقة عرضها  10امتار؛
جنوبا  :امينة اطريشا ،
غربا  :امينة اطريشا.
طالب التحفيظ  :هشام اخلراط.

إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى " اخلربة "
موضوع مطلب التحفيظ عدد  37 - 77565الذي نشر االعالن
عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد  1201بتاريخ  05يناير . 2022
فعوضا عن :
املساحة 1 :هـ  23ار  49س
اقرأ :
املساحة احلقيقية هي  2هـ  23ار  49س .
والباقي بدون تغيير .
احملافظ على األمالك العقارية بتاونات بالنيابة
محمد الكحل
			

محافظة تارودانت
مطلب رقم 39 - 32280
اسم امللك  « :بلدي » .
موقعه  :دوار افرياط جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب دائرة أوالد
تامية اقليم تارودانت.
وقع حتديده  15 :نوفمبر .2021
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املساحة التى اظهرها التصميم  07 :ار  >69س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 09 - 17000؛
شرقا  :ممر؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :فتيحة املستور؛
طالبة التحفيظ  :السيدة مرمي بلدي بنت العربي.
مطلب رقم 39 - 32331
اسم امللك  « :ايت كروم » .
موقعه  :جماعة متالوكت قيادة متالوكت اقليم تارودانت.
وقع حتديده  06 :اكتوبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  18 :هـ  52ار  68س.
نوعه  :ارض فالحية بها ملعبني للرياضة ومصلى.
اجملاورون :
 القطعة األولى :شماال  :ورثة العربي ايت زروال والطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 39 - 22327؛
غربا  :ورثة العربي ايت زروال؛
 القطعة الثانية :شماال  :الرسم العقاري عدد 39 - 22327؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق ،الشعبة ،مطلب التحفيظ عدد  ،39 - 6796ايت اعليوة
علي ومن معه ،الرسم العقاري عدد  ،39 - 33371الكيش محمد ومن
معه وايت حمو؛
طالب التحفيظ  :السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعات
الساللية باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية * مزغالة* ايت بوحميد *
ايت بولعجالت* ايت كروم *.
مطلب رقم 39 - 32332
اسم امللك  « :امالل اوباغن » .
موقعه  :قيادة اركانة دائرة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.
وقع حتديده  07 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  84 :هـ  18ار  95س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
القطعة األولى :
شماال  :مزارع املسيف وورثة واعلي الدين؛
شرقا  :ورثة العياشي احلسني؛
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جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق؛
القطعة الثانية :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :ورثة العياشي احلسني؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 39 - 34924؛
غربا  :ايت اومغار؛
طالب التحفيظ  :السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعات
الساللية باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية * ايت موسى *.
مطلب رقم 39 - 32350
اسم امللك  « :ملك الوردي » .
موقعه  :دوار اغشيني جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب
دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.
وقع حتديده  20 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  09 :ار  98س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :جامع بلكمال؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  39 - 9020واحمد املساوي وبدن ابراهيم؛
جنوبا  :احمد املساوي وبدن ابراهيم؛
غربا  :الطريق وجامع بلكمال؛
طالب التحفيظ  :السيد محمد الوردي بن ابراهيم.
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املساحة التى اظهرها التصميم  08 :ار  72س.
نوعه  :ارض بها بنايات سفلية عبارة عن مدرسة.
اجملاورون :
شماال  :ملك الدوار؛
شرقا  :ملك الدوار وطريق الدوار؛
جنوبا  :طريق الدوار؛
غربا  :الطريق؛
طالبة التحفيظ  :الدولة املغربية( امللك اخلاص) النائب عنها مندوب
أمالك الدولة بتارودانت.
جتدر اإلشارة الى إن هذا املطلب قدم كمطلب تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري عدد  846املدعو اد نوح.
مطلب رقم 39 - 32409
اسم امللك  « :قطعة تكوست » .
موقعه  :دوار ايت باعمر جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى
دائرة أوالد برحيل اقليم تارودانت.
وقع حتديده  24 :نوفمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  19 :ار 39س.
نوعه  :ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :انزي بلخير ،ممر ومصرف؛
شرقا  :مصرف وحريش حسن؛
جنوبا  :حريش حسن ؛
غربا  :حريش حسن وانزي بلخير؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 39 - 32351
اسم امللك  « :ملك املساوي وبدن » .
موقعه  :دوار اغشيني جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب
دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.
وقع حتديده  20 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  10 :ار  03س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 39 - 32350؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  39 - 9020وورثة بوراس احمد؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 39 - 32215؛
غربا  :الطريق؛
طالبو التحفيظ  :السيد احمد املساوي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 39 - 32430
اسم امللك  « :فدان حتت الدار . » 1
موقعه  :دوار امنر جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.
وقع حتديده  06 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  13 :ار  66س.
نوعه  :ارض فالحية مغروسة باشجار األركان واخلروب.
اجملاورون :
شماال  :مصرف ومطلب التحفيظ عدد 39 - 32432؛
شرقا  :ورثة القايد التيوتي ومصرف؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 39 - 32399
اسم امللك  « :مدرسة اد غيغ » .
موقعه  :دوار ادغيغ جماعة وقيادة اسكاون دائرة تالوين اقليم تارودانت.
وقع حتديده  17 :نوفمبر .2021

مطلب رقم 39 - 32431
اسم امللك  « :فدان اغزر اومنر » .
موقعه  :دوار امنر جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.
وقع حتديده  06 :ديسمبر .2021
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املساحة التى اظهرها التصميم  10 :ار 39س.
نوعه  :ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون واخلروب.
اجملاورون :
شماال  :ورثة عبد السالم نادمي والشعبة؛
شرقا  :الشعبة وورثة القايد التيوتي؛
جنوبا  :ورثة القايد التيوتي ،مصرف ؛
غربا  :مصرف وورثة عبد السالم نادمي؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 32432
اسم امللك  « :فدان حتت الدار . » 2
موقعه  :دوار امنر جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.
وقع حتديده  06 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  08 :ار  12س.
نوعه  :ارض فالحية مغروسة باشجار األركان واخلروب.
اجملاورون :
شماال  :إبراهيم اوعابد ومبارك بويضارن؛
شرقا  :ورثة القايد التيوتي ومصرف؛
جنوبا  :ورثة القايد التيوتي ومطلب التحفيظ عدد 39 - 32430؛
غربا  :مصرف وإبراهيم اوعابد ؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 32435
اسم امللك  « :مسجد امنر القدمي » .
موقعه  :دوار امنر جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.
وقع حتديده  08 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  03 :ار  17س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الشعبة؛
شرقا  :الشعبة وورثة القايد التيوتي؛
جنوبا  :ورثة القايد التيوتي؛
غربا  :امبارك بويضارن؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 32437
اسم امللك  « :مقبرة امنر » .
موقعه  :دوار امنر جماعة تيوت قيادة افريجة اقليم تارودانت.
وقع حتديده  08 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  38 :ار  00س.
نوعه  :مقبرة.
اجملاورون :
شماال  :ساقية اسمنتية ،مصرف والطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق والساقية؛
غربا  :ساقية اسمنتية و من بعدها الطريق؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
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مطلب رقم 39 - 32439
اسم امللك  « :ملك اخلير . » 2
موقعه  :دوار البعارير الفوقانيني جماعة زاوية سيدي الطاهر قيادة
احمر دائرة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.
وقع حتديده  07 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  90 :ار  15س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة عمر بن قدور احليمر؛
شرقا  :سهب؛
جنوبا  :سهب؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 39 - 5307؛
طالب التحفيظ  :السيد احمد اركيك بن اليزيد.
مطلب رقم 39 - 32442
اسم امللك  « :دار وشر » .
موقعه  :حي تكركوست بلدية تالوين اقليم تارودانت.
وقع حتديده  07 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  01 :ار 39س.
نوعه  :دار للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول.
اجملاورون :
شماال  :الطريق وازناك عبد اهلل؛
شرقا  :ازناك عبد اهلل والرسم العقاري عدد 39 - 37248؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  39 - 37248والطريق؛
غربا  :الطريق؛
طالبو التحفيظ  :السيد وشر حجوب بن محمد ومن معه.
مطلب رقم 39 - 32443
اسم امللك  « :الفيض » .
موقعه  :دوار بويحي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري
اقليم تارودانت.
وقع حتديده  08 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  36 :ار  52س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الزروالي اسماعيل؛
شرقا  :ورثة إبراهيم اوحسي بن حلسن؛
جنوبا  :الساقية؛
غربا  :ورثة إبراهيم اوحسي بن حلسن؛
طالبو التحفيظ  :السيد عمر ازروال بن موالي إسماعيل ومن معه.
مطلب رقم 39 - 32444
اسم امللك  « :ضريح سيدي حيمر » .
موقعه  :دوار أوالد امحلة جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية
اقليم تارودانت.
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وقع حتديده  09 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  01 :ار  27س.
نوعه  :ارض عارية بها ضريح.
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج القايد رقية؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ورثة احلاج القايد رقية؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 32445
اسم امللك  « :مصلى أوالد امحلة » .
موقعه  :دوار أوالد امحلة جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية
اقليم تارودانت.
وقع حتديده  09 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  02 :ار  32س.
نوعه  :ارض محاطة بسورعبارة عن مصلى.
اجملاورون :
شماال  :سكانيا عمر بن حماد والطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :سكانيا عمر بن حماد؛
غربا  :سكانيا عمر بن حماد؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 32446
اسم امللك  « :ضريح سيدي غيات » .
موقعه  :دوار أوالد امحلة جماعة وقيادة مشرع العني دائرة أوالد تامية
اقليم تارودانت.
وقع حتديده  09 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  02 :ار  48س.
نوعه  :ارض عارية يتوسطها ضريح.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 39 - 31981؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 39 - 31981؛
جنوبا  :الكوك العربي والكوك مبارك؛
غربا  :ممر ومطلب التحفيظ عدد 39 - 31981؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 32447
اسم امللك  « :ملك جنات » .
موقعه  :دوار البعارير الفوقانيني جماعة زاوية سيدي الطاهر قيادة
احمر دائرة سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.
وقع حتديده  15 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  61 :س.
نوعه  :ارض عارية.
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اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :بويريك حسن والرسم العقاري عدد 39 - 27903؛
جنوبا  :املعتوك احلاج احلسن؛
غربا  :املعتوك احلاج احلسن؛
طالب التحفيظ  :السيد ربيع نعيم بن سي اخملتار.
مطلب رقم 39 - 32449
اسم امللك  « :دو انرار » .
موقعه  :دوار اميوالس جماعة اميوالس قيادة متالوكت اقليم تارودانت.
وقع حتديده  20 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  01 :ار  98س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مصرف وايت بها محمد بن علي؛
شرقا  :ايت بها محمد بن علي وورثة ايت بوهوم؛
جنوبا  :ورثة ايت بوهوم ؛
غربا  :ورثة ايت بوهوم ومصرف؛
طالبة التحفيظ  :االحباس العامة بتارودانت.
مطلب رقم 39 - 32451
اسم امللك  « :ملك عمر » .
موقعه  :دوار احلمادات جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة
أوالد تامية اقليم تارودانت.
وقع حتديده  17 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  01 :ار  01س.
نوعه  :دار للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول.
اجملاورون :
شماال  :البوهالي فاطمة؛
شرقا  :ايت صالح اسماعيل؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ممر؛
طالب التحفيظ  :السيد عمار الغفور بن مبارك.
مطلب رقم 39 - 32458
اسم امللك  « :ملك زهيد » .
موقعه  :حي جنان التصريف بلدية تارودانت.
وقع حتديده  29 :ديسمبر .2021
املساحة التى اظهرها التصميم  18 :س.
نوعه  :ارض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة تصريف موالي عبد الرحمان؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 39 - 38864؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 39 - 36458؛
طالب التحفيظ  :السيد عمر زهيد بن احمد.
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مطلب رقم 39 - 32485
اسم امللك  « :البرج » .
موقعه  :جماعة اركانة قيادة اركانة دائرة سيدي موسى احلمري اقليم
تارودانت.
وقع حتديده  14 :يناير .2022
املساحة التى اظهرها التصميم  03 :هـ  73ار  19س.
نوعه  :ارض عارية بها أشجار األركان وفي جزء منها بناية سفلية
عبارة عن قصبة.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  ،39 - 22666الساقية وممر ؛
شرقا  :ورثة ايت بوري ،الطريق والرسم العقاري عدد 39 - 34924؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  39 - 34924وورثة بوشوات؛
غربا  :ورثة بوشوات؛
طالب التحفيظ  :السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعات
الساللية باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية * ايت موسى*.
احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت
محمد فاري
			

