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األمالك العقارية

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

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

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

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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محافظة مكناس املنزه

مطلب رقم 29802 - 05 

تاريخ االيداع : 10 يونيو 2022؛ 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البرادعي باملركب"؛

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون؛ 

موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة وليلي احملل املدعو : 

" البرادعي باملركب؛

مساحته : 75 آ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : احباس؛

جنوبا : السيد محمد خويلي؛ 

غربا : ادريس اعويدات؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 29803 - 05 

تاريخ االيداع : 10 يونيو 2022؛ 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد القادر بن عمر الوليشكي"؛

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون؛ 

موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة وليلي احملل املدعو : 

" عبد القادر بن عمر الوليشكي"؛

مساحته : 3 هـ 50آ؛

اجملاورون : 

شماال : أحباس؛ 

شرقا : احباس

جنوبا : السيد عبد اهلل بن عبد القادر؛ 

غربا : أحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 29804 - 05 

تاريخ االيداع : 10 يونيو 2022؛ 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 

بن موح  القادر  " عبد   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

ويخلف الصغير"

محافظة مراكش املنارة

مطلب رقم 44417 - 04 

تاريخ اإليـداع : 15 يونيو 2022

طالبو التحفيـظ : 

1 - وفاء ابو طالب

2 - خالد ابو طالب

3 – محمد ابو طالب

4 - رشيد ابو طالب 

/8 سهما لكل   2 . على الشياع بينهم بنسبة  ابو طالب  5 - صباح 

واحد من الذكور 1 /8 سهما لكل واحدة من االناث. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرحمة" . 

نوع امللك : ارض عارية 

مـوقعـه : مراكش جماعة تسلطانت دوار السلطان .

مساحتـه : 03 هكتار 28 آر 26 س تقريبا .

حـدوده

شمـاال : طريق عمومية ومدارة 

شرقا : الرسم العقاري عدد 165376 - 04

غربا : الرسم العقاري عدد 91719 - 04 . 

جنوبا : الرسم العقاري 58475 - 04 . 

أصل امللك : 

- عقد استمرار عدلي مؤرخ في 19 مارس 2021 ضمن بعدد 119 ص 

117 كناش 318 بتاريخ 19 ابريل 2021 

- ملحق عدلي ضمن 264 ص 229 ك 259 في 06 ماي 2021 

- عقد اراثة ضمن 248 ص 311 كناش 194 في 05 سبتمبر 2018 

- عقد اراثة ضمن 167 عدد 233 كناش 224 في 09 سبتمبر 2021 

- نسخة من عقد قسمة مؤرخة في 21 يناير 2020 ضمن اصلها عدد 

119 ص 129 كناش 55 بتاريخ 28 فبراير 2000 

- تصميم امللك . 

تاريخ التحديد : يوم االثننب 15 اغسطس 2022 علي الساعة.التاسعة صباحا 

   احملافظ على االمالك العقارية مبراكش املنارة 

عزاوي عبد الباسط.     
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نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون؛ 
موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة وليلي احملل املدعو 

: " عبد القادر بن موح ويخلف الصغير "؛
مساحته : 28 آ؛

اجملاورون : 
شماال : أحباس؛ 

شرقا : طريق؛
جنوبا : أحباس؛ 

غربا : أحباس؛
احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 11 اغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 29805 - 05 
تاريخ االيداع : 10 يونيو 2022؛ 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛ 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد القادر بن ادريس املقدم"

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون؛ 
موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة وليلي احملل املدعو 

: " عبد القادر بن ادريس املقدم"؛
مساحته : 2هـ 80 آ؛

اجملاورون : 
شماال : أحباس؛ 

شرقا : السيد ادريس بن عبد القادر؛
جنوبا : أحباس؛ 

غربا : أحباس؛
احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 11 اغسطس 2022 على 

الساعة احلادية عشر صباحا.
   

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " كرمي"
أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1172 

املؤرخة في 16 يونيو 2021 .
مرفق   2022 يونيو   2 في  مؤرخ  إصالحية  خالصة  نشر  طلب  مبقتضى 
بوكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ فاحت يونيو 2022، فإن مسطرة 
05 الكائن  حتفيظ امللك املدعو "كرمي" مطلب التحفيظ رقم 29678 - 
بعمالة مكناس، قيادة وجماعة الدخيسة احملل املدعو "سيدي بوقصبة"، 

قد أصبحت تتابع من األن فصاعدا مبجاورين على الشكل التالي : 
جنوبا : ساقية ورسم عقاري رقم : k/1600 بدال من األحباس ورسم 

عقاري رقم : k/1600؛
غربا : ساقية وطريق بدال من ساقية؛

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

الطلب املذكور أعاله.
   احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه

     بوشعيب دومار.

محافظة طنجة

مطلب رقم 28493 - 06 

تاريخ اإليداع : فاحت يونيو 2022.

طالب التحفيظ : طارق تومسي. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : طارق. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر مديونة.

مساحته : 06آر77س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد الديب ؛

شرقا : سعيد التوزاني ؛

جنوبا : نعيمة التوزاني ؛

غربا : الطريق عرضها 3 متر ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم موجب استمرار ملكية عدلي مؤرخ في 25 اغسطس 2021،

2 - نسخة من رسم موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في 04 اغسطس 2009،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر 2021،

4 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 13 يوليو 2009،

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 18 ماي 2022،

6 - رسم ملحق اصالح 

 2022 اغسطس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة : احلادية عشرصباحا.

مطلب رقم 28494 - 06 

تاريخ اإليداع : فاحت يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الباهي الغماري. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كدية الشطابة. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر اجبيلة.

مساحته : 05آر00س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : العربي الباهي الغماري ؛

شرقا : طريق عمومي ؛

جنوبا : العربي الباهي الغماري ؛

غربا : العربي الباهي الغماري ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - ر سم موجب عدلي مؤرخ في 17 اغسطس 2019،
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2 - شهادة ادارية مؤرخة في 03 يناير 2019.

3 - وكالة خاصة مؤرخة في 07 يونيو 2022. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 اغسطس 2022 على 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28495 - 06 

تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : منير بن عبد القادر شتيوي. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : شتيوي. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر اجزناية.

مساحته : 01آر 00س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك الغير ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : عبد االله الشيباني ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2015،

2 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 28 يونيو 1995،

3 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2012،

4 - قرار مبثابة رخصة بناء مؤرخ في 20 يناير 2017. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 اغسطس 2022 على 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28496 - 06 

تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد اليمالحي. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سي عبد اجلبار. 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة حجر النحل مدشر بوكدور.

مساحته : 00آر83س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد كويس ؛

شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : طريق عمومية ؛

غربا : نادية بياض ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يناير 2021،

2 - تعريف بشكل عدلي مؤرخ في 16 ابريل 2013،

3 - رسم ملحق استدراكي بشراء عدلي مؤرخ في 27 يناير 2022،

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2012.

5 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 اكتوبر 2009. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 اغسطس 2022 على 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28497 - 06 

تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : سعيد احلتاش املكري. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ياسمني. 

نوعه : أر ض عارية ؛

موقعه : طنجة حي طنجة البالية.

مساحته : 03آر00س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية ؛

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : بالل الطريقي ؛

غربا : الطريق العمومية ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ابريل 2022،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2022،

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 اغسطس 2010،

4 - نسخة من رسم اثبات ارث عدلي مؤرخ في 02 مارس 2010، 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 03 اغسطس 2022 على 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28498 - 06 

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عبد االله بوقطاية. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوقطاية. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة حجر النحل مدشر حجر النحل.

مساحته : 07آر 44س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عبد السالم النفاري ؛

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : حبيبة النفاري ؛

غربا : عبد السالم النفاري ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 اغسطس 2020،

2 - نسخة من رسم موجب اراثة عدلي مؤرخ في 03 سبتمبر 2007،
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3 - نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 مارس 2014،

4 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2014،

5 - نسخة من رسم ابراء عدلي مؤرخ في 07 يناير 2015،

6 - نسخة من رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2012،

7 - نسخة من رسم موجب متخلف عدلي مؤرخ في 21 يونيو 2012، 

8 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 08 يناير 2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 03 اغسطس 2022 على 

الساعة : الثانية عشر زواال .

مطلب رقم 28499 - 06 

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022.

طالبو التحفيظ : 

1 - ملك بنت احمد محمدي ،

2 - شهد بنت احمد محمدي ،

3 - قمر بنت احمد محمدي على الشياع فيما بينهم. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني.

مساحته : 03آر00س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : فطيمة العربي ؛

شرقا : طريق عمومي ؛

جنوبا : فطيمة العربي ؛

غربا : فطيمة العربي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 سبتمبر 2020،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2021،

3 - اشهاد بتحقيق مساحة عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2020،

4 - اشهاد بالضم عدلي مؤرخ في 31 اغسطس2021،

5 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 1996. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 03 اغسطس 2022 على 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

   احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

     محمد الزخوني.

 

محافظة أكادير

مطلب رقم 43883 - 09

تاريخ اإليداع : 06 يونيو 2022

طالب التحفيظ : عبد الرحيم بومهرة بن محمد 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " انير"؛

نوعه : ارض عارية؛

أكادير  ،عمالة  الدراركة  وقيادة  انونفك جماعة  دوار  : تكيوين  موقعه 

اداوتنان .

مساحته : 18 آر 00 سنتيار.

حدوده : 

شماال : واد اناو؛ 

شرقا : ورثة اعزا علي ؛

جنوبا : فاطمة بنت سعيد بن عبد الرحمان؛ 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 - رسم استمرار ضمن بتاريخ 25 ابريل 2022 حتت عدد 495 سجل 

االمالك رقم 58

2 - وكالة مفوضة مؤرخة في 23 ماي2022.

تاريخ التحديد : 05 اغسطس 2022 على الساعة 10 : 00 صباحا.

    احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

عبد اهلل ارمو .     

 

محافظة بني مالل

مطلب رقم 64244 - 10

تاريخ اإليداع : 3 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عرابي املصطفى بن حمادي بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : : "الشيئ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : : "ازغار فال" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تيزي نيسلي 

احملل املدعو دوار اموكر 

مساحته : 47 آر 59 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عابو الطيبي 

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : طالب التحفيظ

غربا : املدير اإلقليمي للتجهيز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - شهادة إدارية عدد 05 بتاريخ 14مارس 2022. 

املوافق  2022 21مارس  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

لـ 18 شعبان 1443. 

التاريخ املقرر ال جراء التحديد املؤقت 2 اغسطس 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة
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مطلب رقم 64245 - 10

تاريخ اإليداع : 6 يونيو 2022.

طالبي التحفيظ : 

1 - ابوتى خالد بن محمد بنسبة 1 / 2 

2 - ابوتى عبدالرحيم بن محمد بنسبة 1 / 2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشئ"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ابوتى" 

مشتمالته : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق اول 

موقعه : مبدينة بني مالل ، احملل املدعو "اوربيع خرطوس" 

مساحته : 82 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرحالي صالح 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : البناوي ابراهيم 

غربا : البناوي ابراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 1998 يونيو   23 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  نسخة   -  1

املوافق لـ 28 صفر 1419. 

املوافق   2013 17يناير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

لـ 04 ربيع األول 1434. 

3 - شهادة إدارية بتاريخ 12ماي 2022عدد 132 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 اغسطس 2022 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 64246 - 10

تاريخ اإليداع : 7 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : الوادي داوود بن امبارك 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكعبة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "االمل" 

مشتمالته : دار للسكنى ذات سفلي

: اقليم بني مالل دائرة القصيبة جماعة دير القصيبة قيادة  موقعه 

آيت ويرة ، احملل املدعو : دوار بوصيعان. 

مساحته : 1 آر 90 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الوادي مصطفى احد ورثة مبارك بن عبد القادر

شرقا : الوادي مصطفى احد ورثة مبارك بن عبد القادر

جنوبا : اجمللس اجلماعي بدير القصيبة 

غربا : اجمللس اجلماعي بدير القصيبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 14سبتمبر2017 

املوافق لـ 23 ذو احلجة 1438. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 اغسطس 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 64247 - 10

تاريخ اإليداع : 8 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محب سفيان بن عبد املومن بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البركة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نعمة" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : . 

مساحته : 1 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : اخلدمي رضوان 

شرقا : املدير ااالقليمي للتجهيز ببني مالل 

جنوبا : بن شطو عمر 

غربا : مبروكي املعطي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 22 أكتوبر 2016 املوافق

لـ 20 محرم 1438. 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25 فبراير 2021 املوافق 

لـ 13 رجب 1442. 

3 - عقد عرفي بتاريخ 12يناير 2022. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 اغسطس 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 64248 - 10

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : البصراوي نظيرة بنت عبد احلق

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشئ"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ماجدة" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد سليمان. 

مساحته : 2 آ 5 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عياد املصطفى من ورثة مولود عياد

شرقا : االنضر الزهرة 

جنوبا : اجمللس اجلماعي بني مالل 

غربا : االنضر خليفة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق  2014 يناير   2 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ 30 صفر 1435. 

2 -شهادة إدارية عدد 153 بتاريخ 7 يونيو 2022. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12 أغسطس 2022 على الساعة 

09 و00 دقيقة.
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مطلب رقم 64249 - 10

تاريخ اإليداع : 13يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد احروش بن احلسني 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الشئ"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احروش"

مشتمالته : دار للسكنى ذات سفلي و طابق أول

موقعه : مدينة بني مالل حي بياض الصومعة

مساحته : 90 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : افقير اخملتار و اجلعطي احمد 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : احليان عبدالرحمان 

غربا : العريف محمد ، النقري موحا ، زهير عزيز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق  2002 يوليو   3 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ12 جمادى األولى 1423. 

2 -شهادة إدارية عدد 155بتاريخ 9 يونيو 2022. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 اغسطس 2022 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" فدان حمادي بوعزة"

ذي مطلب التحفيظ رقم 55896 - 10 الذي أدرجت خالصته 

باجلريدة الرسمية عدد 1150 املؤرخة في 13 يناير 2021

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 04 ماي 2022 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى" فدان حمادي بوعزة " موضوع مطلب التحفيظ عدد 

قيادة سيدي  و  بني مالل جماعة  دائرة  و  بإقليم  الكائن   10  -  55896

جابر احملل املدعو أوالد سعيد لقراقب تتابع مسطرة حتفيظه في اسم 

نفس طالب التحفيظ و باملساحة التي اظهرها التصميم الهندسي 

و هي 03 هكتارات 07 آر 72 سنتيار .

وذلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املوافق  2021 يونيو   03 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم  وكذا  املذكور 

22 شوال 1442 .

   احملافظ على االمالك العقارية ببني مالل

     مصطفى العمري.

 

محافظة الناظور

مطلب رقم 62721 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد احمد علوش بن عبد السالم.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "علوشي".

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق علوي .

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض .

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : شركة هيثم.

شرقا : الشارع.

جنوبا : الشارع

غربا : شركة هيثم .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر 2014.

- صورة طبق األصل للنسخة من عقد بيع وشراء عرفي امسلمة من طرف 

إدارة التسجيل حتت عدد 8976/2011 مؤرخة في 04 اغسطس 2011.

على   2022 اغسطس   04  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 62722 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : السيدة ميمون بونيار بن موسى .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "موسى"

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

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد ميمون .

مساحته : 01 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج ميمون .

شرقا : خلدون العربي، خلدون ميمون، بوحلروز محمد عالل.

جنوبا : بوطيب محمد .

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2019.

- نظير رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 2012.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 27 ديسمبر 1984.

- صورة طبق األصل من عقد موجب اراثة مؤرخة في 28 اكتوبر2011.

على   2022 اغسطس   04  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 62723 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد محمد زيون بن محند .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك زيون" 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو اعدوتن.



3895 عدد 1225 - 22 ذوالقعدة 1443 )22 يونيو 2022(

مساحته : 05 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق .

شرقا : احلسن الرياني.

جنوبا : احلسن الرياني .

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ماي 2022.

- رسم تنازل عدلي بدون مقابل مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.

- صورة شمسية من رسم اثبات امللك مؤرخ في 30 ديسمبر 2015.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في30 ديسمبر 2021.

على   2022 اغسطس   04  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 62724 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022.

طالبوا التحفيظ : 

- رشيد الصاحلي بن محمد بنسبة 23 /100.

- علي الصاحلي بن محمد بنسبة 18 /100.

- جمال الصاحلي بن محمد بنسبة 23 /100.

- مصطفى الصاحلي بن محمد بنسبة 18 /100.

- عبد الصمد الصاحلي بن محمد 18 /100.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الصاحلي 68 ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو اخلريرة .

مساحته : 02 هـ 03 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد

شرقا : حموتي محمد احمد .

جنوبا : ورثة اخملتار عبد القادر.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 مارس 2022.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 يناير 1997.

على   2022 اغسطس   04  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 12 زواال.

مطلب رقم 62725 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022.

طالبوا التحفيظ : 

رشيد الصاحلي بن محمد بنسبة 1 /5.

علي الصاحلي بن محمد بنسبة 1 /5.

جمال الصاحلي بن محمد بنسبة 1 /5.

مصطفى الصاحلي بن محمد بنسبة 1 /5.

عبد الصمد الصاحلي بن محمد بنسبة 1 /5.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الصاحلي 64 "

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو اخلريرة .

مساحته : 15 هـ 39 آر 77 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الصاحلي علي ومن معه

شرقا : الصاحلي ومن معه .

جنوبا : حضرة املالكي.

غربا : رحمة املالكي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2007

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2007.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 اغسطس 2007.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 أكتوبر 2007.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ماي 2011.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في19 مارس 2009.

- رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2019.

- صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 يوليو 2007.

- صورة طبق األصل من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2018.

- صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 03 اغسطس 2004.

- صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 ابريل 1994.

بتاريخ عليه  مصادق  عرفي  وكالة  عقد  من  األصل  طبق  صورة   -

17 اغسطس 2007.

2022 على  اغسطس   04  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 62726 - 11 

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2021.

طالبتا التحفيظ : 

- ماريا مرمي اشن بنت احلسني بنسبة ½.

- اشن لويزة بنت احلسني بنسبة ½.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أشن ".

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق علوي.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته : 02 آر 19 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بن دودوح

شرقا : الشارع .
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جنوبا : أشن حسني، اشن عمر.

غربا : ورثة بلحرش.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 17 مارس 2022..

- صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 16 يناير 2019.

على   2022 اغسطس   04  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 13 بعد الزوال .

مطلب رقم 62727 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد نبيل مشرف بن عبد الكرمي.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مشرف"

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان.

مساحته : 49 آر 29 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد احلوضي .

شرقا : الطريق.

جنوبا : شركة فيفينداس.

غربا : الرسم العقاري عدد : 30745 - 11 .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 2018.

- نسخة من رسم تنازل عدلي بدون عوض مؤرخ في 28 اغسطس 2018.

- صورة شمسية من محضر قسمة مؤرخ في 23 ديسمبر 2013.

- صورة طبق األصل من قرار رقم 266/04 صادر بتاريخ 05 أكتوبر 2004.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 29 اغسطس 2018.

على   2022 اغسطس   05  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 11 صباحا.

مطلب رقم 62728 - 11 

تاريخ اإليداع : 06 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عبد الوهاب الريفي بن ميمون.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الريفي"

نوعه : أرض عارية . 

موقعه : مدينة الناظور حي ابوعجاجا.

مساحته : 01 آر 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق .

شرقا : الطريق.

جنوبا : طالب التحفيظ .

غربا : الريفي ميمون.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 مارس 1998.

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح االمضاء في 05 يونيو 1991.

على   2022 اغسطس   05  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 62729 - 11 

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد أحيان املفضل بن فضيل .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أحيان" 

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق علوي ومرفق بالسطح .

موقعه : اقليم الناظور، جماعة سلوان .

مساحته : 01 آر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق .

شرقا : الطريق .

جنوبا : ممر.

غربا : الركراكي احلسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 أكتوبر 1995.

2022 على  اغسطس   08  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 62730 - 11 

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عبد القادر العزوزي بن اليماني.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اليماني2 ".

نوعه : أرض بها بناية سفلية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي.

مساحته : 02 آر 12 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العزوزي احلسن .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 3941/ن.

جنوبا : الشارع.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 3941/ن.

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2021.

- صورة طبق األصل من رسم تنازل عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2013.

على   2022 اغسطس   08  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 12 زواال.

مطلب رقم 62731 - 11 

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد الراضي موساوي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك : " سيدي علي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "موساوي".

نوعه : أرض عارية. 

علي  سيدي   : املدعو  احملل   ، املاء  رأس  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

البرج.

مساحته : 03 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : عزيز محبوبي .

شرقا : محمد الشلفي .

جنوبا : اقياضن محمد.

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 أكتوبر 2000.

2022على  اغسطس   08  : هو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 09صباحا.

مطلب رقم 62732 - 11 

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ : 

1 - بوزيان حفاض بن ميمون بنسبة ½.

2 - كروم تاميمونت بنت محمد بنسبة ½.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حفاض" 

نوعه : ارض عارية. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو حي العمال .

مساحته : 01 آر 75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رضوان عمر .

شرقا : حسن كانون.

جنوبا : الواد .

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2015.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 28 يونيو 2004.

على  اغسطس2022   08  : هو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 62733 - 11 

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : السيدة حياة بوعرورو بنت عمر .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوعرورو".

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي بوعرورو .

مساحته : 05 آر 51 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوعرورو عمر ، ورثة بوعرورو عياد.

شرقا : بلقاسم ميينة.

جنوبا : ورثة بوعرورو عمر ، ورثة بوعرورو عياد.

غربا : الرسم عقاري عدد : 77101 - 11 . 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم هبة حظوظ مشاعة عدلي مؤرخ في 27 ابريل 2022.

- صورة طبق األصل لنسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 نوفمبر 1996.

- موجب لفيف مطابقة االسم عدلي مؤرخ في 31 يناير 2022.

- رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2021.

- صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 25 مارس 2022.

على   2022 اغسطس   08  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 62734 - 11 

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد بفريك ميمون بن عياد. 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بفريك".

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق علوي .

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد ميمون .

مساحته : 01 آر 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : يحيى عبد السالم.

شرقا : الطريق.

جنوبا : اجواو مليكة

غربا : احلاج محمد ميمون .
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ماي 1969.

- عقد بيع وشراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 اغسطس 1993 

حتت عدد -4624 4625.

- نسخة مطابقة لنسخة احملفوظة مبكتب التسجيل والتنبر لعقد 

بيع وشراء عرفي مؤرخ في 25 ابريل 1992.

على   2022 اغسطس   08  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 62735 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : شركة كوستيموب سعيد بوسطة ممثلها القانوني 

السيد سعيد كالبيلي بن مصطفى.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كوستيموب"

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي .

مساحته : 10 آر 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حدو ضرضور.

شرقا : ورثة بوعطياوي اخملتار، الطريق.

جنوبا : ورثة محمادي ضرضور.

غربا : ورثة حدو ضرضور .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ديسمبر 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 2017.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ماي 2018.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 ماي 2022.

- صورة طبق األصل من رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 18 يوليو 2006.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 27 فبراير 2018

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2017.

على   2022 اغسطس   09  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 62736 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ملك الدولة اخلاص ميثلها مندوب أمالك الدولة بالناظور.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة بوحفورة "

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة تفرسيت ، احملل املدعو بوحفورة .

مساحته : 16 ار 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : الطريق .

جنوبا : ملك الغير.

غربا : ملك الغير.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة الطويلة األمد.

2022 على  اغسطس   09  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 62737 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ملك الدولة اخلاص ميثلها مندوب أمالك الدولة بالناظور.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة أوالد امغار "

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة أوالد امغار.

مساحته : 13 آر 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك الغير.

شرقا : ملك الغير .

جنوبا : ملك الغير.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة الطويلة األمد.

2022 على  اغسطس   10  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 62738 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ملك الدولة اخلاص ميثلها مندوب أمالك الدولة بالناظور.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة الشاطئ "

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اركمان، احملل املدعو : الشاطئ

مساحته : 88 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج محند.

شرقا : الطريق .

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة الطويلة األمد.

2022 على  اغسطس   08  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 62739 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ملك الدولة اخلاص ميثلها مندوب أمالك الدولة بالناظور.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة تلمغايت "

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة ميضار.

مساحته : 20 آر 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك الغير.

شرقا : ملك الغير .

جنوبا : الطريق.

غربا : ملك الغير.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة الطويلة األمد.

2022 على  اغسطس   09  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 62740 - 11 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ملك الدولة اخلاص ميثلها مندوب أمالك الدولة بالناظور.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة احداشن "

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة أوالد بوبكر.

مساحته : 21 آر 32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك الغير.

شرقا : ملك الغير .

جنوبا : ملك الغير.

غربا : ملك الغير.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة الطويلة األمد.

2022 على  اغسطس   09  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 12 زواال.

مطلب رقم 62741 - 11 

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عبد الناصر حامت بن علي.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حامت"

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور حي عاريض.

مساحته : 01 آر 07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد.

شرقا : الشارع.

جنوبا : ازغولي.

غربا : احلاج ادريس.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ابريل 2015.

- صورة طبق األصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يونيو2013 .

- صورة طبق األصل من عقد بيع وشراء عرفي مؤرخ في 11 اغسطس 1988.

على   2022 اغسطس   12  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 62742 - 11 

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ السادة : 

- عبد اهلل الزكريتي بن احمد بنسبة ¼.

- شاكر الزكريتي بن احمد بنسبة ¼.

- لبنى الزكريتي بنت احمد بنسبة ¼.

- ياسمني الزكريتي بنت احمد بنسبة ¼.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزكريتي"

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابق علوي .

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد ميمون.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : ملك الغير .

جنوبا : ملك الغير.

غربا : احمد امالح.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 أكتوبر 2021

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 12 اغسطس 2022 على 

الساعة 30 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 62743 - 11 

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالناظور.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة أوالد ادريس "
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نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة.

مساحته : 16 آر 33 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك الغير.

شرقا : ملك الغير .

جنوبا : ملك الغير.

غربا : ملك الغير.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة الطويلة األمد.

2022 على  اغسطس   12  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 11 صباحا.

مطلب رقم 62744 - 11 

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالناظور.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة امجارن "

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة تفرسيت.

مساحته : 14 آر 22 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد : 33395 - 11 و 35803 - 11 .

شرقا : الطريق .

جنوبا : ملك الغير.

غربا : ملك الغير.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة الطويلة األمد.

2022 على  اغسطس   12  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 62745 - 11 

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ملك الدولة اخلاص ميثلها مندوب أمالك الدولة بالناظور.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة أوالد اسماعيل "

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة.

مساحته : 17 آر 87 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق .

جنوبا : ملك الغير.

غربا : ملك الغير.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة املستمرة الطويلة األمد.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 12 اغسطس على الساعة 

30 : 10 صباحا.

مطلب رقم 62746 - 11 

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : بنعماري عالل بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنعماري"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

مساحته : 05 آر 53 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الوعماري محمد.

شرقا : الشارع .

جنوبا : عمرو بنعماري.

غربا : عمروش دودو.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : نسخة من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 1996.

على   2022 اغسطس   12  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 62747 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : السيدة شمالل الويزة بنت محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شمالل".

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي .

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب .

مساحته : 01 آر 28 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أوالد موسى ميمون.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق

غربا : بن يعقوب عبد الرحمان .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يناير 2022.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ديسمبر 2020.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2020.

على   2022 اغسطس   15  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 15 بعد الزوال.
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مطلب رقم 62748 - 11 

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ : 

- احمد املنصوري بن محمد بنسبة ½.

- ضريفة كنيش بنت ددوح بنسبة ½.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املنصوري"

نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني .

موقعه : اقليم الناظور ، جماعة احدادا .

مساحته : 01 آر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : رسم عقاري عدد : 58774 - 11 .

جنوبا : محمد قلوشي

غربا : سعيدة معاش .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ماي 2005.

- ملحق عدلي لتصحيح احلدود مؤرخ في 05 أكتوبر 2018.

- نسخة من رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 19 يوليو 2007.

بتاريخ احدادا  جماعة  رئيس  عن  صادرة   84/18 رقم  إدارية  شهادة   -

04 أكتوبر 2018.

2022 على  اغسطس   15  : هو  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 30 : 14 بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " العني القدمية "

ذي مطلب التحفيظ عدد 11680 - 11 ، الذي نشر اعالن عن انتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 4016 بتاريخ 18 أكتوبر 1989.

مسطرة  فإن   ،2022 يونيو   02 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  ذي   " القدمية  العني   " املسمى  امللك  حتفيظ 

اآلن  من  تتابع  املاء،  راس  الناظور،جماعة  باقليم  الكائن   11  -  11680

فصاعدا على الشياع على الشكل التالي : 

- محمد املزاري بن محمد في حدود مساحة تقدر ب : 01 ار 18 سنتيار.

- عبد الواحد كرطيط بن املكي في حدود مساحة تقدر ب : 01 ار 50 سنتيار.

والباقي في اسم طالب التحفيظ.

وذلك بناء على : 

عدد  ملف   2021 اكتوبر   21 بتاريخ  صادر   101 رقم  ابتدائي  حكم   -

.52/1403/2020

- شهادة عدم االستئناف مؤرخة في 24مارس 2022.

- صورة شمسية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يونيو 2011.

- صورة شمسية من عقد بيع وشراء عرفي مؤرخ في 26 ابريل 2010.

- صورة شمسية عقد بيع عرفي مؤرخ في فاحت مارس 1951.

- صورة شمسية لعقد بيع عرفي مؤرخ في 24سبتمبر 1985.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يناير 2007.

    احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة

     ربيع اليعكوبي.

محافظة الرشيدية

مطلب رقم 75962 - 14

تاريخ اإليداع : 30 ماي 2022.

طالب التحفيظ : حلسن اوجيل بن احماد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امبوهو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوجيل 1. 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح زيز، احملل 

املدعو : امبوهو.

مساحته : 98 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36580 - 14 ؛

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : ويحيى حمو ؛

غربا : سعدي باها ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مضمن اصله حتت عدد 8469 امالك 

1 بتاريخ 10 - 1993. 

2 - قسمة بنظير مضمنة حتت عدد 740 كناش 7 بتاريخ 23 يناير 1997 . 

اراثة املدرجة مبذكرة احلفظ االول رقم 19 حتت عدد 106 صحيفة 80   - 3

بتاريخ 18 مارس 2015. 

4 - رسم شراء عدلي رقم 32 عدد 213 صحيفة 144 بتاريخ 22 فبراير 2022.

5 - شهادة ادارية املتعلقة بالتحفيظ رقم 2022 - 09.

6 - وكالة للسيد رشيد سعدي.

 2022 اغسطس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 75963 - 14

تاريخ اإليداع : 30 ماي 2022.

طالب التحفيظ : حلسن اوجيل بن احماد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امبوهو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوجيل 2. 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح زيز، احملل 

املدعو : امبوهو.

مساحته : 01 آر 45 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حمو ويحيى ؛

شرقا : سعدي باها ؛

جنوبا : زنقة ؛
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غربا : زنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مضمن اصله حتت عدد 8469 امالك 1 

بتاريخ 10 - 1993. 

2 - قسمة بنظير مضمنة حتت عدد 740 كناش 7 بتاريخ 23 يناير 1997 . 

3 - اراثة املدرجة مبذكرة احلفظ االول رقم 19 حتت عدد 106 صحيفة 80 

بتاريخ 18 مارس 2015. 