محافظة بركان
مطلب رقم 40 - 1241
اسم امللك : "وكالة املساكن والتجهيزات العسكرية تافوغالت "1
موقعه  :اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت  ،احملل املدعو مركز
تافوغالت.
وقع حتديده في  10 :فبراير .2021
نوعه  :أرض بها بناء من سفلي تابع للقوات العسكرية وثاللت بنايات مهدمة.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  02 :هكتار  63ار  82سنتيار .
اجملاورون :
شماال  :الرسوم العقارية عدد ،0 - 20816 40 - 33531 ،40 - 28816
وطريق ثانوية رقم  6306عرضها  10أمتار؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 0 - 20816؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 0 - 20816؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 0 - 20816؛
طالبة التحفيظ  :وكالة املساكن والتجهيزات العسكرية.
مطلب رقم 40 - 8143

اسم امللك : " حلبيب".
موقعه  :اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن ،دوار أوالد بنعثمان.
وقع حتديده في  12 :يناير .2022
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  06 :هكتار 50ار.
اجملاورون :
شماال  :محمد بن محمد بن عبد القادر  ،والرسم العقاري عدد 40 - 6288؛
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شرقا  :محمد بن محمد بن عبد القادر  ،واحمد بن امبارك ،وموسى بن
عبد القادر  ،والطريق الوطنية رقم 607؛
جنوبا  :محمد بن بوجمعة ،ومحمدينا بن عبد الرحمان؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 40 - 7211  ،والشرطي محمد ،وشركة
"صوميكناف"؛
طالبة التحفيظ  :شركة صوميكناف ش م  .م ممثلة من طرف السيد
ميلود بنعلة بن املصطفى.
مطلب رقم 40 - 8269
اسم امللك : " أتفالة ."2
موقعه  :اقليم بركان دائرة اكليم جماعة زكزل ،دوار تكاربوست.
وقع حتديده في  19 :اكتوبر .2020
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزعرور.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 02 :ار  44سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :ساقية في األرض ؛
شرقا  :ممر عمومي عرضه  5أمتار؛
جنوبا  :أحمد بن بوعزة؛
غربا  :أحمد بن بوعزة؛
طالب التحفيظ  :ناظر األوقاف والشؤون اإلسالمية بوجدة.
مطلب رقم 40 - 8270
اسم امللك : " أتفالة ."1
موقعه  :اقليم بركان دائرة اكليم جماعة زكزل ،دوار تكاربوست.
وقع حتديده في  19 :اكتوبر .2020
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزعرور.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 10 :ار  35سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :ممر عمومي عرضه  5أمتار  ،وورثة احلاج بوعزة؛
شرقا  :ممر عمومي عرضه  5أمتار؛
جنوبا  :مطلب حتفيظ عدد 40 - 8269؛
غربا  :ورثة أحمد بن بوعزة؛
طالب التحفيظ  :ناظر أوقاف وجدة.
مطلب رقم 40 - 8307
اسم امللك : " اروجن ".
موقعه  :اقليم بركان دائرة اكليم جماعة زكزل ،دوارزكزل.
وقع حتديده في  24 :يناير .2022
نوعه  :أرض وعرة.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 22 :ار 72سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :قاسمي الكاملة؛
شرقا  :األحمادي بنيونس؛
جنوبا  :األحمادي الهاشمي؛
غربا  :األحمادي عبد احلفيظ؛
طالبة التحفيظ  :قاسمي الكاملة بنت صالح.
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مطلب رقم 40 - 8466

مطلب رقم 40 - 8402
اسم امللك : " معارفة ".

اسم امللك : " قطعة اجلامع ".

موقعه  :اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية ،دواراجدير.

موقعه  :اقليم بركان دائرة احفير جماعة فزوان دوار اجرادات.

وقع حتديده في  24 :يناير .2022
نوعه  :أرض وعرة بها أشجار اللوز.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  03 :هكتار 29ار 57سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :ميمون عمراوي؛
شرقا  :ورثة علي مقروف؛
جنوبا  :ورثة عمارة ميمون ،وورثة عمارة رمضان؛
غربا  :ورثة عمراوي ميلود ،و عمارة منصور ومن معه ،وورثة عمارة رابح؛
طالب التحفيظ  :ميمون عمراوي بن علي.

وقع حتديده في  16 :ديسمبر .2021
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 32 :ار 69سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :عبد الرحيم جرديوي ،وممر عمومي؛
شرقا  :عبد الرحيم جرديوي ،وملك األحباس؛
جنوبا  :عبد الرحيم جرديوي ،وورثة افرياض؛
غربا  :ورثة افرياض ؛
طالب التحفيظ  :ناظر األوقاف والشؤون اإلسالمية بوجدة.

مطلب رقم 40 - 8461
اسم امللك : " قطعة املرس ." 1
موقعه  :اقليم بركان دائرة احفير جماعة دوار اجرادات.
وقع حتديده في  16 :ديسمبر .2021

مطلب رقم 40 - 8473
اسم امللك : " كدية الذيب ." 2
موقعه  :اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار أوالد معهمر.

نوعه  :أرض فالحية.

وقع حتديده في  05 :يناير .2022

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 03 :ار 95سنتيار.

نوعه  :أرض فالحية.

اجملاورون :

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 14 :ار 15سنتيار.

شماال  :ورثة قنوع بومدين؛

اجملاورون :

شرقا  :ورثة افرياض؛

شماال  :ممر عمومي عرضه  10امتار؛

جنوبا  :ورثة جرديوي؛
غربا  :ممر عمومي عرضه  3امتار؛
طالب التحفيظ  :ناظر األوقاف والشؤون اإلسالمية بوجدة.
مطلب رقم 40 - 8463
اسم امللك : " قطعة املرس ." 2

شرقا  :حجوبي احلسني؛
جنوبا  :ورثة محجوب سعيد بن السايح ،وحجوبي رابح بن السايح ؛
غربا  :حجوبي بومدين بن السايح ،وحجوبي عمر بن السايح ،وحجوبي
امليلود بن محمد؛
طالب التحفيظ  :محمد حجوبي بن السايح.