4 - رسم شراء عدلي رقم 32 عدد 213 صحيفة 144 بتاريخ 22 فبراير 2022.

5 - شهادة ادارية املتعلقة بالتحفيظ رقم 08 - 2022.

6 - وكالة للسيد رشيد سعدي.

 2022 اغسطس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 75964 - 14

تاريخ اإليداع : 30 ماي 2022.

طالب التحفيظ : عمرو ويحيى بن حدو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مبوهو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ويحيى 1. 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح زيز، احملل 

املدعو : امبوهو.

مساحته : 99 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بومسهول زايد ؛

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الشامي عمرو ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

بتاريخ  7 عدد  االمالك  كناش   740 عدد  حتت  بنظير  قسمة   -  1

23 يناير 1997. 

2 - رسم شراء حتت عدد 8469 امالك 1 بتاريخ 10 نوفمبر 1993.

3 - شهادة ادارية املتعلقة بالتحفيظ رقم 2022 - 15. 

4 - وكالة للسيد محمد ويحيى .

 2022 اغسطس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 75965 - 14

تاريخ اإليداع : 30 ماي 2022.

طالب التحفيظ : عمرو ويحيى بن حدو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مبوهو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ويحيى 2. 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح زيز، احملل 

املدعو : امبوهو.

مساحته : 99 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36580 - 14 ؛

شرقا : اوبوني احلو ؛

جنوبا : والراس محمد ؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - قسمة بنظير حتت عدد 740 كناش االمالك عدد 7 بتاريخ 23 يناير 1997. 

2 - رسم شراء حتت عدد 8469 امالك 1 بتاريخ 10 - 1993.

3 - شهادة ادارية املتعلقة بالتحفيظ رقم 15 - 2022. 

4 - وكالة للسيد محمد ويحيى 

 2022 اغسطس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 75966 - 14

تاريخ اإليداع : 30 ماي 2022.

طالب التحفيظ : عمرو ويحيى بن حدو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مبوهو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ويحيى 3. 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح زيز، احملل 

املدعو : امبوهو.

مساحته : 01 آر 46 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : والراس محمد ؛

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : اوبوني احلو ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - قسمة بنظير حتت عدد 740 كناش االمالك عدد 7 بتاريخ 23 يناير 1997. 

2 - رسم شراء حتت عدد 8469 امالك 1 بتاريخ 10 - 1993.

3 - شهادة ادارية املتعلقة بالتحفيظ رقم 15 - 2022. 

4 - وكالة للسيد محمد ويحيى 

 2022 اغسطس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة : 12 ظهرا.
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مطلب رقم 75967 - 14

تاريخ اإليداع : 30 ماي 2022.

طالب التحفيظ : عمرو ويحيى بن حدو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مبوهو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ويحيى 4. 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح زيز، احملل 

املدعو : امبوهو.

مساحته : 01 آر 46 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36580 - 14 ؛

شرقا : الشامي عمرو ؛

جنوبا : بومسهول زايد ؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - قسمة بنظير حتت عدد 740 كناش االمالك عدد 7 بتاريخ 23 يناير 1997.

2 - رسم شراء حتت عدد 8469 امالك 1 بتاريخ 10 - 1993. 

3 - شهادة ادارية املتعلقة بالتحفيظ رقم 15 - 2022. 

4 - وكالة للسيد محمد ويحيى 

 2022 اغسطس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة : 13 زواال.

مطلب رقم 75968 - 14

تاريخ اإليداع : 30 ماي 2022.

طالب التحفيظ : امبارك اوبوني بن محمد بن يدير. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مبوهو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوبوني 1. 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح زيز، احملل 

املدعو : امبوهو.

مساحته : 99 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اوبوني باها ؛

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : تغالوي محمد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء مدرج مبذكرة احلفظ االول رقم 7 حتت عدد 264 صحيفة 138 

بتاريخ 18 سبتمبر 1993. 

2 - قسمة بنظير حتت عدد 740 كناش االمالك عدد 7 بتاريخ 23 يناير 1997.

3 - شهادة ادارية املتعلقة بالتحفيظ رقم 14 - 2022. 

4 - وكالة للسيد حلسن اوبوني .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 75969 - 14

تاريخ اإليداع : 30 ماي 2022.

طالب التحفيظ : امبارك اوبوني بن محمد بن يدير. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مبوهو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوبوني 2. 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح زيز، احملل 

املدعو : امبوهو.

مساحته : 01 آر 46 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36580 - 14 ؛

شرقا : تغالوي محمد ؛

جنوبا : اوبوني باها ؛

غربا : زنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء مدرج مبذكرة احلفظ االول رقم 7 حتت عدد 264 صحيفة 138 

بتاريخ 18 سبتمبر 1993. 

2 - قسمة بنظير حتت عدد 740 كناش االمالك عدد 7 بتاريخ 23 يناير 1997.

3 - شهادة ادارية املتعلقة بالتحفيظ رقم 2022 - 13. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 75970 - 14

تاريخ اإليداع : فاحت يونيو 2022.

طرف  من  املمثلة  اخلاص(  املغربية)امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

مندوب امالك الدولة بالرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار الشباب بوتالمني الرشيدية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار الشباب بوتالمني الرشيدية. 

نوعه : ارض مبنية ؛

بوتالمني  الشباب  دار   : املدعو  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة   : موقعه 

الرشيدية.

مساحته : 58 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 30003/14 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 442/14 ؛
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جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 13 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  موجزة  نسخة   : امللك  أصل 

بالرشيدية. 

 2022 اغسطس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 75971 - 14

تاريخ اإليداع : فاحت يونيو 2022.

طرف  من  املمثلة  اخلاص(  )امللك  املغربية  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

مندوب امالك الدولة بالرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : املندوبية االقليمية لالسكان الرشيدية.

االقليمية  املندوبية   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

لالسكان الرشيدية. 

نوعه : ارض مبنية ؛

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : املندوبية االقليمية 

لالسكان الرشيدية.

مساحته : 18 آر 20 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 13 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 8804/14 ؛

جنوبا : اجلماعة الساللية شرفاء مدغرة ؛

غربا : اجلماعة الساللية شرفاء مدغرة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة بالرشيدية. 

2 - عقد الشراء توثيقي عدد 70 بتاريخ 12 و 25 مارس 2021. 

 2022 اغسطس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة : 13 زواال.

مطلب رقم 75972 - 14

تاريخ اإليداع : 02 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : 

1 - محمد الزياني بن الصديق بنسبة 2 /6؛

2 - شفيقة البازي بنت العربي بنسبة 1 /6؛

3 - يوسف الزياني بن الصديق بنسبة 2 /6

4 - اسماء الزياني بنت الصديق بنسبة 1 /6 بصفتهم شركاء على الشياع. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : القطعة 635 بوتالمني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الزياني. 

نوعه : ارض بها بناء عبارة عن فيال من سفلي وطابق اول ومرآب ؛

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي بوتالمني.

مساحته : 03 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة سرمي حمو ؛

شرقا : قاسمي علوي اللة نة ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : القطعة 634 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 1992. 

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ابريل 1989. 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 1988. 

4 - عقد شراء عرفي مؤرخ في 22 اغسطس 1983. 

5 - ابراء مؤرخ في 26 ماي 2022. 

6 - رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 17 ابريل 1998. 

7 - رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 29 يناير 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 75973 - 14

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية نيابة 

عن جماعة ايت ازدك اخلنك. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشهداء.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الشهداء. 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : حي الشهداء

مساحته : 77 آر 60 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 03 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 75974 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : منزل تابع ملسجد قصر امالكو لقدمي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : منزل تابع ملسجد قصر 

امالكو لقدمي. 
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نوعه : ارض بها بناية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية دائرة كلميمة، جماعة امالكو، احملل املدعو 

: قصر امالكو.

مساحته : 01 آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ؛

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 75975 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امي نغرم قصر امالكو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امي نغرم قصر امالكو. 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية دائرة كلميمة، جماعة امالكو، احملل املدعو 

: قصر امالكو.

مساحته : 98 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصرف و اوالدحا حساني وورثة صبار حلو ؛

شرقا : مصرف وورثة ايت اللهو ؛

جنوبا : مصرف و اوشعو علي ؛

غربا : ممر وورثة ايت قربو ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 75976 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امناس بقصر امالكو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امناس بقصر امالكو. 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية دائرة كلميمة، جماعة امالكو، احملل املدعو 

: قصر امالكو.

مساحته : 01 آر 76 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ممر ومصرف وورثة سبو علي ؛

شرقا : ورثة ايت قرطيط ؛

جنوبا : مصرف و اوالدحا حمو ؛

غربا : اوالنحاس حمو ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 اغسطس 2022 على 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 75977 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اغنبو 1 بقصر امالكو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اغنبو 1 بقصر امالكو. 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية دائرة كلميمة، جماعة امالكو، احملل املدعو 

: قصر امالكو.

مساحته : 01 آر 44 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصرف وورثة موحى اوالنحاس ؛

شرقا : ممر ومصرف واوعضوش هرو ؛

جنوبا : اوعضوش عسو ؛

غربا : مصرف وورثة ايت حا يدير ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 75978 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اغنبو 2 بقصر امالكو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اغنبو 2 بقصر امالكو. 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية دائرة كلميمة، جماعة امالكو، احملل املدعو 

: قصر امالكو.
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مساحته : 01 آر 60 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : املو احلسني ؛

شرقا : مصرف و اوكوجان موحى ؛

جنوبا : ورثة موحى اوالنحاس ؛

غربا : ممر وورثة اعضوش عسو ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 75979 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

اقليم  اوقاف  ناظر  طرف  من  املمثلة  العامة  االحباس   : التحفيظ  طالبة 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مولكو 1 بقصر امالكو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مولكو 1 بقصر امالكو. 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية دائرة كلميمة، جماعة امالكو، احملل املدعو 

: قصر امالكو.

مساحته : 01 آر 12 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة اوفزى ؛

شرقا : ورثة ايت قربو ؛

جنوبا : مصرف واوكعيد رابحة وورثة امعماع ؛

غربا : مصرف وباسو اوالعديد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 75980 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مولكو 2 بقصر امالكو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مولكو 2 بقصر امالكو. 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية دائرة كلميمة، جماعة امالكو، احملل املدعو 

: قصر امالكو.

مساحته : 04 آر 40 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ممر ومصرف وورثة اوفرزي ؛

شرقا : ورثة امعماع والعنزي عمر ؛

جنوبا : الدعو ابراهيم ؛

غربا : ورثة قربو ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 75981 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تداوت نلغمان بقصر امالكو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تداوت نلغمان بقصر امالكو. 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية دائرة كلميمة، جماعة امالكو، احملل املدعو 

: قصر امالكو.

مساحته : 08 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصرف وورثة خدو وورثة اوعتو زايد ؛

شرقا : ورثة موحى اوالنحاس والدعو ابراهيم ؛

جنوبا : ورثة او اللهو ومو احلسني ؛

غربا : اولعنزي عمر ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 75982 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اورتي نشانعة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اورتي نشانعة. 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية دائرة كلميمة، جماعة امالكو، احملل املدعو 

: قصر امالكو.

مساحته : 01 آر 44 س تـقـريـبـا.
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حدوده : 

شماال : النحاس حمو ؛

شرقا : اوعضوش علي ؛

جنوبا : موحنا حمو ؛

غربا : مصرف و اوعضوش علي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة طويلة االمد 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 75983 - 14

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالبو التحفيظ : 

1 - مصطفى ختوش بن عمار بنسبة 14 /80؛ 

2 - رضوان ختوش بن عمار بنسبة 14 /80؛

3 - يونس ختوش بن عمار بنسبة 14 /80؛

4 - صوفية ختوش بنت عمار بنسبة 7 /80؛

5 - بديعة حتوش بنت عمار بنسبة 7 /80؛

6 - صباح ختوش بنت عمار بنسبة 14 /80؛

7 - حياة ختوش بنت عمار بنسبة 14 /80؛

8 - عائشة نعدي بنت موحا بنسبة 10 /80 بصفتهم طالب التحفيظ 

وشركاء على الشياع.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بور اغرغر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ختوش. 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو : بور اغرغر.

مساحته : 06 آر 04 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : امامي ادريس ؛

شرقا : الطريق املشتركة ؛

جنوبا : طعلي علي ؛

غربا : بالوك علي ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 04 مارس 2017. 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يونيو 1995 عدد 328. 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت ماي 1994 عدد 334. 

4 - شهادة ادارية عدد 13/2022 مؤرخة في 05 أبريل 2022. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 75984 - 14

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022.

طالبو التحفيظ : 

1 - عتمان فاضل بن باسو بنسبة 14 /72؛ 

2 - عمرو فاضل بن باسو بنسبة 14 /72؛

3 - رشيد فاضل بن باسو بنسبة 14 /72؛

4 - يونس فاضل بن باسو بنسبة 14 /72؛ 

5 - منى فاضل بنت باسو بنسبة 7 /72؛

6 - زهراء فاضل بنت محمد بنسبة 9 /72 بصفتهم شركاء على الشياع.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تعوانني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : باسو. 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو : تعوانني.

مساحته : 22 آر 95 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ؛

شرقا : ورثة احلاج محمد بن عمرو ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الساقية ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم قسمة عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 1990. 

2 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 1995. 

3 - نسخة من رسم احصاء عدلي مؤرخ اصله في 11 أكتوبر 1980.

4 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 06 أبريل 1990. 

5 - شهادة ادارية مؤرخة في 08 يونيو 2022. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 75985 - 14

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي االنصاري بن عبد الرحمن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار بقصير السيفا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : االنصاري. 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي ؛

 : ارفود، جماعة السيفا، احملل املدعو  دائرة  : اقليم الرشيدية،  موقعه 

قصير السيفا.

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ ؛
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شرقا : ورثة اعمر االنصاري ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم قسمة مراضاة مضمن حتت عدد 107 سجل االمالك عدد 68 

بتاريخ 19 أكتوبر 2017. 

 65 عدد  االمالك  سجل   88 عدد  حتت  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  2

بتاريخ 15 مارس 2017. 

3 - رسم قسمة مراضاة مضمن حتت عدد 354 سجل االمالك عدد 64 

بتاريخ 23 فبراير 2017. 

4 - رسم قسمة مؤرخ في 26 فبراير 1993. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 75986 - 14

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ملراني علوي مصطفى بن احلسن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مزرعة املعاضيد امبوهو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ملراني. 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم الرشيدية، اجلماعة احلضرية الرفود، احملل املدعو : مزرعة 

املعاضيد امبوهو.

مساحته : 01 آر 12 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : هدي بن حاجي ؛

شرقا : عوني العرابي ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة احلاج فريدي محمد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 أكتوبر 1984. 

2 - نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 23 مارس 1983. 

3 - نسخة طبق االصل لرسم وصاية عدلي مؤرخ في 08 يناير 1984. 

4 - نسخة طبق االصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 24 فبراير 1983. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية    

عمر مو.    

محافظة سطات

مطلب رقم 42090 - 15 

تاريخ االيداع : 26 ماي 2022.

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي فريد بن عبدالرحمان.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلوض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلوض"

نوعه : أرض فالحية .

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

الكرومية اوالد عتو.

مساحته : 05 هـ 10 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : قواس مهدي؛

شرقا : محمد فريد؛

جنوبا : ورثة احلاج اجلياللي؛

غربا : املعطي بن بوعزة الشعيبي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

موافق  1402 االولى  جمادى   26 في  مؤرخ  شراء  رسم  من  نسخة   -

23 مارس1982؛

موافق  1391 ذوالقعدة   12 في  مؤرخ  شراء  رسم  من  نسخة   -

30 ديسمبر 1971؛

- نسخة من رسم هبة مؤرخ في 05 صفر 1438 موافق 05 نوفمبر 2016؛

- رسم شراء مؤرخ في 19 صفر 1420 موافق 04 يونيو 1999؛

موافق  1417 رجب   16 في  مؤرخ  شراء  رسم  من  نسخة   -

28 نوفمبر1996؛

- نسخة من رسم ملكية مؤرخ في 26 جمادى الثانية 1417 موافق 

08 نوفمبر1996؛

- نسخة طبق االصل من رسم اصالحي مؤرخ في 20 ربيع االول 1443 

موافق 27 اكتوبر2021؛

- التزام باتصال حدود بني بقعتني بتاريخ 08 ديسمبر2021. 

على   2022 يوليو   28  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 42091 - 15 

تاريخ االيداع : 27 ماي 2022.

طالب التحفيظ : السيد حميد مكري بن الزيتوني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكدية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكدية"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات ؛جماعة اكدانة؛دوار الكطارنة بني امحمد.

مساحته : 31 آ 86 س تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : غنو بنت حليمة؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : موجود محمد.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 26 ذوالقعدة 1418 موافق 25 مارس1998؛

- رسم شراء مؤرخ في 07 صفر 1419 موافق 02 يونيو1998؛

- رسم شراء مؤرخ في 04 شعبان 1419 موافق 23 نوفمبر1998؛

- رسم شراء مؤرخ في 07 ربيع االول 1443 موافق 14 اكتوبر2021؛ 

- رسم وكالة مؤرخة في 13 ربيع الثاني 1443 موافق 19 نوفمبر2021.

على   2022 يوليو   28  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 42092 - 15 

تاريخ االيداع : 30 ماي 2022.

طالبة التحفيظ : السيدة شادية الزاهر بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الكدية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض الكدية"

نوعه : أرض فالحية.

السالهمة؛بني  اكدانة؛دوار  ؛جماعة  سطات  ودائرة  اقليم   : موقعه 

امحمد اجلنوبية.

مساحته : 01 هـ 11 آ 55 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة عبداهلل مفريح؛ورثة محفوظ عبدالرحمان؛

جنوبا : علي مفريح؛ورثة واعليم؛

غربا : ورثة مبرور بوشعيب.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 14 رجب 1443 موافق 16 فبراير2022؛

- رسم مخارجة مؤرخ في 18 رجب 1442 موافق 02 مارس2021؛

- رسم صدقة مؤرخ في 18 رجب 1442 موافق 02 مارس2021.

 2022 اغسطس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة التاسعة.

مطلب رقم 42093 - 15 

تاريخ االيداع : 30 ماي 2022.

طالبة التحفيظ : السيدة شادية الزاهر بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السماقل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السماقل"

نوعه : أرض فالحية بها سكنى وبئر وأشجار.

السالهمة؛بني  اكدانة؛دوار  ؛جماعة  سطات  ودائرة  اقليم   : موقعه 

امحمد اجلنوبية.

مساحته : 48 آ 03 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة عمر بن حمان؛

شرقا : ورثة محفوظ عبدالرحمان؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 19321ض؛

غربا : ممر؛رسم عقاري عدد 23878ض.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 14 رجب 1443 موافق 16 فبراير 2022؛

- رسم مخارجة مؤرخ في 18 رجب 1442 موافق 02 مارس 2021؛

- رسم صدقة مؤرخ في 18 رجب 1442 موافق 02 مارس2021.

 2022 اغسطس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة العاشرة.

مطلب رقم 42094 - 15 

تاريخ االيداع : 31 ماي 2022.

طالب التحفيظ : السيد احلسن بن عباس بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد احلاجة عائشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض نعمة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات ؛جماعة اوالد سعيد؛دوار اوالد العربي بن 

الطيبي؛ اوالد سي التاوتي.

مساحته : 02 هـ 79 آ 98 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة اوالد بلحاج؛

شرقا : رسم عقاري عدد 7278ض؛

جنوبا : ورثة اوالد بلحاج؛

غربا : فاطمة بنت محمد بن الهاشمي.

احلقوق العينية : خط كهربائي.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 11 رمضان 1436 موافق 28 يونيو2015؛

 1442 الثاني  ربيع   08 في  مؤرخ  اراثة  رسم  من  االصل  طبق  صورة   -

موافق 24 نوفمبر2020؛

- رسم صدقة مؤرخ في 23 جمادى الثانية 1442 موافق 06 فبراير2021؛
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 18 موافق   1443 صفر   10 في  مؤرخ  شراء  رسم  من  نسخة   -

سبتمبر2021؛

- رسم ملحق استدراكي مؤرخ في 24 شوال 1443 موافق 25 ماي 2022؛

- وكالة مؤرخة في 02 ديسمبر2022.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 02 اغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 42095 - 15 

تاريخ االيداع : 31 ماي 2022.

طالب التحفيظ : السيد ابديدي احمد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان البقرات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان البقرات"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة عني الضربان؛دوار مكرط.

مساحته : 01 هـ 21 آ 88 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛ابديدي احمد؛

شرقا : رسم عقاري عدد 88483/ض؛فاطمة بنت امليلودي؛

جنوبا : ورثة بوشعيب بن اجلياللي؛ورثة احمد بن اجلياللي

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية مؤرخ في 15 رجب 1433 موافق 06 يونيو2012.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 02 اغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 42096 - 15 

تاريخ االيداع : 02 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم مجي بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد سليمان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد سليمان"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة لوالد املركز.

مساحته : 02 آ 18 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : نشيط بوعزة ومن معه ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : لطفي اجلياللي؛لطفي مصطفى؛

غربا : لطفي بوشعيب.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء مؤرخ في 26 جمادى االولى 1443 موافق 31 ديسمبر2021؛

- رسم ملكية مؤرخ في 09 جمادى الثانية 1428 موافق 25 يونيو2007.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 03 اغسطس 2022 على 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 42097 - 15 

تاريخ االيداع : 02 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم خرساني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سوق املهرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سوق املهرس"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر وصهريج.

موقعه : اقليم ودائرة سطات ؛جماعة الثوالث؛مركز الثوالث.

مساحته : 81 آ 77 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج محمد بن ثابث بن اجلياللي ؛

شرقا : ورثة بوحجلة محمد بن العربي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : عبداجمليدمخلف.

احلقوق العينية : الشيء.

موافق  1443 االول  ربيع   25 في  مؤرخ  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

فاحت نوفمبر 2021.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 03 اغسطس 2022 على 

الساعة الثانية عشر والنصف.

مطلب رقم 42098 - 15 

تاريخ االيداع : 02 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد عبدالرحيم خرساني ين محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القالة1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "القالة1"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات ؛ جماعة الثوالث؛مركز الثوالث.

مساحته : 29 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 27939 - 15 ؛

شرقا : ورثة ابو صابة بوشعيب؛عبدالسالم عزي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : اجلياللي بن عالل.
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احلقوق العينية : الشيء.

موافق  1443 االول  ربيع   25 في  مؤرخ  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

فاحت نوفمبر2021.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 03 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 42099 - 15 

تاريخ االيداع : 02 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد عبدالرحيم خرساني ين محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القالة2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "القالة2"

نوعه : أرض فالحية بها اسطبل ومعصرة الزيتون.

موقعه : اقليم ودائرة سطات ؛ جماعة الثوالث؛مركز الثوالث.

مساحته : 20 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد بن احلسن بن علي؛

غربا : ورثة اجلياللي.

احلقوق العينية : الشيء.

موافق  1443 االول  ربيع   25 في  مؤرخ  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

فاحت نوفمبر2021.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 03 اغسطس 2022 على 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 42100 - 15 

تاريخ االيداع : 02 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ : 

- احمد الهايج بن حماد.

- ايوب الهايج بن احمد )بالتساوي بينهما(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض بجة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض بجة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات ؛جماعة اكدانة؛دوار بجة.

مساحته : 01 هـ 92 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : احلاج سعيد؛

جنوبا : صديق ولد احلاج محمد؛موفود صديق؛

غربا : ورثة بريكات؛صاديق ولد احلاج محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 13 محرم 1439 موافق 04 اكتوبر2017؛

- رسم اراثة مؤرخ في 29 شوال 1422 موافق 14 يناير2002؛

- ملحق اصالحي مؤرخ في 19 شعبان 1443 موافق 21 مارس 2022؛

- رسم شراء مؤرخ في 30 ربيع االول 1443 موافق 06 نوفمبر2021؛

- وكالة عدلية مؤرخ في 05 ربيع االول 1443 موافق 12 اكتوبر2021؛

- رسم وكالة مؤرخ في 25 صفر 1443 موافق 03 اكتوبر2021؛

- رسم وكالة مؤرخ في 06 ربيع االول 1443 موافق 13 اكتوبر 2021؛

- رسم استمرارمؤرخ في 25 رجب 1440 موافق 01 ابريل2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 25 صفر 1441 موافق 04 اكتوبر2021؛

- رسم شراء مؤرخ في 26 صفر 1443 موافق 04 اكتوبر2021؛

- رسم ملحق اصالحي مؤرخ في 24 شوال 1443 موافق 25 ماي 2022.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 03 اغسطس 2022 على 

الساعة الثانية والنصف.

مطلب رقم 42101 - 15 

تاريخ االيداع : 03 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد عبداحلليم ابريج بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غيالنة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "غيالنة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات ؛جماعة امزورة؛دوار الكرامي؛فرقة اوالد عبو.

مساحته : 50 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلاج احمد بن محمد ؛

شرقا : محمد بن رحال؛

جنوبا : احلاج محمد بن احلاج العربي؛

غربا : عبداخلالق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 10 رمضان 1404 موافق 22 يونيو 1984؛

- رسم شراء مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1441 موافق 26 نوفمبر2019.

- موجب مطابقة مؤرخ في 18 شوال 1443 موافق 19 ماي 2022؛

- نسخة كاملة من رسم الوالدة مؤرخ في 31 ماي 2022.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 04 اغسطس 2022 على 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 42102 - 15 

تاريخ االيداع : 03 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد عبداحلليم ابريج بن بوشعيب.

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

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات ؛جماعة امزورة؛دوار الكرامي؛فرقة اوالد عبو.

مساحته : 37 آ 52 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حدوم الدوار ؛

شرقا : السعودي ابريج؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ابريج مصطفى.

احلقوق العينية : الشيء.

موافق  1437 محرم   28 في  مؤرخ  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

11 نوفمبر2015.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 04 اغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 42103 - 15 

تاريخ االيداع : 03 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد عبداحلليم ابريج بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية سيني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كدية سيني"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات ؛جماعة امزورة؛دوار الكرامي؛فرقة اوالد عبو.

مساحته : 71 آ 37 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة ولد الشيظمي؛

جنوبا : بلفقير فاطنة؛

غربا : ورثة احلاج محمد ولد عبداحلليم.

احلقوق العينية : الشيء.

موافق  1437 محرم   28 في  مؤرخ  استمرار  رسم   : امللك  أصل 

11 نوفمبر2015.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 04 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 42104 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف 

العامة القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة سيد احلاج حلمر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة سيد احلاج حلمر"

نوعه : مقبرة.

بن  اوالد  اجلنوبية؛دوار  املزامزة  ؛جماعة  سطات  ودائرة  اقليم   : موقعه 

موذن العويصات.

مساحته : 15 آ07 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 30748 - 15 ؛املدرسة؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 30748 - 15 ؛عبدالعزيز العربي؛

غربا : رسم عقاري عدد 30748 - 15 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : املادة 50 من مدونة االوقاف.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 04 اغسطس 2022 على 

الساعة الثانية والنصف.

مطلب رقم 42105 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف 

العامة القليم سطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار النوالة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد النوالة"

نوعه : مسجد.

موقعه : اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي حجاج؛دوار والد عياد.

مساحته : 05 آ20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن الركيك ؛

شرقا : بوعزة ذاكر؛

جنوبا : بوعزة ذاكر؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : املادة 50 من مدونة االوقاف.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 04 اغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 42106 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف اقليم سطات نيابة عن االوقاف 

العامة القليم سطات.

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

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

نوعه : مقبرة.
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موقعه : اقليم ودائرة سطات ؛جماعة مزورة؛دوار الدقاوي.

مساحته : 01 هـ 90 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 5777د ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مصطفى احلرور؛

غربا : مصطفى احلرور.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : املادة 50 من مدونة االوقاف.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 04 اغسطس 2022 على 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 42107 - 15 

تاريخ االيداع : 06 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : السيدة صفاء شمس الدين بنت عبداجمليد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الصابرات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض الصابرات"

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 33 آ66 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : خالد شمس الدين ؛

شرقا : مطلب عدد 29854ض؛

جنوبا : خدوج شمس الدين؛

غربا : ورثة الزيتوني بلكوط.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 11 شعبان 1442 موافق 25 مارس2021؛

- رسم شراء مؤرخ في 11 شعبان 1442 موافق 25 مارس2021.

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 04 اغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة.

   احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

     محمد الزرهوني.

 

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 46046 - 16 

تاريخ االيداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد حدوت بن الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان احمري اوشعو 2 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان احمري اوشعو 2".

نوعه : أرض فالحية.

ايت حمو  دوار  دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر   : موقعه 

قسو ايت عبو.

مساحته : 01 هـ 00 آر 87 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : ورثة بوجمعة حمادي وادو ؛

شرقا : تريعي بنعيسى، ورثة ادريس اوحلاج، ورثة بوعزة اولغازي ؛

غربا : ورثة بنعيسى بن احميدة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

 1439 االول  ربيع  من   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  اصل 

موافق 12 ديسمبر 2017.

على   2022 يوليو   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 46047 - 16 

تاريخ االيداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد حدوت بن الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان احمري اوشعو 3 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان احمري اوشعو 3 ".

نوعه : أرض فالحية.

ايت حمو  دوار  دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر   : موقعه 

قسو ايت عبو.

مساحته : 26 آ 10 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنعيسى بن احميدة ؛

جنوبا : ورثة حدوت لكبير ؛

شرقا : ورثة بنعيسى بن احميدة ؛

غربا : ورثة بنعيسى بن احميدة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

 1439 االول  ربيع  من   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  اصل 

موافق 12 ديسمبر 2017.

على   2022 يوليو   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 46048 - 16 

تاريخ االيداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد حدوت بن الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان احمري اوشعو 4 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان احمري اوشعو 4 ".
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نوعه : أرض فالحية.

ايت حمو  دوار  دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر   : موقعه 

قسو ايت عبو.

مساحته : 30 آ 30 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حدوت عبد الرزاق ؛

جنوبا : ورثة حضرية بوجمعة حمادي، داعلي عمر ؛

شرقا : حدوت بوجمعة، ورثة حدوت لكبير ؛

غربا : ورثة بنعيسى بن احميدة، حدوت حادة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

 1439 االول  ربيع  من   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  اصل 

موافق 12 ديسمبر 2017.

على   2022 يوليو   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 46049 - 16 

تاريخ االيداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد حدوت بن الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان احمري اوشعو 4 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان احمري اوشعو 4 ".

نوعه : أرض فالحية.

ايت حمو  دوار  دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر   : موقعه 

قسو ايت عبو.

مساحته : 25 آ 08 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حدوت محمد ؛

جنوبا : ورثة بوجمعة حمادي اوحدو ؛

شرقا : مطلب 41741 - 16 ؛

غربا : ورثة بنعيسى بن احميدة، حدوت حجو ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

 1439 االول  ربيع  من   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  اصل 

موافق 12 ديسمبر 2017.

على   2022 يوليو   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 46050 - 16 

تاريخ االيداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : بوجمعة برديك بن بناصر .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرس ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة حودران دوار ايت علي اوحلسن. 

مساحته : 02 هـ 84 آ 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : املطلب 31568 - 16 ؛

جنوبا : املطلب 31488 - 16 ؛

شرقا : املطلبني 31568 - 16 و 31569 - 16 ؛

غربا : املطلبني 31567 - 16 و 31487 - 16 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 من شوال 1443 موافق 10 ماي 2022.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 من رجب 1443 موافق 18 فبراير 2022.