موقعه  :اقليم بركان دائرة احفير جماعة فزوان دوار اجرادات.
وقع حتديده في  16 :ديسمبر .2021
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 09 :ار 30سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :ورثة مجوط؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 0 - 5334؛؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 0 - 5334؛

مطلب رقم 40 - 8474
اسم امللك : " كدية الذيب ."1
موقعه  :اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوارأوالد معمر.
وقع حتديده في  05 :يناير .2022
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار اللوز.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 29 :ار 71سنتيار.
اجملاورون :

غربا  :ممر عمومي؛

شماال  :حجوبي احلسني بن السايح؛

طالب التحفيظ  :ناظر األوقاف والشؤون اإلسالمية بوجدة.

شرقا  :حجوبي البكاي بن السايح؛
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في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
جنوبا  :ورثة حجوبي حلبيب بن السايح ،وورثة حجوبي زهرة بنت
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
السايح ،وورثة حجوبي  حليمة بنت السايح ،وورثة حجوبي  فاطمة
احملافظ على األمالك العقارية ببركان
بنت السايح ،وورثة حجوبي  عائشة بنت السايح ،وحجوبي محمد
هشام املـومني
			
بن السايح؛
غربا  :حجوبي عزمياني بلعيد؛
طالب التحفيظ  :محمد حجوبي بن السايح.
مطلب رقم 40 - 8477
اسم امللك : " كدية الذيب ." 4
موقعه  :اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوارأوالد معمر.
وقع حتديده في  05 :يناير .2022
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 12 :ار 20سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 40 - 8474؛
شرقا  :حجوبي حليمة بنت السايح؛
جنوبا  :حجوبي حلبيب بن السايح؛
غربا  :حجوبي عزمياني بلعيد؛
طالب التحفيظ  :محمد حجوبي بن السايح.
اعالن جديد عن انتهاء التحديد

محافظة صفرو
مطلب رقم 41 - 41151
اسم امللك " :رياض منى".
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة آيت يوسي ،جماعة كندرسيدي
خيار،مزارع البقعية،احملل املدعو " :فدان عني كروش".
مساحته  01 :هـ  59آ  31س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 41 - 29384؛
شرقا  :جواد فاريسي واحلسني اعزيزو؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 41 - 24088؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 41 - 29384؛
طالب التحفيظ  :السيد عبد النبي بن سعيد مزواري.

مطلب رقم 41 - 41157
مطلب رقم 40 - 5370
اسم امللك " :مطيرة ماويدان".
اسم امللك  " :القعدة احلمراء".
موقعه  :إقليم صفرو،بلدية املنزل،احملل املدعو " :مطيرة ماويدان".
الكائن  :الكائن بإقليمبركان دائرة احفيرجماعة اغبال.
مساحته  08 :آ  85س(في قطعتني).
طالبوا التحفيظ  :هبور فطيمة بنت عبد الرحمان ومن معها.
نوعه  :أرض عارية؛
وقع حتديده في  04 :اغسطس .2014
اجملاورون :
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة
القطعة األولى
الرسمية عدد  1169املؤرخة  26ماي .2021
شماال  :الرسم العقاري رقم 41 - 7495؛
شرقا  :أوالد علي؛
اعالن ينص عليه الفصل  101من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
جنوبا  :الطريق؛
( 12غشت )1913
غربا  :الرسم العقاري رقم 41 - 7495؛
القطعة الثانية
تسليم نظير جديد للرسم العقاري
شماال  :الطريق؛
شرقا  :أوالد علي؛
جنوبا  :أوالد ماويدان؛
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
غربا  :الرسم العقاري رقم 41 - 7496؛
أن السيد هشام برودي ،الساكن واجلاعل محل اخملابرة معه رقم  58زنقة
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة إلقليم صفرو ،النائب عنها السيد
الكتبية حي بوكراع بركان .طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري
ناظر أوقاف إقليم صفرو .
رقم  40 - 12784املؤسس للملك املدعو "بنصالح  "6الكائن السعيدية.
احملافظ على األمالك العقارية والرهون بصفرو
محمد الوزاني الطيبي
			
وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.
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محافظة ميدلت
مطلب رقم 42 - 25402

اسم امللك :ابراهيم.
موقعه :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو :ازكاغن.
وقع حتديده في19 :أبريل.2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري26 :آ49س.
نوعه :أرض عارية؛
اجملاورون:
شماال :العرابي عمر؛
شرقا :ساقية؛
جنوبا :العاصي؛
غربا :العرابي عبداهلل؛
طالب التحفيظ :سعيد الدين العرابي بن علي.

وقع حتديده في02 :أغسطس.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري01 :آ01س.
نوعه :أرض بها مرآب وسكنى من سفلي وطابق علوي أول وثاني؛
اجملاورون:
شماال :شارع؛
شرقا :مطلب التحفيظ رقم 42827/42؛
جنوبا :ورثة حلسن ركي؛
غربا :ورثة حلسن ركي؛
طالب التحفيظ :املصطفى بوزكراوي بن موالي احمد.
مطلب رقم 42 - 42827

اسم امللك :احلسنية.
موقعه :اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر ،احملل املدعو :شارع
املياه والغابات.
وقع حتديده في02 :أغسطس.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري01 :آ01س.
نوعه :أرض بها مستودع من سفلي وطابق علوي أول وثاني وبها مرافق؛
مطلب رقم 42 - 35256
اجملاورون:
اسم امللك :رزق.
شماال :شارع؛
موقعه :اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة ،احملل املدعو :ايت
شرقا :ورثة حلسن ركي؛
عزوز.
جنوبا :ورثة حلسن ركي؛
وقع حتديده في10 :سبتمبر.2019
غربا :مطلب التحفيظ رقم 42826/42؛
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري01 :هـ41آ76س.
طالب التحفيظ :حسناء سلطاني بنت سيدي محمد.
نوعه :أرض فالحية؛
احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت
اجملاورون:
حلسن اليعقوب
			
شماال :ساقية؛
شرقا :ساقية؛
جنوبا :ساقية وطريق معبدة؛
غربا :ساقية؛
محافظة سيدي يوسف بن علي
طالب التحفيظ :فاطنة حلباش بنت محمد.
مطلب رقم 42 - 42748

اسم امللك :وزان.
موقعه :اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة أغبالو ،احملل املدعو:
أغبالو املركز.
وقع حتديده في06 :أكتوبر.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري01 :آ20س.
نوعه :أرض بها بناء من سفلي وطابق علوي أول؛
اجملاورون:
شماال :زنقة؛
شرقا :ممر غير نافد؛
جنوبا :باكي العلوي؛
غربا :قاديري موالي ادريس؛
طالب التحفيظ :يطو موزون بنت موحى.
مطلب رقم 42 - 42826

اسم امللك :امازهور.
موقعه :اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة ايتزر ،احملل املدعو :شارع
املياه والغابات.