- نسخة طبق االصل من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 من رجب 1443 

موافق 22 فبراير 2022.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 26 من صفر 1433 موافق 21 يناير 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان شهيبة ".

مطلب 36811 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1038 املؤرخة في 21 نوفمبر 2018.

مسطرة  فان   2022 يونيو   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو " فدان شهيبة " ذي املطلب عدد : 36811 - 16 

مسعود  ايت  عفي  ايت  دوار  ايكو  ايت  جماعة  واملاس  بدائرة  الكائن 

اصبحت تتابع من االن فصاعدا مبساحة قدرها 01 هـ 11 آ 10 س بدال 

من املساحة املصرح بها.

وذلك مبقتضى الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

موافق  1443 شوال  من   27 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  كذا  و 

27 ماي 2021.

   احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات

    عبد االله املعطاوي.

 

محافظة العيون

مطلب رقم 5363 - 17 

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022. 

طالبة التحفيظ : عائشة االدريسي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "التيسير".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "التيسير"؛
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نوعه : بناية من سفلي؛

موقعه : اقليم العيون، زنقة تيفلت رقم 205 حي خط الرملة 02 العيون؛

مساحته : 01 آر 19 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد بوخرض؛ 

شرقا : محمد امبارك بن محمد حلميد؛ 

جنوبا : زنقة تيفلت؛ 

غربا : خطري بن محمد امبارك؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ثبوت ملك عدلي عدد 285 صحيفة 149 مذكرة احلفظ 06 

بتاريخ 31 ماي 2022؛

2 - شهادة ادارية عدد 139 بتاريخ 13 اغسطس 2018؛

على   2022 اغسطس   10  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 5364 - 17

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022. 

طالب التحفيظ : بدد أحمد بن التقي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدد ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بدد "؛

نوعه : بناية من سفلي وطابق أول؛

موقعه : اقليم العيون، زنقة ابن اآلبار رقم 72 حي خط الرملة 02 العيون؛

مساحته : 01 آر 02 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زنقة ابن اآلبار؛ 

شرقا : امحمد بن محمد امبارك؛ 

جنوبا : البشير ابن ابراهيم بوشنة؛ 

غربا : لعروصي بن اشكيريد؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ثبوت ملك عدلي عدد 265 صحيفة 137 مذكرة احلفظ 06 

بتاريخ 28 ماي 2022؛

2 - شهادة ادارية عدد 247 بتاريخ 19 ماي 2022؛

3 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 05 يناير 2022؛

4 - عقد مبايعة مضمن بكناش 50 عدد 708 بتاريخ 05 أبريل 1979؛

5 - نسخة مبايعة عقار مؤرخة في فاحت مارس 2022؛

6 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 نوفمبر 1978؛

7 - عقد بيع اسباني مؤرخ في 03 سبتمبر 1972؛

على   2022 اغسطس   10  : التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

    احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

      رشيد الوردي.

محافظة خريبكة

مطلب رقم 54146 - 18

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : كرمي سركوح بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »ملك احلك«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ملك عمر«

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة أوالد بوغادي، دواردزاليني.

مساحته : 02 هـ 54 آ 06 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : سركوح احلاج عمر؛

شرقـا : سركوح عبد الرحيم؛

جنوبـا : ممر؛

غربـا : سركوح سعيد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدد 09 صحيفة 11 كناش 132 بتاريخ 17 فبراير 2022.

-شهادة إدارية عدد 63 بتاريخ 01 يونيو2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 اغسطس 2022 

على الساعة : 9 صباحا.

مطلب رقم 54147 - 18

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : احمد الرزاني بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »أغراس«

نوعــه : أرض عارية.

موقعـه : مدينة وادي زم، درب سعيد، حي املصلى القدمية.

مساحته : 02 آ 50 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : لفطيمي امحمد شهيد، فاطنة بنت ملريدي؛

شرقـا : الزنقة؛

جنوبـا : الزنقة؛

غربـا : الكبير الفائز.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.
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أصل امللك : 

- رسم شراء عدد 151 صحيفة 192 كناش 47 بتاريخ 27 يونيو 2019.

- رسم شراء عدد 123 صحيفة 76 كناش 134 بتاريخ 13 ماي 1987 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 اغسطس 2022 

على الساعة : 9 صباحا.

مطلب رقم 54148 - 18

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالبو التحفيظ : 

-خالد الشرقاوي بن بناصر بنسبة 1/ 3 سهما.

-املصطفى اسموني بن امحمد بنسبة 1/ 3 سهما.

- محمد رشدي بن محمد بنسبة 1/ 3 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »قطعة احلاج بناصر«

نوعــه : أرض عارية.

موقعـه : مدينة ابي اجلعد، شارع احلاجة أمينة.

مساحته : 13 آ 86 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقار ي عدد 63162 - 18؛

شرقـا : الطريق؛

جنوبـا : الرسمني العقاريني عدد 35701 - 18، 53936 - 18؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدد 209 صحيفة 251 كناش 69 بتاريخ فاحت مارس 2021.

- رسم شراء عدد 06 صحيفة 15 كناش 03 بتاريخ 26 مارس 1984. 

-رسم اصالحي عدد 193 صحيفة 69 كناش 21 بتاريخ 19 مارس 2019.

-رسم مخارجة عدد 484 صحيفة 293 كناش 76 بتاريخ 24 يونيو 1979.

-عقد بيع بتاريخ 20 سبتمبر 2007. 

-شهادة ادارية عدد 10 بتاريخ 28 مارس 2022. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 اغسطس 2022 

على الساعة : 9 صباحا.

مطلب رقم 54149 - 18

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عبد الهادي سني بن املولودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »احلمرية«

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار أوالد جدرة.

مساحته : 30 آ 65 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : محمد سني؛

جنوبـا : الطريق؛

غربـا : ورثة محمد بن الطاهر بودروى

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

270 كناش 99  226 صحيفة  لرسم مخارجة عدد  - صوة شمسية 

بتاريخ 25 ابريل 2016.

- صورة شمسية لرسم استدراك عدد 391 صحيفة 449 كناش 96 

بتاريخ 18 ديسمبر 2015.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 471 صحيفة 442 كناش 24 بتاريخ 

14 يونيو 2004.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 450 صحيفة 347 كناش 31 بتاريخ 

28 مارس 2008.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 394 صحيفة 497 كناش 45 بتاريخ 

19 يونيو 2014.

 74 كناش   386 صحيفة   411 عدد  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

بتاريخ 11 نوفمبر 2011.

 74 كناش   387 صحيفة   412 عدد  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

بتاريخ 14 نوفمبر 2011.

- صورة شمسية لرسم شراء عدد 433 صحيفة 282 كناش 16 بتاريخ 

10 ماي 1972.

-شهادة ادارية عدد 25 /2022 بتاريخ 21 ابريل 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 اغسطس 2022 

على الساعة : 9 صباحا.

مطلب رقم 54150 - 18

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : جنيم سني بن املولودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »بلكشاشر«

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار أوالد جدرة.

مساحته : 47 آ 85 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : جياللي سني؛
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شرقـا : بوقالبة؛

جنوبـا : الغزواني سني؛

غربـا : ممر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

270 كناش 99  226 صحيفة  لرسم مخارجة عدد  - صوة شمسية 

بتاريخ 25 ابريل 2016.

- صورة شمسية لرسم استدراك عدد 391 صحيفة 449 كناش 96 

بتاريخ 18 ديسمبر 2015.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 471 صحيفة 442 كناش 24 بتاريخ 

14 يونيو 2004.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 450 صحيفة 347 كناش 31 بتاريخ 

28 مارس 2008.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 394 صحيفة 497 كناش 45 بتاريخ 

19 يونيو 2014.

 74 كناش   386 صحيفة   411 عدد  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

بتاريخ 11 نوفمبر 2011.

 74 كناش   387 صحيفة   412 عدد  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

بتاريخ 14 نوفمبر 2011.

- صورة شمسية لرسم شراء عدد 433 صحيفة 282 كناش 16 بتاريخ 

10 ماي 1972.

-شهادة ادارية عدد 27 بتاريخ 21 ابريل 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 اغسطس 2022 

على الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 54151 - 18

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : الغزواني سني بن املولودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »بلكشاشر1«

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار الهباطة أوالد جدرة.

مساحته : 32 آ تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : جنيم سني؛

شرقـا : ورثة بوقالبة؛

جنوبـا : ربيع سني؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

270 كناش 99  226 صحيفة  لرسم مخارجة عدد  - صوة شمسية 

بتاريخ 25 ابريل 2016.

- صورة شمسية لرسم استدراك عدد 391 صحيفة 449 كناش 96 

بتاريخ 18 ديسمبر 2015.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 471 صحيفة 442 كناش 24 بتاريخ 

14 يونيو 2004.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 450 صحيفة 347 كناش 31 بتاريخ 

28 مارس 2008.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 394 صحيفة 497 كناش 45 بتاريخ 

19 يونيو 2014.

 74 كناش   386 صحيفة   411 عدد  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

بتاريخ 11 نوفمبر 2011.

 74 كناش   387 صحيفة   412 عدد  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

بتاريخ 14 نوفمبر 2011.

- صورة شمسية لرسم شراء عدد 433 صحيفة 282 كناش 16 بتاريخ 

10 ماي 1972.

-شهادة ادارية عدد 23 بتاريخ 21 ابريل 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 اغسطس 2022 

على الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 54152 - 18

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : الغزواني سني بن املولودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »بلكشاشر2«

نوعــه : أرض فالحية .

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار الهباطة أوالد جدرة.

مساحته : 14 آ 60 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : حجام املولودي؛

شرقـا : سني املولودي؛

جنوبـا : الطريق؛
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غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

270 كناش 99  226 صحيفة  لرسم مخارجة عدد  - صوة شمسية 

بتاريخ 25 ابريل 2016.

- صورة شمسية لرسم استدراك عدد 391 صحيفة 449 كناش 96 

بتاريخ 18 ديسمبر 2015.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 471 صحيفة 442 كناش 24 بتاريخ 

14 يونيو 2004.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 450 صحيفة 347 كناش 31 بتاريخ 

28 مارس 2008.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 394 صحيفة 497 كناش 45 بتاريخ 

19 يونيو 2014.

 74 كناش   386 صحيفة   411 عدد  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

بتاريخ 11 نوفمبر 2011.

 74 كناش   387 صحيفة   412 عدد  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

بتاريخ 14 نوفمبر 2011.

- صورة شمسية لرسم شراء عدد 433 صحيفة 282 كناش 16 بتاريخ 

10 ماي 1972.

-شهادة ادارية عدد 24 بتاريخ 21 ابريل 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 اغسطس 2022 

على الساعة : 12 زواال.

مطلب رقم 54153 - 18

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عبد الهادي سني بن املولودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »بلكشاشر3«

نوعــه : أرض فالحية .

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار الهباطة أوالد جدرة.

مساحته : 15 آ 95 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الغزواني سني؛

شرقـا : ورثة بوقالبة؛

جنوبـا : الطريق؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

270 كناش 99  226 صحيفة  لرسم مخارجة عدد  - صوة شمسية 

بتاريخ 25 ابريل 2016.

- صورة شمسية لرسم استدراك عدد 391 صحيفة 449 كناش 96 

بتاريخ 18 ديسمبر 2015.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 471 صحيفة 442 كناش 24 بتاريخ 

14 يونيو 2004.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 450 صحيفة 347 كناش 31 بتاريخ 

28 مارس 2008.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدد 394 صحيفة 497 كناش 45 بتاريخ 

19 يونيو 2014.

 74 كناش   386 صحيفة   411 عدد  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

بتاريخ 11 نوفمبر 2011.

 74 كناش   387 صحيفة   412 عدد  ملكية  لرسم  شمسية  صورة   -

بتاريخ 14 نوفمبر 2011.

- صورة شمسية لرسم شراء عدد 433 صحيفة 282 كناش 16 بتاريخ 

10 ماي 1972.

- شهادة ادارية عدد 26 بتاريخ 21 ابريل 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 اغسطس 2022 

على الساعة : 13 زواال.

مطلب رقم 54154 - 18

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالبو التحفيظ : 

-أحمد عتيد بن عمر بكافة حق اإلنتفاع.

بنسبة 3/ 6 سهما  التهامي  بنت موالي  الزهراء بصوير  -لال فاطمة 

من حق الرقبة.

-محمد عتيد بن احمد بنسبة 1/ 6 سهما من حق الرقبة.

-جيهان عتيد بنت احمد بنسبة 1/ 6 سهما من حق الرقبة.

-جوهرة عتيد بنت احمد بنسبة 1/ 6 سهما من حق الرقبة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشئ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »املرس«

نوعــه : أرض فالحية .

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار العمامرة.

مساحته : 91 آ 35 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : عمر بن املعطي؛

شرقـا : اوالد عالل ) مجاور غير معروف(؛

جنوبـا : محمد اجلودي؛

غربـا : ورثة احلاج ابراهيم.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.
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أصل امللك : 

-رسم مخارجة عدد 49 صحيفة 60 كناش 127 بتاريخ 9 اكتوبر 2020.

-رسم ملكية عدد 141 صحيفة 206 كناش 124 بتاريخ 17 فبراير 2020.

-رسم شراء عدد 16 صحبفة 26 كناش 138 بتاريخ 07 ابريل 2022.

-شهادة ادارية عدد 62 بتاريخ 24 ابريل 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 اغسطس 2022 

على الساعة : 9 صباحا.

   احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة 

عبد احلليم فتح اهلل.     

 

محافظة تطوان

مطلب رقم 78895 - 19 

تاريخ اإليداع : 9 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية دار اعاللو الوصي عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1/1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دير العني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دير العني". 

مشتمالته : أرض رعوية 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ،. 

مساحته : 1 هـ 50 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق و احمد يوسف و عبد السالم سمسام 

شرقا : الواد الواد 

جنوبا : العياشي املرابط 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11 أغسطس 2022 على الساعة 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 78896 - 19 

تاريخ اإليداع : 9 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية ازكاوط الوصي عنها السيد وزير 

الداخلية بنسبة 1/1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "التقليع".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "التقليع ". 

مشتمالته : أرض رعوية 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة جبل احلبيب ، جماعة اخلروب. 

مساحته : 21 هـ تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 2876 - 19 و اجلماعة الساللية ازكاوط 

شرقا : اجلماعة الساللية ازكاوط 
جنوبا : الطريق 

غربا : اجلماعة الساللية عني قمور 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11 أغسطس 2022 على الساعة 

12 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 78897 - 19 
تاريخ اإليداع : 9 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية الروسيش الوصي عنها السيد 
وزير الداخلية بنسبة 1/1 

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

مشتمالته : أرض رعوية 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة جبل احلبيب. 

مساحته : 100 هـ تقريبا 
حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 2682 - 19 
شرقا : دوار احلجريني و دوار العليق 

جنوبا : دوار اجلبيلة 
غربا : االحباس 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 أغسطس 2022 على الساعة 
10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 78898 - 19 
تاريخ اإليداع : 9 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية احلرشة الوصي عنها السيد وزير 
الداخلية بنسبة 1/1 

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

مشتمالته : أرض زراعية بورية 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة جبل احلبيب ، جماعة بني حرشان. 

مساحته : 37 هـ تقريبا 
حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 2506 - 19 
شرقا : الطريق 
جنوبا : الطريق 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 2506 - 19 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16 أغسطس 2022 على الساعة 

10 و00 دقيقة. 
    احملافظ على األمالك العقارية بتطوان

املصطفي بومهدي     
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3649 - 20

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : عبد الرحيم بوسلهامي بن ميلود.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوسلهامي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوسلهامي "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي و طابقني علويني.

موقعه : سال املدينة ، زنقة احلسناوي رقم 22 مقاطعة باب ملريسة .

مساحته : 66 س تقريبا

حدوده : 

شماال : بنعزوز محمد.