مطلب رقم 43 - 8976
اسم امللك  :السليوي ؛
موقعه  :مراكش املدينة ،املوقف ،بني العراصي  ،درب الطلبة رقم .41
مساحته  05 :آر  13س ؛
نوعه  :أرض عارية مهدمة في جزء منها.
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :جدران مشتركة
حدوده
شماال  :طامو القرشي ؛
شرقا  :درب بني العراصي؛
جنوبا  :موالي احمد بركاشي؛
غربا  :ر.ع 8748-م ؛
طالب التحفيظ  :عبد الباقي السليوي و من معه
مطلب رقم 43 - 9309
اسم امللك  :الطريق الثالثية رقم  ( 6101الطريق اجلعفرية ) ؛
موقعه  :عمالة مراكش  ،جماعة حربيل.
مساحته االجمالية  04 :هك  01آر  67س
القطعة االولى  03 :هك  02آر  18س
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القطعة الثانية  99 :آر  49س ؛
نوعه  :طريق وطنية.
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :الشيء
حدوده :
القطعة االولى :
شماال  :التحديد االداري  738؛
شرقا  :ر.ع 1343-22؛
جنوبا  :ر.ع - 4614م و - 3468م و التحديد االداري  738؛
غربا  :الطريق الوطنية رقم  07؛
القطعة الثانية :
شماال  :ر.ع  64535؛
شرقا  :؛
جنوبا  :مطلب رقم  4833-43؛
غربا  :ر.ع  1343-22؛
طالبة التحفيظ  :املديرية اجلهوية للتجهيز و النقل و اللوجستيك مبراكش.
مطلب رقم 43 - 9545
اسم امللك  :ملك شرقي  1؛
موقعه  :مراكش املدينة ،سيدي ميمون ،درب اوالد بن صبع  ،رقم 26
مساحته  92 :س ؛
نوعه  :دار للسكنى من سفلي و طابق اول و سطح.
احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :الشيء
حدوده :
شماال  :حلسن بونني ؛
شرقا  :الدرب و خديجة شرقي؛
جنوبا  :ر.ع - 12843م؛
غربا  :ورثة ايت عمور و ر.ع  54672-43؛
طالبة التحفيظ  :خديجة شرقي بنت أحمد.
اعالن جديد عن انتهاء التحديد
مطلب رقم 43 - 7099
اسم امللك " :لكحيلي "
موقعه  :عمالة مراكش  ،مقاطعة النخيل  ،احملل املدعو  :الكحيلي.
وقع حتديده في 17/04/2012 :
طالب التحفيظ :
 - 1فاحتة اعبيرات بنسبة  128/ 16سهما.
- 2عبد الغني الوجداني بنسبة  128/ 14سهما
- 3احمد الوجداني بنسبة  128/ 14سهما
- 4عبد احلق الوجداني بنسبة  128/ 14سهما
 - 5محمد الوجداني بنسبة  128/ 14سهما
- 6خالد الوجداني بنسبة  128/ 14سهما
- 7أنس الوجداني بنسبة  128/ 14سهما
 - 8نعيمة الوجداني بنسبة  128/ 7سهما
 - 9فوزية الوجداني بنسبة  128/ 7سهما
- 10هند الوجداني بنسبة  128/ 7سهما
- 11سناج الوجداني بنسبة  128/ 7سهما
إن هذا االعالن يبطل االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 739
بتاريخ .27/02/2013
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اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "الدركة"
موضوع مطلب رقم  43-9613املنشور خالصته
باجلريدة الرسمية عدد  1181بتاريخ 18/08/2021
عوضا عن :
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  359صحيفة  374كناش ل عدد 208بتاريخ  02/05/2014توثيق مراكش.
 نسخة طبق االصل من اشهاد عدلي ضمن اصلها بعدد 355صحيفة  333كناش اخملتلفة عدد  157بتاريخ  04/02/2013توثيق
مراكش .
اقرأ :
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  359صحيفة  374كناش ل عدد 208بتاريخ  02/05/2014توثيق مراكش.
 نسخة طبق االصل من اشهاد عدلي ضمن بعدد  355صحيفة 333كناش اخملتلفة عدد  157بتاريخ  04/02/2013توثيق مراكش .
 رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  188ىصحيفة  279كناش التركات 183بتاريخ  30/03/2018توثيق مراكش.
و الباقي بدون تغيير.
اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "بني املصاريف"
موضوع مطلب رقم  43-9614املنشور خالصته
باجلريدة الرسمية عدد  1181بتاريخ 18/08/2021
عوضا عن :
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  354صحيفة 370كناش  01عدد 208بتاريخ  19/05/2014توثيق مراكش - .نسخة طبق االصل من
اشهاد عدلي ضمن بعدد  355صحيفة  333كناش اخملتلفة عدد 157
بتاريخ  04/02/2013توثيق مراكش .
اقرأ :
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  354صحيفة 370كناش  01عدد 208بتاريخ  19/05/2014توثيق مراكش.
 نسخة طبق االصل من اشهاد عدلي ضمن بعدد  355صحيفة 333كناش اخملتلفة عدد  157بتاريخ  04/02/2013توثيق مراكش .
 صورة لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد  188ىصحيفة  279كناشالتركات  183بتاريخ  30/03/2018توثيق مراكش.
و الباقي بدون تغيير.
اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "بني اخلطاطير"
موضوع مطلب رقم  43-9615املنشور خالصته باجلريدة
الرسمية عدد  1181بتاريخ 18/08/2021
عوضا عن :
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  388صحيفة  398كناش  01عدد 208بتاريخ  27/05/2014توثيق مراكش.
 نسخة طبق االصل من اشهاد عدلي ضمن بعدد  355صحيفة 333كناش اخملتلفة عدد  157بتاريخ  04/02/2013توثيق مراكش.
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اقرأ :
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  388صحيفة  398كناش  01عدد 208بتاريخ  27/05/2014توثيق مراكش.
نسخة طبق االصل من اشهاد عدلي ضمن بعدد  355صحيفة 333
كناش اخملتلفة عدد  157بتاريخ  04/02/2013توثيق مراكش.
صورة لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد  188صحيفة  279كناشالتركات  183بتاريخ  30/03/2018توثيق مراكش.
و الباقي بدون تغيير.
اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى"احلويطة"
موضوع مطلب رقم  43-9616املنشور خالصته
باجلريدة الرسمية عدد  1181بتاريخ 18/08/2021
عوضا عن :
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  353صحيفة  368كناش  01عدد 208بتاريخ  19/05/2014توثيق مراكش.
 اشهاد عدلي ضمن بعدد  355صحيفة  333كناش اخملتلفة عدد 157بتاريخ  04/02/2013توثيق مراكش .
اقرأ :
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  353صحيفة  368كناش  01عدد 208بتاريخ  19/05/2014توثيق مراكش.
 اشهاد عدلي ضمن بعدد  355صحيفة  333كناش اخملتلفة عدد 157بتاريخ  04/02/2013توثيق مراكش .
رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  188ىصحيفة  279كناش التركات 183بتاريخ  30/03/2018توثيق مراكش.
و الباقي بدون تغيير.
اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "اجلنان"
موضوع مطلب رقم  43-9622املنشور خالصته
باجلريدة الرسمية عدد  1181بتاريخ 18/08/2021
عوضا عن :
أصل امللك :
نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن اصلها بعدد  360صحيفة 376كناش االمالك عدد  208بتاريخ  02/05/2014توثيق مراكش.
 نسخة طبق االصل من اشهاد عدلي ضمن بعدد  355صحيفة 333كناش اخملتلفة عدد  157بتاريخ  04/02/2013توثيق مراكش .
اقرأ :
أصل امللك :
نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن اصلها بعدد  360صحيفة 376كناش االمالك عدد  208بتاريخ  02/05/2014توثيق مراكش.
 نسخة طبق االصل من اشهاد عدلي ضمن بعدد  355صحيفة 333كناش اخملتلفة عدد  157بتاريخ  04/02/2013توثيق مراكش
صورة لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد  188ىصحيفة  279كناشالتركات  183بتاريخ  30/03/2018توثيق مراكش.
و الباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي
		
عبد القادر بوحامد
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محافظة سيدي بنور
مطلب رقم 44 - 51177
اسم امللك  :دار الرحيمي
موقعه  :شارع احلسن الناصري رقم  32مدينة واقليم سيدي بنور
وقع حتديده في .23/03/2015 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  74 :سنتيار.
نوعه  :سكنى بالسفلي وبنايات بالسطح
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 21734/08
شرقا  :ورثة الزغموتي عبد الفتاح وورثة الزغموتي محمد والرسم
العقاري عدد 44 - 47394
جنوبا  :الوفدي الطاهر بن محمد
غربا  :الرسم العقاري عدد  44 - 14993و شارع حسن الناصري
طالب التحفيظ  :الرحيمي محمد بن بوشعيب.
إعالنات جديدة عـن انتهاء التحديد

مطلب رقم 44 - 13663
امللك املسمى ":ورا يشو"
الكائن  :مبنطقة الضم املدعوة الشطر الثاني من املنطقة العليا
منطقة رقم  :ب -ر 1-1
طالب التحفيظ  :سعيد الزموري بن امحمد.
إن هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 6603
بتاريخ  11/09/2017في حدود املطلب املذكور أعاله.
مطلب رقم 44 - 9259
امللك املسمى ":البحيرة"
الكائن  :مبنطقة الضم املدعوة املنطقة العليا الشطر األول منطقة
رقم 11-12 :
طالب التحفيظ  :سعيد الزموري بن امحمد.
إن هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 6091
بتاريخ  15/10/2012في حدود املطلب املذكور أعاله.
مطلب رقم 44 - 15713
امللك املسمى":الفيض"
الكائن :مبنطقة الضم الشطر األول لسقي املنطقة العليا بدكالة
منطقة رقم 2-3-4 :
طالب التحفيظ  :نادية العنكبوتي بنت علي.
إن هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5493
بتاريخ  22/01/2007في حدود املطلب املذكور أعاله.
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مطلب رقم 44 - 13031
امللك املسمى ":بوطويل"
الكائن  :مبنطقة الضم املدعوة الشطر الثاني من املنطقة العليا
منطقة رقم 14 :
طالب التحفيظ  :عائشة ورار بنت محمد ومن معها.
إن هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5488
بتاريخ  04/01/2007في حدود املطلب املذكور أعاله.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى"مرمي "1
ذي مطلب التحفيظ عدد  44 - 158853الكائن دوار
العليشات جماعة احلكاكشة قيادة احلكاكشة كريديد
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إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى"ارض العليشات "02
ذي مطلب التحفيظ عدد  44 - 158856الكائن دوار
العليشات جماعة احلكاكشة قيادة احلكاكشة
كريديد دائرة اوالد عمران اقليم سيدي بنور
عوضا عن :
موقعه  :دوار العليشات جماعة احلكاكشة قيادة ودائرة أوالد عمران
اقليم سيدي بنور
اقرأ :
موقعه  :دوار العليشات جماعة احلكاكشة قيادة احلكاكشة كريديد
دائرة اوالد عمران اقليم سيدي بنور.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور
املصطفى بومهدي
				

دائرة اوالد عمران اقليم سيدي بنور
عوضا عن :
موقعه  :دوار العليشات جماعة احلكاكشة قيادة ودائرة أوالد عمران

محافظة عني السبع  -احلي احملمدي

اقليم سيدي بنور
اقرأ :
موقعه  :دوار العليشات جماعة احلكاكشة قيادة احلكاكشة كريديد
دائرة اوالد عمران اقليم سيدي بنور.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى"ارض العليشات "1
ذي مطلب التحفيظ عدد  44 - 158854الكائن دوار
العليشات جماعة احلكاكشة قيادة احلكاكشة
كريديد دائرة اوالد عمران اقليم سيدي بنور
عوضا عن :
موقعه  :دوار العليشات جماعة احلكاكشة قيادة ودائرة أوالد عمران
اقليم سيدي بنور
اقرأ :
موقعه  :دوار العليشات جماعة احلكاكشة قيادة احلكاكشة كريديد
دائرة اوالد عمران اقليم سيدي بنور.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى"ارض العليشات"
ذي مطلب التحفيظ عدد  44 - 158855الكائن دوار
العليشات جماعة احلكاكشة قيادة احلكاكشة
كريديد دائرة اوالد عمران اقليم سيدي بنور
عوضا عن :
موقعه  :دوار العليشات جماعة احلكاكشة قيادة ودائرة أوالد عمران

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالن
للعموم أن السيد عادل السبيني احلامل لبطاقة التعريف الوطنية
رقم  BJ 260439أصالة عن نفسه و نيابة عن باقي الورثة طلب أن
يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد  - 64036س املؤسس
للملك املدعو ''سبيني'' الكائن بالبيضاء عني السبع ،وذلك بسبب
ضياع النظير الذي قد سلم سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في
اجل  15يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
احملافظ على األمالك العقارية لعني السبع احلي احملمدي
سعاد سامع
				

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

اقليم سيدي بنور
اقرأ :
موقعه  :دوار العليشات جماعة احلكاكشة قيادة احلكاكشة كريديد
دائرة اوالد عمران اقليم سيدي بنور.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
أن السيدة بلكحل زينب ومن معها اجلاعلة محل اخملابرة معها قطاع
 14جتزئة  6عمارة ا رقم  3حي الرياض الرباط ،طلبت أن يسلم لها
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نظير جديدا للرسم العقاري رقم  50 - 16882املؤسس للملك املدعو
"عتبة مبروكة  "10الكائن بالرباط حي الرياض ،وذلك بسبب ضياع
النظير الذي كان سلم سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في
اجل  15يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
احملافظ على األمالك العقارية بأكدال-الرياض
عفيفي سعد

محافظة أزيالل
مطلب رقم 55 - 33436
إسم امللك  :متزاوروت
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اوزود
تاريخ حتديده 27-12-2019 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :آر 19سنتيار
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وجزء منها عار

محافظة برشيد
مطلب رقم 53 - 23621
اسم امللك  :املرس هبة اهلل .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار احلرارثة .
وقع حتديده في . 06/2021/ 07:
نوعه  :أرض فالحية بها بئر و صهريج به محرك .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  61 :آر  66س .
اجملاورين :
شماال  :طريق من  5امتار ؛
شرقا  :ر ع عدد  27458/53و عبد الرحيم الساكني ؛
جنوبا  :عبد الرحيم الساكني ؛
غربا  :ورثة ميلودي العامل بن بوشعيب ؛
طالب التحفيظ السيد(ة)  :عبد الرحيم الساكني بن املعطي.
مطلب رقم 53 - 1670

اسم امللك  :الهوادي .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار البصاصلة .
وقع حتديده في . 12/2021/ 27 :
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هك  05آر  50س .
اجملاورين :
شماال  :مطلب عدد  35/53؛
شرقا  :ر ع عدد  12987/53؛
جنوبا  :طريق من  5امتار و من ورائه ورثة الصغير بن عالل و ر .ع عدد
37166/53؛
غربا  :طريق من  10امتار ؛
طالب التحفيظ السيد(ة)  :احمد الضاوي بن محمد ومن معه.
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية ببرشيد
كمال ايت عبد الواحد
			

اجملاورون :
شماال  :مولود العسري
شرقا  :مولود العسري
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :طريق
طالب التحفيظ  :مدنب محمد بن عالل بنسبة 1 / 1
مطلب رقم 55 - 33614
إسم امللك  :تفراوت نتلوست
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار ايت امعال
تاريخ حتديده 07-01-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  73 :آر 38سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار اخلروب وجزء من القط هوائي
اجملاورون :
شماال  :زهير محند بن حلسن
شرقا  :زهير محند بن حلسن
جنوبا  :طريق
غربا  :امللك العام اجلماعي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :
 مسلك خاص يخترق امللك ما بني العالمتني ب3-ب 4و ب6-ب7 جزء من القط هوائي لفائدة اتصاالت املغربطالب التحفيظ  :فياللي هشام بن عبد اهلل ومن معه
مطلب رقم 55 - 33933
إسم امللك :ياقوت 3
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة امليل احملل املدعو دوار ايت بوملان
تاريخ حتديده12-08-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  7 :آر  86سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية

عدد  - 1222فاحت ذوالقعدة ( 1443فاحت يونيو )2022
اجملاورون:
شماال  :دريسو احملجوب
شرقا  :شعبة
جنوبا  :العربي شامو
غربا  :ورثة حمادي اضرضور
طالب التحفيظ  :بويلي عبدالرزاق بن احمد بنسبة1/1
مطلب رقم 55 - 34009

إسم امللك  :ميما
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو دوار إنكرت
تاريخ حتديده 19-07-2021 :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :هكتار و  36آر و 4سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار مختلفة وعلى جزء منها بنايتني
من سفلي
اجملاورون:
شماال  :موحى اباسو نايت ميمون
شرقا  :ابراهيم نايت احساين
جنوبا  :ايت أعرور
غربا  :موحى اباسو نايت ميمون
طالب التحفيظ  :احلمدوشي املهدية بنت عمر بنسبة 1 / 1
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل
زكرياء السعيدي
			

محافظة سال اجلديدة
إعالنني جديدين عن انتهاء التحديد
مطلب رقم 58 - 2764
امللك املسمى  :العرجات الصغيرة".
الكائن بسال ،دوارالرويشات اجلياهنة جماعة السهول
طالب التحفيظ  :السيدة فاطنة سالك ومن معها
وقع التحديد في15/05/2014 :
إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية املؤرخة في
24/06/2015عدد .860
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محافظة مكناس االسماعيلية
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى" سميرة "
موضوع مطلب التحفيظ رقم  59 - 2156الذي أدرجت
بشأنه خالصة اصالحية و إعالن جديد عن انتهاء التحديد
باجلريدة الرسمية عدد  1218بتاريخ  04ماي 2000؛
عوضا عن :
بالنسبة ملا تبقى من امللك حتت تسميته األصلية "سميرة" في اسم
نفس طالبي التحفيظ،
اقرأ :
بالنسبة ملا تبقى من امللك حتت تسميته األصلية "سميرة" في اسم
السيد :عمر عثماني؛
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية
العربي الظريف
				

محافظة طنجة بني مكادة
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "عياد"
موضوع مطلب التحفيظ عدد ، 61 - 26796الكائن عمالة
الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية قصر اجملاز،احملل املدعو  :مزارع
قصر الصغير؛ احملل املدعو:احلمام؛ والذي ادرج اإلعالن عن حتديده
باجلريدة الرسمية عدد  1150املؤرخة في 13/01/2021؛
عوضا عن :
اسم احد طالب التحفيظ  :عزيز بن محمد عياد؛
اقرأ :
اسم احد طالب التحفيظ  :عزير عياد بن عبد السالم ؛
و الباقي بدون تغيير.

إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " الصنهاجي"
موضوع مطلب التحفيظ عدد ، 61 - 10063الكائن عمالة طنجة
اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة بني مكادة؛حملل املدعو  :احرارين
والذي ادرجت خالصة إصالحية وإعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة
مطلب رقم 58 - 4049
الرسمية عدد  1212املؤرخة في 23/03/2022؛
امللك املسمى " :اجلونة ".
عوضا عن :
الكائن بسال  ،دوارأوالد عيسى جماعة السهول
اسم طالب التحفيظ  :مصطفى بوحلديد؛
طالب التحفيظ  :السيد بنعيسى بلمحبوب بن املكي ومن معه.
اقرأ :
وقع التحديد في10/03/2014 :
اسم طالب التحفيظ  :محمد بوحلديد ؛
إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية املؤرخة في
و الباقي بدون تغيير.
24/06/2015عدد 860
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة
احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة
املصطفى طريفة
عز الدين شاكر 		
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محافظة احلوز