شرقا : الرسم العقاري رقم 78436 - 20. 

جنوبا : زنقة احلسناوي.

غربا : التازي.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 محرم 1443 موافق 12 اغسطس 

2021 ضمن بعدد 210 صحيفة 282 كناش األمالك49 /21 .

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 14 شعبان 1443 موافق 17 مارس 2022 

ضمن بعدد 202 صحيفة 172 كناش اخملتلفة 72 .

- شهادة إدارية بتاريخ 09 اغسطس 2021 .

- شهادة إدارية بتاريخ فاحت يونيو 2022 .

اغسطس   15 اإلثنني  يوم   : هو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2022 على الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 3650 - 20

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022 .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حانوت احلجامني 1246 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حانوت احلجامني 1246 "

نوعه : حانوت بطابق أرضي.

1246 مقاطعة  احلجامني  املدعو حانوت  احملل   ، املدينة  : سال  موقعه 

باب ملريسة .

مساحته : 14 س تقريبا

حدوده : 

شماال : األحباس.

شرقا : زنقة احلجامني. 

جنوبا : األحباس.

غربا : فندق املامون حجي .

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق 

مؤرخ في 26 من شهر ربيع األول 1344هــ )13 أكتوبر 1925( ص 52 + 80 .

اغسطس   15 اإلثنني  يوم   : هو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2022 على الساعة احلادية عشرة و النصف صباحا. 

مطلب رقم 3651 - 20

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022 .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حانوت احلجامني 1247"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حانوت احلجامني 1247 "

نوعه : حانوت بطابق أرضي.

1247 مقاطعة  احلجامني  املدعو حانوت  احملل   ، املدينة  : سال  موقعه 

باب ملريسة .

مساحته : 15 س تقريبا

حدوده : 

شماال : األحباس.

شرقا : زنقة احلجامني. 

جنوبا : مسجد.

غربا : فندق املامون حجي و زنقة احلجامني.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق 

مؤرخ في 26 من شهر ربيع األول 1344هــ )13 أكتوبر 1925( ص 52 + 80.

اغسطس   15 اإلثنني  يوم   : هو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2022 على الساعة الثانية عشرة و النصف زواال. 

مطلب رقم 3652 - 20

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022 .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حانوت احلجامني 1248 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حانوت احلجامني 1248 "

نوعه : حانوت بطابق أرضي.

1248 مقاطعة  احلجامني  املدعو حانوت  احملل   ، املدينة  : سال  موقعه 

باب ملريسة .

مساحته : 13 س تقريبا

حدوده : 

شماال : األحباس.

شرقا : زنقة احلجامني. 

جنوبا : األحباس.

غربا : فندق املامون حجي و زنقة احلجامني.
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احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق 

مؤرخ في 26 من شهر ربيع األول 1344هــ )13 أكتوبر 1925( ص 52 + 80.

اغسطس   15 اإلثنني  يوم   : هو  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2022 على الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال. 

مطلب رقم 3653 - 20

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022 .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حانوت احلجامني 1249 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حانوت احلجامني 1249 "

نوعه : حانوت بطابق أرضي.

1249 مقاطعة  احلجامني  املدعو حانوت  احملل   ، املدينة  : سال  موقعه 

باب ملريسة .

مساحته : 13 س تقريبا

حدوده : 

شماال : فندق املامون حجي و زنقة احلجامني.

شرقا : زنقة احلجامني. 

جنوبا : األحباس.

غربا : فندق املامون حجي و زنقة احلجامني .

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش االحصاء مخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق 

مؤرخ في 26 من شهر ربيع األول 1344هــ )13 أكتوبر 1925( ص 52 + 80 .

16 اغسطس  الثالثاء  يوم   : التحديد هو  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2022 على الساعة العاشرة و النصف صباحا. 

مطلب رقم 3654 - 20

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022 .

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها ناظر األوقاف بسال .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضريح سيدي أحمد الطالبي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ضريح سيدي أحمد الطالبي "

نوعه : بناية.

الطالبي  أحمد  سيدي  ضريح  املدعو  احملل   ، املدينة  سال   : موقعه 

مقاطعة باب ملريسة .

مساحته : 03 آر 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : األحباس.

شرقا : زنقة سيدي علي الطالبي. 

جنوبا : زنقة سيدي أحمد الطالبي.

غربا : زنقة سيدي أحمد الطالبي.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : املادة 50 من مدونة األوقاف. 

16 اغسطس  الثالثاء  يوم   : التحديد هو  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2022 على الساعة احلادية عشرة و النصف صباحا. 

احملافظ على االمالك العقارية بسال املدينة

     لفاف محمد

محافظة تازة

مطلب رقم 51534 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ماي 2022

طااب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة عني شراكي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة عني شراكي".

نوعه : أرض بها مقبرة 

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الشرقية، 

احملل املدعو : عني شراكي .

مساحته : 30 آر 26 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : أحمد لغليض؛

جنوبا : أحمد لغليض؛

شرقا : ممر عمومي؛

غربا : أحمد لغليض. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 51535 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ماي 2022 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر اجلامع".

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

نوعه : أرض فالحية .

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

املدعو : دوار العمال.

مساحته : 02 هـ 53 آر 96 سنتيار تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : أحمد حديدو؛ 

جنوبا : الواد؛

شرقا : حديدو احمد + الرسم العقاري عدد 35409 - 21؛ 

غربا : ورثة حملونح+محمد ملغي+الرسم العقاري عدد11607 - 21 ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 اغسطس 2022 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51536 - 21

تاريخ اإليداع : 30 ماي 2022 .

طالبا التحفيظ : 

1 - فطيمة مربوحي بنت مبارك.

2 - بوشتى عالل بن محمد.

على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزوتار ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزوتار ".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : مدينة تازة ، احملل املدعو : حي البحرة.

مساحته : 01آر01 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 45661 - 21؛ 

جنوبا : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2763/ ف؛

غربا : املطلب عدد 12330 - 21 ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 رجب 1443 املوافق 

25 فبراير 2022.

على   2022 يوليو   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51537 - 21

تاريخ اإليداع : 31 ماي 2022 .

طالب التحفيظ .ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد و مقبرة الكعدة احلمراء ".

مقبرة  و  مسجد   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الكعدة احلمراء" .

نوعه : أرض بها مسجد و مقبرة.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة وجماعة غياثة الغربية، احملل 

املدعو : دوار الكعدة احلمراء.

مساحته : 90 آر80 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : االحباس، ورثة الزوالني عامر ؛ 

جنوبا : بوشكار ناصر؛

شرقا : الطريق؛

غربا : ورثة بوشكار عبد السالم؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 03 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51538 - 21

تاريخ اإليداع : 31 ماي 2022 .

طالبتا التحفيظ : 

1 - السيدة الفنيش نعيمة بنت اخملتار

2 - السيدة الفنيش عزيزة بنت اخملتار.

بصفتهما مالكتني على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املركب".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املركب ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو : " املركب"

مساحته : 14 ار 36 سنتيار. 

حدوده : 

شماال : ورثة عياد الفنيش ؛ 

جنوبا : عبد اللطيف بلحاج، ورثة عبد العالي الشني ؛

شرقا : الفنيش صفية، ورثة عبد العالي الشني ؛

غربا : ممر عمومي ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 شعبان عام 1443 موافق 09 مارس 2022.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 رمضان عام 1443 موافق 04 ابريل 2022.

- وكالة عدلية مؤرخة في 02 ذو القعدة عام 1430 موافق 21 اكتوبر 2009.

على   2022 يوليو   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 51539 - 21

تاريخ اإليداع : 31 ماي 2022.

طالبتا التحفيظ : 

1 - الفنيش نعيمة بنت اخملتار.

2 - الفنيش عزيزة بنت اخملتار.

على الشياع سوية بينهما.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تغدة يطو ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تغدة يطو ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو"تغدة يطو"

مساحته : 14 آر 22 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة الفنيش عبد القادر بن احملجوب ؛ 

جنوبا : ورثة ملكرشل بوشتى. 

شرقا : ورثة عامر الفنيش ؛

غربا : عبد القادر بوناب ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 شعبان عام 1443 موافق 09 مارس 2022.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 رمضان عام 1443 موافق 04 ابريل 2022.

- وكالة عدلية مؤرخة في 02 ذو القعدة عام 1430 موافق 21 اكتوبر 2009.

على   2022 يوليو   29  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر و النصف صباحا.

مطلب رقم 51540 - 21

تاريخ اإليداع : فاحت يونيو 2022

طااب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشوارف الفوقانية".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشوارف الفوقانية".

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية.

مساحته : 96 آر 40 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الواد؛

جنوبا : األحباس، رسم عقاري؛

شرقا : بن داود محمد، عبد الغني؛

غربا : ورثة قريقش. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا 

مطلب رقم 51541 - 21

تاريخ اإليداع : فاحت يونيو 2022

طااب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة سيدي امحمد التواتي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة سيدي امحمد التواتي".

نوعه : أرض بها مقبرة. 

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية، 

احملل املدعو : مقبرة سيدي امحمد التواتي.

مساحته : 18 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حجاج رسم عقاري؛

جنوبا : ورثة علي بلحاج؛

شرقا : بوحميدي ادريس؛

غربا : حجاج رسم عقاري. 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 اغسطس 2022 على 

الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 51543 - 21

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022

طااب التحفيظ : عبد اهلل حميمو بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسدورة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسدورة".

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم ودائرة تازة ، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية، 

احملل املدعو : دوار أوالد بوخلوف

مساحته : 16 آر 09 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق اإلقليمية رقم 5413؛

جنوبا : إدريس االصفر؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 56800-21؛

غربا : علي حميمو. 

احلقوق العينية : 

-طريق التهيئة رقم 14 عرضها 10 أمتار .

)pl 4(جزء من الساحة-

-جزء من الطريق اإلقليمية رقم 5413.

أصل امللك : 

 1440 عام  األولى  جمادى   29 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم 

موافق 05 فبراير 2019.

-استدراك عدلي مؤرخ في 04 شوال 1443 موافق 05 ماي 2022.

 2022 اغسطس  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 51544 - 21

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد اجلبارنة )النور(".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد اجلارنة)النور(".
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نوعه : أرض بها مسجد ومرافقه .

موقعه : إقليم تازة ، دائرة و قيادة أكنول ، جماعة اجلبارنة، احملل املدعو 

: مركز اجلبارنة.

مساحته : 06 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة حميدو فتوحي؛ 

جنوبا : طريق عرضها 7 م؛

شرقا : ورثة موح امزيرك؛ 

غربا : ورثة موح امزيرك ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51545 - 21

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد اجلبارنة القدمي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد اجلارنة القدمي".

نوعه : أرض بها مسجد .

موقعه : إقليم تازة ، دائرة و قيادة أكنول ، جماعة اجلبارنة، احملل املدعو : اجلبارنة.

مساحته : 08 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مستوصف؛ 

جنوبا : مستوصف؛

شرقا : مقر القيادة سابقا؛ 

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51546 - 21

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فج اللبيب".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فج اللبيب".

نوعه : أرض فالحية .

بني  جماعة  املروج،  باب  قيادة   ، تاينست  دائرة   ، تازة  إقليم   : موقعه 

افتح، احملل املدعو : دوار بني عرجة.

مساحته : 86 آر 40 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد بوقرعي؛ 

جنوبا : البقالي عبد العزيز؛

شرقا : حميدة بوقرعي، بطري محمد؛ 

غربا : الشواي امحمد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51547 - 21

تاريخ اإليداع : 06 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الصرافة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصرافة".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ، دائرة تاينست ، قيادة باب املروج، جماعة بني افتح.

مساحته : 1 هـ 60 آر 95 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : منيق محمد؛ 

جنوبا : القسلي عبد اهلل؛

شرقا : حميد بوطوبة، البصيلي محمد، الوجدي عالل؛ 

غربا : الشعبة، القسيلي عياد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51548 - 21

تاريخ اإليداع : 06 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " توردمان".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " توردمان".

نوعه : أرض فالحية .

بني  جماعة  املروج،  باب  قيادة   ، تاينست  دائرة   ، تازة  إقليم   : موقعه 

افتح، احملل املدعو : دوار أوالد برون.

مساحته : 90 آر 30 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : نعيقي عبد السالم، بوشعيبات علي، بوشعيبات عبد الرحمان؛ 

جنوبا : النعيقي عبد السالم؛

شرقا : الشعبة؛ 

غربا : الواد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة الواحدة بعد الزوال.
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مطلب رقم 51549 - 21

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جتاور املسجد".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جتاور املسجد".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ، دائرة تاينست ، قيادة باب املروج، جماعة بني افتح.

مساحته : 30 آر 14 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الواد، ورثة املوح العراف؛ 

جنوبا : ورثة الغازي امحمد؛

شرقا : ورثة امحمد الغازي؛ 

غربا : الطريق ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51550 - 21

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " متجونت".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " متجونت".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

بني  جماعة  املروج،  باب  قيادة   ، تاينست  دائرة   ، تازة  إقليم   : موقعه 

افتح، احملل املدعو بني عبيرة.

مساحته : 1 هـ 40 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : البوهالي ادريس، الشعبة، اجلدايد محمد؛ 

جنوبا : ورثة الغازي امحمد؛

شرقا : طنطان عالل، اطراش محمد؛ 

غربا : الصيوري يوسف، اليعقوبي حسن ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51551 - 21

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة لبناء مسجد النور".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قطعة لبناء مسجد النور".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم تازة ، دائرة واد أمليل، قيادة وجماعة غياثة الغربية، احملل 

املدعو دوار الرقعة.

مساحته : 13 آر 76 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زغيش عبد السالم؛ 

جنوبا : ورثة جعدور امحمد، ورثة جعدور عبد السالم و جعدور عمر؛

شرقا : ورثة زغيش احمد، ورثة جعدور محمد ؛ 

غربا : ورثة اجلاللي كردوغ، ورثة بوغليمة محمد ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 11 اغسطس 2022 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51552 - 21

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة لبناء مسجد احراش".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قطعة لبناء مسجد احراش".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ، قيادة بني لنث ، جماعة أوالد الشريف، احملل املدعو 

بني وعزى.

مساحته : 08 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : شريكي حسن؛ 

جنوبا : شريكي محمد بن حلسن؛

شرقا : حميد شريكي؛ 

غربا : شريكي عبد العزيز ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 11 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51553 - 21

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد لقطى".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد لقطى".

نوعه : أرض بها مسجد .

احملل  الكوزات،  جماعة   ، تاينست  وقيادة  دائرة   ، تازة  إقليم   : موقعه 

املدعو دوار لقطى.

مساحته : 10 آر تقريبا. 
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حدوده : 

شماال : ورثة القاطي عبد السالم بن علي؛ 

جنوبا : طريق ؛

شرقا : الطريق؛ 

غربا : ورثة احمد حرفان بن عالل ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 12 اغسطس 2022 على 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 51554 - 21

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد الزاوية اجلبشية".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد الزاوية اجلبشية".

نوعه : أرض بها مسجد .

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا احملل املدعو الزاوية اجلبشية.

مساحته : 02 آر 40 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلادي محمد؛ 

جنوبا : بناية من سفلي؛

شرقا : الرعي عبد القادر، ضريح سيدي بوضروس؛ 

غربا : زنقة الزاوية اجلبشية ؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : احليازة الهادئة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 12 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " احلمري مور الدار" 

مطلب رقم 16218 - 21 املنشور اعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية

عدد : 921 املؤرخة في : 24 اغسطس 2016.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤّرخ في : 25 ماي 2022، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

بنت  اخلديري  ربيعة  السيدة  اسم  في  على  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  املذكور 

محمد ، وذلك بناء على نفس احلجج املودعة سابقا وكذا : 

- رسم استخالف شهود عدلي مؤرخ في : 15 شوال عام 1437 موافق 

20 يوليو 2016.