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 65 - 6691
مطلب رقم 65 - 17981
امللك املسمى  " :فضل اهلل"
امللك املسمى  " :ثالث افران "
الكائن  :إقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت  ،دوار حتت نيوكا.
الكائن  :إقليم احلوز دائرة امزميز ،جماعة وزكيتة دوار اعزيب افراس
مساحته  03 :هك  93آ  23س .
مساحته  03 :هك  97آ  43س .
وقع حتديده في  20 :يوليو .2012
وقع حتديده في  12 :ماي .2021
نوعه  :أرض فالحية .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد ،65 - 6757
شماال  :شعبة تالث افران.
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  ،65 - 6757الرسم العقاري عدد ،65 - 15136
شرقا  :طريق عمومية ذات عرض متغير ،شعبة ثالث افران.
ادناس احلسني.
جنوبا  :ورثة ايت بوجا محمد بن صالح ،ورثة خدوج بن محمد بن مهدي.
جنوبا  :طريق عمومية عرضها  4امتار،
غربا  :ورثة الطاهرة بن محمد بن مهدي .
غربا  :ممر عرضه  10امتار ،الرسمني العقاريني  65 - 8489و ،65 - 8488
طالب التحفيظ  :السيد ابدار مروان بن احلسني.
طالب التحفيظ  :السيد رضا رشيد بن محمد.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 851
املؤرخة في  22أبريل .2015
مطلب رقم 65 - 18032
احملافظ على األمالك العقارية باحلوز
امللك املسمى  " :الزيتون "
محمد شرف
الكائن  :إقليم احلوز دائرة اسني ،جماعة ويركان ،دوار مريغة			.
مساحته  71 :آ  70س .
وقع حتديده في  27 :يوليو .2021
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون .
اجملاورون :
محافظة الفقيه بن صالح
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 16474م.
شرقا  :الرسم العقاري عدد  ، 65 - 25190منطقة التراجع
مطلب رقم 68 - 18091
من  4امتار لفائدة الشعبة.
اسم امللك  " :ملك رياض"
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  ،65 - 25190ممر عرضه  3امتار لفائدة
موقعه  :اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني
طالب التحفيظ ،ورثة عساس.
شكدال احملل املدعو لشهب.
غربا  :حداد علي .
وقع حتـديده في  25 :مارس .2021
طالبة التحفيظ  :شركة إلكانسيا مناجمنت ش ذ م بشريك وحيد.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  22 :هكتار  50ار  51سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بورية بها تقب مائي.
مطلب رقم 65 - 18039
اجملاورون :
امللك املسمى  " :تشيكشت "
شماال  :الرسم العقاري عدد 68 - 27365؛
الكائن  :إقليم احلوز دائرة اسني ،جماعة ويركان ،دوار مريغة.
شرقا  :طريق؛
مساحته  21 :آ  65س .
جنوبا  :الرسوم العقاري اعداد 68 - 29075؛ 68 - 36695؛ 68 - 32848
وقع حتديده في  12 :أكتوبر .2021
والح ملصاطفي بن احلاج اجلياللي.
نوعه  :أرض فالحية محاطة بصور بها أشجار الزيتون وصهريج وبئر
غربا  :الرسمني العقاريني عددي  68 - 32848و .68 - 34799
وخزان للماء.
التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية  :شعبة تخترق امللك.
اجملاورون :
طالبو التحفيظ :
شماال  :الرسم العقاري عدد  ،65 - 21873طريق معبدة عرضها  6امتار.
 - 1محمد رياض بن أحمد بنسبة 5 - 1؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  ، 65 - 9648مصرف.
 - 2فرح الدين رياض بن أحمد بنسبة 5 - 1؛
جنوبا  :واد تنزرت.
 - 3عبد الرحيم رياض بن أحمد بنسبة 5 - 1؛
غربا  :الرسم العقاري عدد . 65 - 19800
 - 4عبد اللطيف رياض بن أحمد بنسبة 5 - 1؛
 - 5خاليد رياض بن أحمد بنسبة .5 - 1
طالب التحفيظ  :السيد خيراوي إبراهيم بن احلبيب.
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غربا  :محمد الصقلي-ورثة محمد بوكرين ؛
طالبو التحفيظ  :فاطمة شريفي علوي ومن معها.

تغيير اسم عقارين محفظني
مطلب رقم 69 - 35797
اسم امللك " :الكعدة احلمراء ".
موقعه  :إقليم موالي يعقوب دائرة أوالد جامع ملطة جماعة وقيادة
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم
عني قنصرة احملل املدعو" دوار عني بومرشد "
أن السيد محمد أميري الساكن بتجزئة غزالن  01الرقم  14الفقيه
وقع حتديده في .2021 - 09 - 14 :
بن صالح طلب أن يتم تغيير اسم امللك املتعلق بالرسم العقاري رقم
مساحته 01 :هـ19آر 58س .
 68 - 33599امللك املدعو "ملك عثمان" الكائن مبنطقة التحفيظ
نوعه  :أرض فالحية
اجلماعي بني وكيل ليتم تعويضه باسم "مليدين" .
اجملاورون :
في إمكان كل شخص يهمه هدا التغيير ان يدلي بتعرضه عليه في
شماال  :امللك ذي مطلب التحفيظ عدد  69 - 35729؛
اجل  15يوما ابتداء من نشر هدا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
شرقا  :امللك ذي الرسم العقاري عدد  - 13575ف؛
جنوبا  :امللك ذي الرسم العقاري عدد  - 13699ف-محمد بوكرين-
يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم
أحمد البور-ورثة بنقاسم ؛
أن السيد محمد أميري الساكن بتجزئة غزالن  01الرقم  14الفقيه
غربا  :ممر عمومي ؛
بن صالح طلب أن يتم تغيير اسم امللك املتعلق بالرسم العقاري رقم
احلقوق العينية والتحمالت العقارية خط كهربائي متوسط الضغط
 68 - 33602امللك املدعو "ملك عثمان" الكائن مبنطقة التحفيظ
يثقل امللك.
اجلماعي بني وكيل ليتم تعويضه باسم "جواهر".
طالبو التحفيظ  :فاطمة شريفي علوي ومن معها.
في إمكان كل شخص يهمه هدا التغيير ان يدلي بتعرضه عليه في
احملافظ على األمالك العقارية بزواغة  -موالي يعقوب
اجل  15يوما ابتداء من نشر هدا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
محمد احلسناوي
		
احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح
كرمي ناجيم
		

محافظة زواغة  -موالي يعقوب
مطلب رقم 69 - 35795
اسم امللك " :النخلة االولى ".
موقعه  :إقليم موالي يعقوب دائرة أوالد جامع ملطة جماعة وقيادة عني
قنصرة احملل املدعو" دوار عني بومرشد "
وقع حتديده في .2021 - 09 - 14 :
مساحته  01 :هـ67آر 76س .
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :شعبة -امللك ذي الرسم العقاري عدد  - 13291ف؛
شرقا  :امللك ذي الرسم العقاري عدد 07- - 41071ورثة النكادي عبد اهلل؛
جنوبا  :امللك ذي الرسم العقاري عدد  07- 41073ورثة النكادي عبد اهلل -
امللك ذي الرسم العقاري عدد  - 13698ف؛

محافظة سيدي سليمان
مطلب رقم 70 - 292
اسم امللك  ‹‹ :حنان››.
موقعه  :إقليم و دائرة سيدي سليمان ،جماعة اوالد بن حمادي ،دوار
أوالد بوتابت،
وقع حتديده في  21 :ماي 2021
مساحته 1 :آرا  56سنتيارا.
نوعه  :أرض فالحية ،
اجملاورون :
شماال  :عياشي عونتي و كرمي عونتي .
شرقا  :ورثة الهالل، .
جنوبا  :الزعري محمد ،
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :عبد القادر الصادقي بن قاسم.
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مطلب رقم 70 - 327

مطلب رقم 70 - 294
اسم امللك  ‹‹ :ملك الدولة عدد  866حضري››.

اسم امللك  ‹‹ :معتز››.

موقعه  :مدينة سيدي سليمان ،طريق دار بلعامري.

موقعه  :مدينة سيدي سليمان ،حي الغماريني.

وقع حتديده في  04 :يونيو 2021

وقع حتديده في  26 :أكتوبر 2021

مساحته  23 :سنتيارا.

مساحته  50 :سنتيارا.

نوعه  :دكان ،

نوعه  :دار للسكن من طابق ارضي و طابق أول و سطح به مرافق ،

اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد  - 37163ر .
شرقا  :مطلب التحفيظ  - 36160ر، .
جنوبا  :مطلب التحفيظ  - 36160ر ،
غربا  :شارع محمد اخلامس.
طالب التحفيظ  :الدولة املغربية  -امللك اخلاص -

اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد . 13 - 56245
شرقا  :العود بوبكر، .
جنوبا  :الزنقة ،
غربا  :ناهيري عمر.
طالبة التحفيظ  :فتيحة مزراوي بنت البشير.

مطلب رقم 70 - 295
اسم امللك  ‹‹ :ملك الدولة عدد  864حضري››.
موقعه  :مدينة سيدي سليمان ،طريق دار بلعامري.
وقع حتديده في  04 :يونيو 2021
مساحته االجمالية 2 :ار  08سنتيارا.
نوعه  :مسكنني من طابق ارضي و مسكن من طابق ارضي و طابق
أول و دكان ،
اجملاورون :
بالنسبة للقطعة االولى :
شماال  :رسم عقاري عدد  - 7011ر .
شرقا  :زنقة، .
جنوبا  :زنقة ،
غربا  :شارع محمد اخلامس.
بالنسبة للقطعة الثانية :

مطلب رقم 70 - 331
اسم امللك  ‹‹ :املسجد العتيق بسيدي سليمان››.
موقعه  :مدينة سيدي سليمان ،حي املسجد.
وقع حتديده في  27 :ديسمبر 2021
مساحته  9 :ار 69سنتيارا.
نوعه  :مسجد من طابق ارضي ،جزء منه به مقبرة وأرض عارية و منزل
من طابق ارضي و منزلني من طابق أرضي و محالت جتارية.
اجملاورون :
شماال  :الزنقة .
شرقا  :الزنقة، .
جنوبا  :الزنقة ،
غربا  :الزنقة.
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر اوقاف القنيطرة.

شماال  :رسم عقاري عدد  - 1346هـ.
شرقا  :زنقة.
جنوبا  :زنقة.
غربا  :مطلب التحفيظ  - 36160ر ورسم عقاري عدد  - 7011ر
بالنسبة للقطعة الثالثة :

مطلب رقم  - 37655ر
اسم امللك  ‹‹ :احلنطاطي››.
موقعه  :مدينة سيدي سليمان ،حي الغماريني.
وقع حتديده في  16 :يوليو 2021

شماال  :رسم عقاري عدد  - 1346هـ و زنقة

مساحته  60 :سنتيارا.

شرقا  :رسم عقاري عدد  - 46522ر

نوعه  :دار للسكن من طابق ارضي و سطح

جنوبا  :منزل من طابق أرضي

اجملاورون :

غربا  :منزل من طابق ارضي .

شماال  :زنقة .

طالب التحفيظ  :الدولة املغربية  -امللك اخلاص -

شرقا  :اميغري، .
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جنوبا  :احلاج عمر و الكيحل محمد ،

تاريخ حتديده  23 :أغسطس .2021

غربا  :ورثة املرزوقي.

املساحة التي أظهرها التصميم  27 :آ  46س.

طالب التحفيظ  :احلنطاطي احلسني بن محمد.
احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسيدي سليمان
كرمي آيت عيسى

		

نوعه  :أرض بها مدرسة تشتمل على ست بنايات تتكون من سفلي
وساحة وبها أشجار
اجملاورون :
شماال  :ممر عمومي.
شرقا  :امللك اخلاص للدولة؛

محافظة وجدة  -اجناد

جنوبا  :طريق معبدة؛
غربا  :ممر عمومي.
طالبة التحفيظ  :الدولة – امللك اخلاص – ينوب عنها السيد مندوب

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد

أمالك الدولة بوجدة.
مطلب رقم 79 - 4845

مطلب رقم o - 16440
اسم امللك  " :ملك الوالي أحمد " ( اجلزء األول )
موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،جماعة عني الصفا  ،احملل املدعو موهول ؛
طالب التحفيظ  :الوالي أحمد بن محمد ؛

اسم امللك  :مدرسة لكواليل.
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية املريجة ،احملل املدعو :
" مدرسة لكواليل " .
تاريخ حتديده  24 :أغسطس .2021

املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي  05 :هكتارات  79آرا؛

املساحة التي أظهرها التصميم  21 :آ  63س.

اسم امللك " :مربوحة  ( " 104اجلزء املتبقي )

نوعه  :أرض بها مدرسة تشتمل على ثالث بنايات تتكون من سفلي

موقعه  :عمالة وجدة أنكاد ،جماعة عني الصفا  ،احملل املدعو موهول ؛
طالبو التحفيظ  :نور الدين احلميدي بن الطيب ومن معه ؛
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي  11 :هكتارا  58آرا ؛
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة
الرسمية عدد  3367بتاريخ  11ماي .1977
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة  -أجناد
كمال عونة

			

وبناية من سفلي في طور التشييد وجزء منها عاري.
اجملاورون :
شماال  :شعبة.
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا  :شعبة؛
غربا  :شعبة.
طالبة التحفيظ  :الدولة – امللك اخلاص – ينوب عنها السيد مندوب
أمالك الدولة بوجدة.

محافظة جرسيف

مطلب رقم 79 - 4860
اسم امللك  :العبقري.
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية املريجة ،احملل املدعو :

مطلب رقم 79 - 4841
اسم امللك  :مدرسة السويهلة.

" ارشيدة " .
تاريخ حتديده  03 :نوفمبر.2021

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

املساحة التي أظهرها التصميم  03 :آ  03س.

املدعو  " :مدرسة السويهلة " .

نوعه  :أرض عارية جزء منها به بناية تتكون من سفلي ومرافق.
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اجملاورون :
شماال  :ورثة أحمد بن علي بن أحمد اليعكوبي وورثة بوعقلني.
شرقا  :ورثة العشي؛
جنوبا  :طريق عمومية؛
غربا  :القادري محمد.
طالبو التحفيظ  :عبد احلق الشارفي بن عبد القادر ومن معه.
مطلب رقم 79 - 4862

اسم امللك  :السعادة.
موقعه  :إقليم ودائرة جرسيف ،اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو ،احملل
املدعو  " :مزارع أوالد حموسة " .
تاريخ حتديده  12 :نوفمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم  00 :آ  89س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :مشروع زنقة.
شرقا  :طالب التحفيظ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 79 - 10158؛
غربا  :الرسم العقاري رقم .79 - 2823
طالب التحفيظ  :السيد دحمان الكواللي بن اجلياللي.
احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف
منية عبد الرحيم
				

وقع حتديده في .2021 - 05 - 31 :
نوعه  :أرض فالحية بها بئر و وبناية من سفلي وطابق اول.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  83آر  77س.
اجملاورون :
شماال  :العالوي اخلياطي  ،ارتفاق مرور بعرض  3متر؛
شرقا  :ممر خاص بعرض  3متر لفائدة الرسم العقاري رقم ،16 - 34638
الرسمني العقاريني رقمي  16 - 34638و 16 - 56160؛
جنوبا  :بلحاج حلسن ؛
غربا  :ورثة احميدة بوسعيد ؛
طالب التحفيظ  :عبد الرحمان العالوي بن عبد الرحمان.
مطلب رقم 81 - 5278
اسم امللك " :راس عني اجلمال ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.
وقع حتديده في .2021 - 07 - 26 :
نوعه  :أرض فالحية بها بئر و اسطبل مسبح وبنايتني خفيفتني
وبناية ذات سفلي.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  5 :هـ  05آر  41س.
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ رقم  ، 16 - 15039احلسني بوبكيرة ؛

محافظة تيفلت

شرقا  :الفقير حميد ولد العربي لقايد  ،رسم عقاري رقم 16 - 32925؛
جنوبا  :حمادي عبو ؛
غربا  :حمادي عبو ؛

مطلب رقم 81 - 1378
اسم امللك " :فدان الدار ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت بنحسي.
وقع حتديده في .2021 - 07 - 28 :
نوعه  :أرض فالحية بها بئر و ستة بنايات.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  07 :هـ  93آر  43س.
اجملاورون :
شماال  :واد سهب الشريحة ،الرسم العقاري رقم  - 32652ر؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم  - 32652ر ؛
جنوبا  :واد ترحلة ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  16 - 18703؛
طالبو التحفيظ  :جمال احلمداوي بن احلاج ومن معه.
مطلب رقم 81 - 5219
اسم امللك " :فدان الرمل ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت
العربي اوعلي.

طالب التحفيظ  :حمادي عبو بن عبد اهلل.
مطلب رقم 81 - 5290
اسم امللك " :ملك ابنيدير والعريف ".
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي النهضة الرقم  34مكرر.
وقع حتديده في .2021 - 08 - 03 :
نوعه  :أرض عارية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  73 :س.
اجملاورون :
شماال  :الكسواتي عبد اهلل ؛
شرقا  :ممر عرضه  6أمتار ؛
جنوبا  :بوكطاياحسناء ؛
غربا  :عائشة الصحراوية ،محمد املارودي ؛
طالبو التحفيظ  :العربي بنيدير بن بوعزة ومن معه.
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مطلب رقم 81 - 5307
اسم امللك " :فدان قبر ليهودي ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت بلعربي.
وقع حتديده في .2021 - 08 - 16 :
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  11 :هـ  66آر  58س في قطعتني.
اجملاورون :
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نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  2 :هـ  20آر  02س.
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ رقم  16 - 7941؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 16 - 48045؛
جنوبا  :البشير احلمداوي ؛

القطعة االولى  02 :هـ  58آر  55س.

غربا  :طريق عمومية عرضها  10أمتار؛

شماال  :محمد بناقة ؛

طالب التحفيظ  :احلسني سعدان بن امبارك.

شرقا  :طريق عرضها  10أمتار ،بلوى جياللي ؛
جنوبا  :مطلب حتفيظ رقم  81 - 372؛
غربا  :بلوى حليمة ؛
القطعة الثانية  09 :هـ  08آر  03س.

مطلب رقم 81 - 5358
اسم امللك " :النهضة ." 77

شماال  :ممر عرضه  3أمتار محتاج رحمة ؛

موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي النهضة  1رقم .77

شرقا  :الشيحاني بوعزة ،رسم عقاري رقم 16 - 30029؛

وقع حتديده في .2021 - 10 - 18 :

جنوبا  :الشعبة من ورائها الرسم العقاري رقم  81 - 39506؛

نوعه  :بقعة بها دار للسكن من سفلي وطابق اول.

غربا  :بلوى جياللي ؛
طالبو التحفيظ  :محمد بلوا بن بوشعيب ومن معه.
مطلب رقم 81 - 5322

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  1 :آر  19س.
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ رقم  16 - 19598؛

اسم امللك " :فدان واد تغريست ".

شرقا  :علي الصمكي ،الرسم العقاري رقم  16 - 26008؛

موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

جنوبا  :السعيدية إسماعيل ،خديجة اوبهات ،أسامة باجا ؛

وقع حتديده في .2021 - 09 - 06 :

غربا  :الزنقة ؛

نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  06 :آر  31س.

طالبو التحفيظ  :شهرزاد املالكي بنت حميد ومن معها.

اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  ، 81 - 2369ورثة العروصي العربي بن الهاشمي ؛
شرقا  :القمش البشير؛

مطلب رقم 81 - 5373
اسم امللك " :ملك الرعدة ".

جنوبا  :ممر خاص ؛

موقعه  :دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

غربا  :طريق عمومية عرضها  30مترا؛

وقع حتديده في .2021 - 11 - 03 :

طالب التحفيظ  :احمد القمش بن البشير.
مطلب رقم 81 - 5356
اسم امللك " :ركبة اجلوج ".

نوعه  :أرض فالحية بها بئر و حوض.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01 :هـ  54آر  43س.
اجملاورون :

موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير.