1437 موافق  27 شوال عام  - رسم استخالف شهود عدلي مؤر في 

فاحت اغسطس 2016

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " الفردوس" 

مطلب رقم 21352 - 21 املنشور اعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية

عدد : 1139 املؤرخة في : 28 اكتوبر 2020

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،2022 يونيو   02  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا على في اسم السيد الصديق لوديي بن 

عامر ، وذلك بناء على نفس احلجج املودعة سابقا وكذا : 

- نسخة طبق األصل من رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 27 ذي القعدة 

عام 1399 هـ موافق ل 19 اكتوبر 1980.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

إدريس املصلح     

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28267 - 22

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022

عن  نيابة  السراغنة  بقلعة  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

امللك اخلاص لدولة

امللك املسمى : "مدرسة دار الضو".

نوعه : أرض عارية في جزء منها مدرسة.

موقعه : بلدية قلعة السراغنة، جنان بكار، مدرسة دار الضو. 

مساحته : ثمانية وستون أرا وواحد وثالثون سنتيارا )68 أر 31 س( تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق عمومية والرسم العقاري عدد 13481 - 22

شرقا : طريق عمومية ومطلب التحفيظ عدد 2096 - 22

جنوبـا : ورثة احلسني، ورثة دريس اخلضار، مطلب التحفيظ عدد 3249 - 22، 

رحمة بنت محمد، عبد القادر مراكشي، ممر وبوشيخي

غربـا : الرسم العقاري عدد 13481 - 22

احلقوق العينية أو التحمالت العقارية : الشئ

أصل امللك : 

مستخلص من كناش محتويات أمالك الدولة بقاعة السراغنة بتاريخ 

13 ابريل 2022.

تصميم موقعي.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 15أغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" زكريا "

مطلب رقم : 8757 - 22 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 308 املؤرخة في 24 نوفمبر 2004

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،2022 يونيو   02 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

الكائن   ،22  -  8757 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   ،" زكريا   " املدعو  امللك 

ببلدية قلعة السراغنة، درب العوينة. ستتابع في اسم نفس طالب التحفيظ 

العقاري  التي أظهرها التصميم  السيد محمد السعيد زكرياء و باملساحة 

وهي أربعة وأربعون سنتيارا )44 س( عوضا عن املساحة املصرح بها عند إيداع 

مطلب التحفيظ وهي أربعة وثالثون سنتيارا )34 س( تقريبا، وذلك بناء على 

الوثائق املودعة سابقا تدعيما ملطلب التحفيظ، وكذا رسم شراء عدلي مؤرخ 

في 30 ماي 2022 مضمن بعدد 64 صحيفة 78 كناش 67 بتاريخ 30 ماي 2022 

توثيق قلعة السراغنة.

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة

محمد أغوش    
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محافظة اسفي

مطلب رقم 126663 - 23

تاريخ اإليداع : 06 يونيو 2022

طالبي التحفيظ : 

- فدواش ياسني ابن عبد القادر بن أحمد بنسبة 998/41472

- فدواش كلثوم بنت عبد القادر بن أحمد بنسبة 499/41472

- فدواش وفاء بنت عبد القادر بن أحمد بنسبة 499/41472

- فدواش خديجة بنت عبد القادر بن احمد بنسبة 499/41472

- فدواش رقية بنت عبد القادر بن أحمد بنسبة 499/41472

- ميوري فاحتة بنت حسن بن محمد بنسبة 3498/41472

- ميوري عبد اهلل بن حسن بن محمد بنسبة 948/41472

- ميوري آمنة بنت حسن بن محمد بنسبة 3498/41472

- ميوري جنية بنت حسن بن محمد بنسبة 3498/41472 

- ميوري حبيبة بنت حسن بن محمد بنسبة 3498/41472

- ميوري بهيجة بنت حسن بن محمد بنسبة 474/41472

- ميوري يونس بن حسن بن محمد بنسبة 10020/41472

- ميوري رضوان بن حسن بن محمد بنسبة 13044/41472

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك ميوري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ميوري" 

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي جتاري و طابق أول بهوائها 

موقعـه : حي زين العابدين ، الرقم 114 ، أسفي 

مساحته : 79 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : نائب ورثة حسن ميوري منهم يونس

شرقا : الزنقة عرضها 12 متر مربع 

جنوبا : الزنقة عرضها 12 متر مربع 

غربا : مروس محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- عقد عرفي ) بيع( مؤرخ في 24 يناير 1990 

 305 1994 مضمن بعدد  اكتوبر   15 ( مؤرخ في  إراثة   ( - رسم عدلي 

صحيفة 412 كناش 04 بتاريخ 19 اكتوبر 1994 .

 274 بعدد  مضمن   2004 ابريل   20 في  مؤرخ   ) بيع   ( عدلي  رسم   -

صحيفة 277 كناش 01 عدد 74 بتاريخ 19 اغسطس 2004 .

- رسم عدلي ) صدقة ( مؤرخ في 16 فبراير 2021 مضمن بعدد 367 

صحيفة 349 كناش 01 عدد 227 بتاريخ 29 نوفمبر 2021

- رسم عدلي ) إراثة ( مؤرخ في 15 سبتمبر 2021 مضمن بعدد 172 

صحيفة 188 كناش 231 بتاريخ 24 سبتمبر 2021

 122 بعدد  مضمن   2022 ماي   10 في  مؤرخ   ) إراثة   ( عدلي  رسم   -

صحيفة 130 كناش 02 عدد 49 بتاريخ 16 ماي 2022 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 08 اغسطس 2022 على 

الساعة 14 : 00 زواال

مطلب رقم 126664 - 23

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022

طالب التحفيظ : بلعريش محمد ابن أحمد بن لعريش

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد العربي بن بوشتة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد العربي بن بوشتة " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار حلميدات ، جماعة و قيادة انكا ، إقليم أسفي 

مساحته : 04 هكتار 23 آر 46 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 8 أمتار

شرقا : نائب ورثة محمد بن احلسني 

جنوبا : نائب ورثة احلسني بن قدور 

غربا : نائب ورثة محمد بن ميلود و بن محمد ميلود بن فاطمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 25 مؤرخ في 24 يونيو 2021

 228 2021 ضمن بعدد  29 يونيو  - رسم عدلي ) استمرار ( مؤرخ في 

صحيفة عدد 197 كناش 154 بتاريخ 25 يوليو 2021 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 11 اغسطس 2022 على 

الساعة 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 126670 - 23

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022

طالب التحفيظ : وداد محمد بن ابريك بن علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض احرش فوق البير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض أحرش فوق البير" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار العبوبة ، جماعة و قيادة مول البركي ، إقليم أسفي 

مساحته : 48 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : املكاز

شرقا : طريق

جنوبا : بن الطاهر عبد السالم و الوردي حسن بن أحمد 

غربا : احلراث لغليمي بن محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : يخترقها خطني وعمود كهربائيني 

أصل امللك : 

- - نسخة من رسم عدلي ) استمرار ( مؤرخ في 25 اغسطس 2020 ضمن 

بعدد 148 صحيفة عدد 266 كناش األول 50 بتاريخ 29 مارس 2022 .

- رسم عدلي ) بيع ( مؤرخ في 26 نوفمبر 2021 ضمن بعدد 51 صحيفة 

رقم 270 بتاريخ 02 ديسمبر 2021 .
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 05 بعدد  ضمن   2021 نوفمبر   26 في  مؤرخ   ) )إصالح  عدلي  رسم   -

صحيفة 461 كناش 04 بتاريخ 14 يناير 2022

- شهادة إدارية عدد 11 مؤرخ في 20 ابريل 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 09 اغسطس 2022 على 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 126671 - 23

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022

طالبة التحفيظ : يعكوبي حنان بنت عز الدين 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك رياض و غالي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك رياض و غالي" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار البرانكة ، قيادة و دائرة حد احرارة ، إقليم أسفي 

مساحته : 10 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : املسعودي محمد و املسعودي عبد اهلل 

شرقا : ورثة بنت محمد حبيبة

جنوبا : ورثة بن احلاج التهامي محمد 

غربا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء 

أصل امللك : 

2010 ضمن  17 ديسمبر  ( مؤرخ في  بيع   ( - نسخة من رسم عدلي 

بعدد 14 صحيفة عدد 10 كناش األول 134 بتاريخ 28 يناير 2011 .

- شهادة إدارية عدد 59 مؤرخ في 22 يوليو 2020

- رسم عدلي ) بيع ( مؤرخ في 23 يوليو 2020 ضمن بعدد 224 صحيفة 

رقم 196 كناش األمالك 216 بتاريخ 28 يوليو 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 09 اغسطس 2022 على 

الساعة 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 126672 - 23

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022

طالبا التحفيظ : 

- ارحيلة صالح الدين أيوب ابن محمد بن العربي بنسبة 1/2 

- العلوي شاكر مهدي ابن عبد العزيز بن ادريس بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض بوطويل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض بوطويل" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار أوالد العني، جماعة و قيادة الكرعاني ، إقليم أسفي 

مساحته : 89 آر 25 سنتيارتقريبا

حدوده : 

شماال : احلشادي محمد 

شرقا : الطريق عرضها 5 أمتار مربع 

جنوبا : الطريق عرضها 20 متر مربع 

غربا : احلشادي ليلى

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : يخترقه خط كهربائي و ثالثة 

أعمدة كهربائية 

أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 03 مؤرخة في 26 ماي 2022

- نسخة من رسم عدلي ) استمرار ( مؤرخ في 22 يناير 2017 ضمن 

بعدد 307 صحيفة عدد 277 كناش 01 عدد 44 بتاريخ 08 ديسمبر 2021 .

 285 بعدد  ضمن   2021 ديسمبر   02 في  مؤرخ   ) بيع   ( عدلي  رسم   -

كناش األمالك 51 بتاريخ 10 ديسمبر 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 10 اغسطس 2022 على 

الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 126673 - 23

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022

طالبة التحفيظ : سينسيس جنية بنت ميلود

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكدية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكدية " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار املصابيح ، جماعة املصابيح ، قيادة الكرعاني ، إقليم أسفي 

مساحته : 01 هكتار 06 آر 60 سنتيارتقريبا

حدوده : 

شماال : العاريف مبارك و العاريف حميد

شرقا : بن بومهدي اخلليفة 

جنوبا : نائب ورثة الفراري بن محمد و الفرادي امحمد 

غربا : بن محمد امحمد و الرسم العقاري عدد 70612 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 1952 مؤرخة في 04 اغسطس 2015

 512 2015 ضمن بعدد  05 اغسطس  - رسم عدلي ) بيع ( مؤرخ في 

صحيفة عدد 424 كناش 44 بتاريخ 01 سبتمبر 2015 .

- رسم عدلي ) وكالة ( مؤرخ في 06 فبراير 2021 ضمن بعدد 08 كناش 475 

بتاريخ 10 فبراير 2021 .

- رسم عدلي ) بيع ( مؤرخ في 03 يونيو 2021 ضمن بعدد 297 صحيفة 223 

كناش األمالك 49 بتاريخ 25 يونيو 2021 .

- رسم عدلي ) استمرار ( مؤرخ في 31 ديسمبر 2021 ضمن بعدد 503 

صحيفة 430 كناش األمالك 1 عدد 49 بتاريخ 21 يناير 2022 .
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- شهادة إدارية عدد 169 مؤرخة في 22 ديسمبر 2021 .

- تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 09 يونيو 2022*

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 10 اغسطس 2022 على 

الساعة 13 : 00 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بأسفي

الشرقي الشوبي     

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131932 - 24

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022؛

طالبة التحفيظ : الزهرة بنت أحمد املساوي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزهرة"؛

نوعـه : أرض فالحية بها بناية تتكون من سفلي وطابق علوي؛

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة الرواضي، احملل املدعو : ماروا اسماض؛

مساحته : 15 ار 21 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : ورثة بنيس عمر؛

جنوبا : الطريق؛

اعراص،  خدوج  ازهاري،  حبيبة  ازهاري،  حمادي  ازهاري،  حسن   : غربا 

سعيد ازهاري، مليكة ازهاري، ارحيموا ازهاري؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : 

 130 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 154 عدد 122 بتاريخ 20 أكتوبر 2017 )توثيق احلسيمة(؛

 288 78 صحيفة  الوثائق رقم  باقي  2 - رسم ملكية عدلي مضمن بسجل 

عدد 199 بتاريخ 08 سبتمبر 2017 )توثيق احلسيمة(؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 ماي 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 اغسطس 2022 

على الساعة الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 131933 - 24

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022؛

طالب التحفيظ : كرمي بن عبد الغني ازرقان؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كرمي"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : ايت موسى وعمر؛

مساحته : 01 ار 05 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : عبد العزيز أفالح؛

شماال : الشارع؛

جنوبا : عبد العزيز أفالح؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : 

 151 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 449 عدد 399 بتاريخ 03 سبتمبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛

 140 العقارية رقم  باجملان عدلي مضمن بسجل األمالك  التسليم  2 - رسم 

صحيفة 372 عدد 338 بتاريخ 03 ماي 2019 )توثيق احلسيمة(؛

 10323 عدد  حتت  امزورن  بجماعة  عليها  مصادق  عرفية  وكالة   -  3

بتاريخ 02 اغسطس 2021؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 27 ابريل 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 اغسطس 2022 

على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 131934 - 24

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022؛

طالب التحفيظ : مزيان امعلتي بن عبد الرزاق؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "متزيزكت"؛

نوعـه : أرض عارية بها بناية تتكون من سفلي وثالث طوابق علوية؛

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة تارجيست، احملل املدعو : متزيزكت؛

مساحته : 04 ار 46 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : محمد بنعمر؛

شماال : الكبرى مزيان؛

جنوبا : ورثة لعرج محمد، الطريق؛

غربا : ورثة احلاج دحمان، ورثة لعرج محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : 

 12 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 165 عدد 115 بتاريخ 21 يناير 2015 )توثيق احلسيمة(؛

 323 11 صحيفة  الوثائق رقم  2 - رسم ملكية عدلي مضمن بسجل باقي 

عدد 251 بتاريخ 18 يونيو 2014 )توثيق احلسيمة(؛

3 - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مضمن بسجل 

اخملتلفة رقم 12 صحيفة 196 عدد 197 بتاريخ 24 يوليو 2019) توثيق 

تارجيست(؛

4 - صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلي أصله مضمن بدفتر التركات رقم 

01 صحيفة 49 عدد 49 بتاريخ 26 أبريل 1994) توثيق تارجيست(؛
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عدد  حتت  ترجيست  بجماعة  عليها  مصادق  عرفية  وكالة   -  5

4035/2022 بتاريخ 19 أبريل 2022؛

6 - صورة طبق األصل من رخصة البناء أصلها مؤرخ في 12 نوفمبر 2020؛

7 - صورة طبق األصل من رخصة البناء أصلها مؤرخ في 27 يونيو 2018

8 - شهادة إدارية مؤرخة في 25ماي 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 اغسطس 2022 

على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 131935 - 24

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022؛

الدولة)  الدولة باحلسيمة نيابة عن  : مندوب أمالك  طالب التحفيظ 

امللك اخلاص(؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النواة اجلامعية ق 74"؛

نوعـه : أرض بها أشجار مثمرة؛

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ايت قمرة، احملل املدعو : تيغونام؛

مساحته : 01 هكتار 70 ار 49 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 131492 - 24؛

شماال : الشعبة؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 131711 - 24، ورثة محمد بلحسن؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : 