شماال  :الرسم العقاري رقم 81 - 10055؛

وقع حتديده في .2021 - 10 - 12 :

شرقا  :ورثة احمد بن احميدان ؛
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جنوبا  :الطريق العمومية ؛
غربا  :الطريق العمومية ؛
طالب التحفيظ  :احمد الرعدة بن ناصر.
مطلب رقم 81 - 5374
اسم امللك " :موهيوسف ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت بلعربي.
وقع حتديده في .2021 - 11 - 08 :
نوعه  :أرض فالحية بها بنايتني.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  90 :آر  60س.
اجملاورون :
شماال  :عبد احلق درقوش ؛
شرقا  :حميد قوال وممر لفائدة محمد وحميد قوال؛
جنوبا  :حميد قوال ؛
غربا  :الشعبة من وراءها ورثة احلسوبي بوعزة ؛
طالب التحفيظ  :محمد قولة بن محمد.
مطلب رقم 81 - 5379
اسم امللك " :هراس احملارث ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.
وقع حتديده في .2021 - 11 - 09 :
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  3 :هـ  86آر  06س.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية عرضها  10أمتار ؛
شرقا  :طريق عمومية رقم  4323عرضها  30مترا؛
جنوبا  :فقير عبد احلميد ؛
غربا  :فقير فاطمة؛
طالب التحفيظ  :إبراهيم العلمي بن عالل.
مطلب رقم 81 - 5406
اسم امللك " :فدان الدار ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي.
وقع حتديده في .2021 - 12 - 13 :
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  44 :آر  37س.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  ، 16 - 24224ورثة حسن بوجتنكوت؛
شرقا  :الطريق العمومية ؛
جنوبا  :الطريق العمومية ؛
غربا  :ورثة محمد بوجتنكوت ،الرسم العقاري رقم  16 - 24224؛
طالب التحفيظ  :عبد الرحيم بوجتنكوت بن عمر.
مطلب رقم 81 - 5423
اسم امللك " :فدان عني القصب ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت علي.
وقع حتديده في .2022 - 01 - 03 :
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نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  1 :هـ  80آر  07س.
اجملاورون :
شماال  :بوعزة اماس بلهوال ؛
شرقا  :مونة بوعابيد ؛
جنوبا  :مطلب حتفيظ رقم  - 21957ر ؛
غربا  :واد ؛
طالب التحفيظ  :عبد السالم الشلح بن العزيز.
مطلب رقم 81 - 5469
اسم امللك " :فدان لودي ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة عني جوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت
موسى واعمر.
وقع حتديده في .2022 - 02 - 17 :
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  81 :آر  59س.
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ رقم  81 - 5046؛
شرقا  :طريق عمومية عرضها  5أمتار؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  81 - 2974؛
غربا  :حجي فاطمة؛
طالب التحفيظ  :حجي عالل بن محمد.
مطلب رقم 16 - 8173
اسم امللك " :فدان تغريست ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو حواشات.
وقع حتديده في .2021 - 07 - 12 :
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  92 :آر  38س.
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ رقم  16 - 8623؛
شرقا  :عقى خلوق؛
جنوبا  :بوشعيب الهردوز و فاظمة احيزون ،الرسم العقاري رقم
 16 - 31388؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 16 - 31388؛
طالب التحفيظ  :مولود الهردوز بن عمر.
مطلب رقم 16 - 22636
اسم امللك " :سيدي العربي  1و ." 2
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت لعسيري.
وقع حتديده في .2007 - 03 - 30 :
نوعه  :ارض فالحية بها بئر ومسكن.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  03 :هـ  81آر  90س في
قطعتني.
القطعة االولى  03 :هـ  37آر  30س.
اجملاورون :
شماال  :بوغنيم ادريس ،ورثة عمر بوهرارة ؛
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شرقا  :امللك الغابوي ؛
جنوبا  :بوغنيم احلمري ؛
غربا  :واد سيدي العربي ؛
القطعة الثانية  44 :آر  60س.
اجملاورون :
شماال  :بنعيسى لهوير ؛
شرقا  :بوغنيم احلمري ؛
جنوبا  :ورثة عمر بوهرارة ؛
غربا  :واد سيدي العربي ؛
طالب التحفيظ  :ابوغنيم اخلياطي بن عبد القادر.
مطلب رقم 16 - 22809
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شرقا  :ورثة حمادي بن بنعاشير ؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  - 55713ر ؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  - 27035ر ؛
القطعة الثانية  08 :هـ  54آر  90س.
شماال  :مطلب التحفيظ رقم رقم  - 23685ر  ،الرسم العقاري رقم  - 2407ر ؛
شرقا  :عني التوميات ،الرسم العقاري رقم  - 24071ر و  - 5580ر؛
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  - 14580ر ؛
غربا  :ورثة حمادي بن بنعاشير ؛
طالبو التحفيظ  :فؤاد محفوظ بن امبارك ومن معه.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة
محمد زافو
			

اسم امللك " :زهرة ".
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد.
وقع حتديده في .2007 - 05 - 15 :
نوعه  :ارض عارية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  90 :س.
اجملاورون :
شماال  :بوكرين امبارك ؛
شرقا  :الزنقة ؛
جنوبا  :الزنقة ؛
غربا  :كرمي يامنة ؛
طالبو التحفيظ  :زهرة حلمر بنت ادريس ومن معها.
مطلب رقم 16 - 23528
اسم امللك " :سراج الدين ".
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد سكتور .11
وقع حتديده في .2007 - 11 - 05 :
نوعه  :بقعة بها دار للسكن من سفلي وطابق اول.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  63 :س.
اجملاورون :
شماال  :بنهماشت رشيد ؛
شرقا  :ورثة عبد احلق بنعلي ،الرسم العقاري رقم  16 - 33930؛
جنوبا  :ورثة عبد احلق بنعلي ،الرسم العقاري رقم  16 - 33930؛
غربا  :الشارع ؛
طالب التحفيظ  :سراج الدين ابراهيم بن محمد.
مطلب رقم  - 36209ر
اسم امللك " :التوميات ".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.
وقع حتديده في .1972 - 04 - 11 :
نوعه  :أرض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  11 :هـ  04آر  80س في
قطعتني.
اجملاورون :
القطعة االولى  02 :هـ  49آر  90س.
شماال  :مطلب التحفيظ رقم رقم  - 23219ر ؛

محافظة سوق السبت  -أوالد النمة
مطلب رقم 82 - 2200
اسم امللك " :قرب الدار" ؛
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الغربية قيادة
وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو "اوالد عبد النبي".
وقع حتديده في  08 :ديسمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 76 :آر  23سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون وأشجار مثمرة وبئر وبجزء
منها بناية تتكون من سفلي وطابق أول.
اجملاورون :
شماال  :الشرقي سعودي ؛ الرسم العقاري عدد 68 - 10230؛
شرقا  :زنقة ؛
جنوبا  :الناجي كركابة؛ محمد شهيد؛ ورثة رفيق احمد؛ ورثة كركابة
احلسن؛ ورثة شهيد لبداوي؛
غربا  :ورثة حفراوي عبد القادر.
طالبو التحفيظ  :عبد الوهاب فراح بن عبد اهلل ومن معه.
مطلب رقم 82 - 2210
اسم امللك " :هشام  "2؛
موقعه :إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل
املدعو "حي النخلة ".
وقع حتديده في  27 :ديسمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  93 :سنتيار.
نوعه  :أرض مسيجة
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :طريق ؛
جنوبا  :شينني سعاد؛ شينني احمد؛
غربا  :مليح فوزية.
طالب التحفيظ :هشام شنني بن الكبير.
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  38 :آ  63س.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى "الوحدة"
بن
الفقيه
بإقليم
موضوع مطلب التحفيظ عدد  10 - 24375الكائن
نوعه  :أرض فالحية
صالح مدينة سوق السبت .احملل املدعو "العالوة" والذي نشرت خالصته
اجملاورون :
مطلبه باجلريدة الرسمية عدد  4377بتاريخ  18سبتمبر 1996
شماال  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
عوضا عن :
شرقا  :ورثة احمد بن لشهب.
 )1خلو صالح بن حمادي بن احمد بنسبة 1/5؛
جنوبا  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
 )2خلو محمد بن حمادي بن احمد بنسبة 1/5؛
غربا  :ورثة امحمد بن البكري.
 )3خلو املصطفى بن حمادي بن احمد بنسبة 1/5؛
 )4خلو عبد العاطي بن حمادي بن احمد بنسبة 1/5؛
طالبو التحفيظ  :ادريس بنعيسى بن محمد و من معه.
 )5خلو يونس بن حمادي بن احمد بنسبة 1/5؛
احملافظ على األمالك العقارية بأزمور
اقرا :
املعطي زديد
				
طالبو التحفيظ :
 )1خلو صالح بن حمادي بن احمد بنسبة 1/5؛
 )2خلو محمد بن صالح بن حمادي بنسبة 1/5؛
 )3خلو املصطفى بن صالح بن حمادي بنسبة 1/5؛
1/5؛
 )4خلو عبد العاطي بن صالح بن حمادي بنسبة
محافظة حد السوالم
 )5خلو يونس بن صالح بن حمادي بنسبة 1/5؛
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت  -اوالد النمة بالنيابة
اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :التيرس "
صالح الدين السعدي
		
الكائن بجماعة سيدي املكي دوار اكريكيح موضوع املطلب
عدد  86 - 51والذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة
الرسمية عدد  1217في تاريخ 2022 - 04 - 27
عوضا عن :
محافظة ازمور
طالبو التحفيظ السيد(ة)  :يوسف أرسالن ومن معه
اقرا :
طالب التحفيظ السيد(ة)  :احلطاب رفاق بن عمرو
مطلب رقم 84 - 281
والباقي بدون تغيير
اسم امللك  :احبل الفرن.
احملافظ على األمالك العقارية بحد السوالم بالنيابة
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار لعسارة.
مراد لكميري
			
وقع حتديده في  28 :يوليو .2021