1 - صورة طبق األصل من قرار باإلذن للدولة ) امللك اخلاص( في اقتناء 

عقار أصله مؤرخ في 03 فبراير 2022؛

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

 2019 15 مارس  بتاريخ   306 356 عدد  88 صحيفة  الوثائق رقم  باقي 

)توثيق احلسيمة(؛

 161 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  3

صحيفة 360 عدد 318 بتاريخ 30 ماي 2022 )توثيق احلسيمة(؛

 162 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  4

صحيفة 89 عدد 77 بتاريخ 19 أبريل 2022 )توثيق احلسيمة(؛

 160 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  5

صحيفة 446 عدد 439 بتاريخ 19 أبريل 2022 )توثيق احلسيمة(؛

6 - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مضمن بسجل 

 (2020 نوفمبر   11 بتاريخ   657 عدد   1314 صحيفة   04 رقم  اخملتلفة 

توثيق القنصلية العامة للمملكة املغربية ببرشلونة(؛

7 - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مضمن بالسجل 

توثيق   (2020 سبتمبر   14 بتاريخ   390 عدد   08 صحيفة   41 رقم 

القنصلية العامة للمملكة املغربية بأنفيرس-بلجيكا(؛

8 - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مضمن بكناش 

 (2010 نوفمبر   08 بتاريخ   435 عدد   272 صحيفة   118 رقم  اخملتلفة 

توثيق طنجة(؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 اغسطس 2022 

على الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 131936 - 24

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022؛

طالب التحفيظ : محمد اخلمليشي بن عبد النبي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلمليشي"؛

نوعـه : أرض عارية؛

تاليوسف   : املدعو  احملل  ازمورن،  جماعة  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

اسمار دمنت؛

مساحته : 03 ار 30 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : ورثة امحند مسعود؛

شماال : ممر؛

جنوبا : ورثة امحند مسعود؛

غربا : ورثة احمد شعيب؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : 

 143 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 329 عدد 304 بتاريخ 25 أكتوبر 2019 )توثيق احلسيمة(؛ 

2 - صورة طبق األصل من رسم صدقة عدلي أصله مضمن بسجل 

األمالك العقارية رقم 75 صحيفة 319 عدد 368 بتاريخ 10 يناير 2011 

)توثيق احلسيمة(؛

 31 في  مؤرخ  أصله  عدلي  ملكية  رسم  من  شمسية  صورة   -  3

اغسطس 2009 )توثيق احلسيمة(؛

4 - شهادة عدم التنافي مع القانون 25/90 مؤرخة في 05 فبراير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 اغسطس 2022 

على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 131937 - 24

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022؛

طالب التحفيظ : محمد السعيدي ابن مرزوق؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوسبعة"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي صباديا قرب كوشة اجلير؛

مساحته : 70 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : بنقدور يوسف؛

شماال : اوخيار محمد، حوسى السوحي؛
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 3189 - 24؛

غربا : الرسم العقاري عدد 3452 - 24؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التاريخ في 02 يونيو 2022 )صادر عن محام بهيئة 

الناظور مقبول للترافع أمام محكمة النقض(؛

2 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في فاحت ابريل 1994؛

 95 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  3

صحيفة 10 عدد 11 بتاريخ 28 سبتمبر 2013 )توثيق احلسيمة(؛

4 - وكالة عرفية مصادق عليها بامللحقة اإلدارية األولى احلسيمة حتت 

عدد 13646 بتاريخ 07 يونيو 2022؛

5 - شهادة عدم التنافي مع القانون 25/90 مؤرخة في 06 يونيو 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 اغسطس 2022 

على الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 131938 - 24

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022؛

طالب التحفيظ : محمد السعيدي ابن مرزوق؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تيفرسي"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي صباديا؛

مساحته : 01 اَر 60 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : بنقدور يوسف؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 22864 - 24؛

جنوبا : سوحي حوسى، الرسم العقاري عدد 3452 - 24؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : 

1 - عقد بيع ثابت التاريخ في 02 يونيو 2022 )صادر عن محام بهيئة 

الناظور مقبول للترافع أمام محكمة النقض(؛

2 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 09 فبراير 1993؛

 94 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  3

صحيفة 258 عدد 192 بتاريخ 24 سبتمبر 2013 )توثيق احلسيمة(؛

4 - وكالة عرفية مصادق عليها بامللحقة اإلدارية األولى احلسيمة حتت 

عدد 13646 بتاريخ 07 يونيو 2022؛

5 - شهادة عدم التنافي مع القانون 25/90 مؤرخة في 06 يونيو 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 اغسطس 2022 

على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 131939 - 24

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022؛

طالب التحفيظ : محمد غالب ابن املداني؛

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

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : اكني مبنزل اجر عياش؛

مساحته : 03 اَر 07 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : فتيحة أوطاح؛

شماال : رشيدة أوطاح؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : خدوج دعلي؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : 

 158 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 433 عدد 375 بتاريخ 03 نوفمبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛ 

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 15 سبتمبر 2021 أصله 

 545 عدد   470 صحيفة   75 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن 

بتاريخ 04 أبريل 2011 )توثيق احلسيمة(؛ 

3 - صورة طبق األصل من محضر التنفيذ بإجراء قسمة عدد 214/10 

أصله مؤرخ 06 ماي 2010؛

4 - صورة شمسية من تقرير خبرة عدد 212/08 أصله مؤرخ في 

07 مارس 2009؛

5 - شهادة عدم التنافي مع القانون 25/90 مؤرخة في 08 يونيو 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 اغسطس 2022 

على الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 131940 - 24

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022؛

طالبا التحفيظ : 

-محمد غالب ابن املداني بنسبة ½؛

-عادل روان ابن ادريس بنسبة ½؛

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

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : اكني؛

مساحته : 02 اَر 57 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : فتيحة أوطاح؛

شماال : امحند أوطاح؛

جنوبا : الطريق؛
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غربا : علي أوطاح؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : 

 160 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 35 عدد 30 بتاريخ 01 ديسمبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛ 

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 15 سبتمبر 2021 أصله 

مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 77 صحيفة 10 عدد 12 بتاريخ 

04 أبريل 2011 )توثيق احلسيمة(؛ 

 214/10 بإجراء قسمة عدد  التنفيذ  3 - صورة شمسية من محضر 

أصله مؤرخ 06 ماي 2010؛

4 - صورة شمسية من تقرير خبرة عدد 212/08 أصله مؤرخ في 

07 مارس 2009؛

5 - شهادة عدم التنافي مع القانون 25/90 مؤرخة في 08 يونيو 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 اغسطس 2022 

على الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 131941 - 24

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022؛

طالبو التحفيظ : 

-سعدية بنت احمد البوحساني بنسبة 1/3؛

-علي الصقلي ابن احمد بنسبة 1/3؛

-عثمان الصقلي بن احمد بنسبة 1/3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الصقلي"؛

نوعـه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق علوي؛

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : زنقة املوحدين رقم 87؛

مساحته : 75 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : الغلبزوري حمادي؛

جنوبا : الغلبزوري حمادي؛

غربا : محمد التوزاني؛

احلقوق العينية : ال شيء؛

أصل امللك : 

 31 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -  1

صحيفة 347 عدد 242 بتاريخ 15 يناير 1999 )توثيق احلسيمة(؛ 

 15 رقم  والوصايا  التركات  بسجل  مضمن  عدلي  اراثة  رسم   -  2

صحيفة 58 عدد 35 بتاريخ 16 أبريل 2001 )توثيق احلسيمة(؛ 

3 - رسم تسليم باجملان عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 163 

صحيفة 82 عدد 68 بتاريخ 02 يونيو 2022 )توثيق احلسيمة(؛ 

4 - عقد بيع عرفي تابت التاريخ في 09 نوفمبر1977؛

5 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 09 سبتمبر 1977) محرر باللغة الفرنسية(؛

6 - شهادة عدم التنافي مع القانون 25/90 مؤرخة في 14 مارس 2022؛

7 - شهادة إدارية مؤرخة في 22 مارس 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 اغسطس 2022 

على الساعة التاسعة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" املرابط" ذي

املطلب رقم 31269 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 993 املؤرخة في 10 يناير 2018

املتبوع باإلعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية

عدد 1034 املؤرخة في 24 أكتوبر 2018

امحند  السيد  عن  صادر   2022 ابريل   20 في  مؤرخ  مطلب  مبقتضى 

املرابط بن محمد )طالب التحفيظ(، فإن مسطرة حتفيظ هذا امللك 

تتابع من االَن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ املذكور، وذلك 

بناء على نفس الوثائق املدعمة سابقا باملطلب املذكور أعاله باإلضافة إلى رسم 

صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 17 صحيفة 200 عدد 145 بتاريخ 

13 سبتمبر 2021، رسم وكالة عدلي مضمن بالكناش 11 صحيفة 

1959 عدد 385 تاريخ 27 ديسمبر 2019، صورة شمسية لنسخة من 

رسم اراثة عدلي أصلها مؤرخ في 06 اغسطس 2019)سجل التركات 

رقم 06 صحيفة 360 عدد 225 بتاريخ 11 ماي 2016(.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

البشير دحوتي    

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10836 - 25

تاريخ االيداع : فاحت يونيو 2022 

طالبة التحفيظ : السيدة ارقية لشكر بنت الفاضيل ..

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : التويرسة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سلمى"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو "بني عيسى ".

مساحته : 45آر تقريبا. 

شماال : ورثة محمد التايك بن امبارك،

حاليا طالبة التحفيظ؛

شرقا : مسلك عمومي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 4685/ر،

حاليا الرسم العقاري عدد : 26102 - 25؛

غربا : احلاج بناصر بهول.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 96 عدد 351 في 13 أغسطس 2012؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 97 عدد 122 في 28 سبتمبر 2012؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 07 أغسطس 2012؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 أغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا . 
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مطلب رقم 10837 - 25

تاريخ االيداع : فاحت يونيو 2022 

طالب التحفيظ : السيد محمد محساني بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حلجر "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حلجر"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " البصاصلة ".

مساحته : 01 هـ 43 آر 75 س تقريبا. 

شماال : الرسم العقاري رقم : 38581/س، السهب؛

شرقا : ورثة احمد بن محمد؛

جنوبا : ورثة محمد بن الصحراوي، ورثة بن الصحراوي؛

غربا : الرسمني العقارين عدد : 28937 - 25 و 22065 - 25.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 190 عدد 24 في 23 يونيو 2021؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 أبريل 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 أغسطس 2022 على 

الساعة الثانية عشرة زواال . 

مطلب رقم 10838 - 25

تاريخ االيداع : 02 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي االدريسي بن ابراهيم .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : كرير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كرير 1 "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان الردادنة أوالد مالك احملل املدعو " القطابة ".

مساحته : 03 هـ 08 آر 31 س تقريبا. 

شماال : ولد الرباطي ، فاطنة نبيل، فاطمة نبيل؛

شرقا : احلاج بوشعيب بن هاشم، عبد اهلل بن بوعزة؛

جنوبا : الغالي امحمد، الطريق؛

غربا : نبيل احلاج حسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 47 عدد 71 في 01 أكتوبر 2003؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 199 عدد 53 في 15 مارس 2022؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 27 أغسطس 2003؛

4 - صورة شمسية لوكالتني مؤرختني في 16 سبتمبر 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 أغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا . 

مطلب رقم 10839 - 25

تاريخ االيداع : 02 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي االدريسي بن ابراهيم .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : كرير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كرير 2"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان الردادنة أوالد مالك احملل املدعو " القطابة ".

مساحته : 65 آر 01 س تقريبا. 

شماال : الغالي محمد ولد الرباطي؛

شرقا : ورثة احلاج العربي بن الرباطي؛

جنوبا : نبيل احلاج حسن؛

غربا : نبيل احلاج حسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 47 عدد 71 

في فاحت أكتوبر 2003؛

2 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 199 عدد 53 

في 15 مارس 2022؛

3 - صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 53 عدد 177 في 

20 يونيو 2018؛

4 - صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 27 أغسطس 2003؛

5 - صورة شمسية لوكالتني مؤرختني في 16 سبتمبر 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 أغسطس 2022 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا . 

مطلب رقم 10840 - 25

تاريخ االيداع : 2 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : السيد نبيل زدنون بن علي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض اجلنان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض اجنان"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت احملل املدعو " الكزوالت ".

مساحته : 1 هـ 03 آر 65 س تقريبا. 

شماال : زدنون عبد اجمليد؛

شرقا : ورثة احلاج زيدان؛

جنوبا : زدنون محفوظ؛

غربا : الطريق وممر عرضه مترين .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 199 عدد 204 في 19 أبريل 2022؛

2 - صورة شمسية لرسم ارثة عدلي مضمن بكناش 65 عدد 165 في 

26 نوفمبر 2018؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 25 أبريل 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 أغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا . 
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مطلب رقم 10841 - 25

تاريخ االيداع : 2 يونيو 2022 

طالبة التحفيظ : شركة أراضينا سارل .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار السمن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العلج 14"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو " املعيدنات ".

مساحته : 20 آر 27 س تقريبا. 

شماال : الرسم العقاري عدد : 34620 - 25؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 5754 - 25؛

جنوبا : منانة كردون؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 5459 - 25.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 160 عدد 60 في 22 يناير 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 200 عدد 239 في 20 أبريل 2022؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 05 أغسطس 2022 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10842 - 25

تاريخ االيداع : 03 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : السيد سعيد محمودي بن عبد اهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حوض جمل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حوض جمل "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك احملل املدعو " العبادلة ".

مساحته : 08 آر 14 س تقريبا. 

شماال : امحمد بن ميلود ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : حلمر بن ميلود ؛

غربا : حلمر بن ميلود؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 200 عدد 218 في 18 أبريل 2022؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 29 مارس 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 أغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10843 - 25

تاريخ االيداع : 6 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : السيد مليكة الشاتي بنت صالح .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بئر زيزون "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض مليكة بنت صالح"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو " الدوميات".

مساحته : 12 آر 33 س تقريبا. 

شماال : حبيبة الشافي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : رقية الشافي؛

غربا : محمد بوغازي ومصطفى بوغازي

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 199 عدد 240 في 27 أبريل 2022؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 25 مارس 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 أغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10844 - 25

تاريخ االيداع : 08 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : السيد الدنكير رشيد بن احمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الوزاني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الوزاني "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة احملل املدعو " العطاية ".

مساحته : 01 هـ 54 آر تقريبا. 

شماال : الرسم العقاري عدد : 34961 - 25 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد : 15894 - 25؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 29334 - 25 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد : 15256 - 25

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 197 عدد 29 في 05 يناير 2022؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 25 يونيو 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 أغسطس 2022 على 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10845 - 25

تاريخ االيداع : 09 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : السيد سعيد احلالبي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد احلالبي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محمد سليم "

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " البصاصلة ".

مساحته : 04 هـ 80 آر 23 س تقريبا. 

شماال : عمرو احلالبي ؛
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شرقا : الرسم العقاري عدد : 70022 - 25؛

جنوبا : احلالبي أسامة ومن معه، الرسم العقاري عدد : 13962 - 25 ؛

غربا : عبد السالم بن احلاج بوعزة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 176 عدد 138 في 25 أغسطس 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 29 يونيو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 أغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

    شانع عبد اللطيف 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3868 - 26

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022

طالبة التحفيظ : حسناء دردور بنت عبد اهلل

بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة

االسم الذي يعرف به امللك : أرض احلفاري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلفاري

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : احملمدية ، جماعة الشالالت دوار اوالد سيدي علي واركو

مساحته : 01 هكتار 14 ار

حدوده : 

شماال : مكاوي عبد النبي بن عبد القادر

جنوبا : طريق غير معبدة عرضها 10 أمتار

شرقا : ورثة دردور بوشعيب بن علي

غربا : ورثة احللوي علي بن عزوز

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 630 كناش األمالك 104 بتاريخ 16 يونيو 2017

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

25 ماي 2017

3 - رسم اصالح عدلي عدد 121 كناش 510 بتاريخ 26 ماي 2022

4 - رسم صدقة عدلي عدد 243 كناش 135 بتاريخ 11 ديسمبر 2019

5 - رسم صدقة عدلي عدد 558 كناش 120 بتاريخ 30 نوفمبر 2018

6 - رسم صدقة عدلي عدد 244 كناش 135 بتاريخ 11 ديسمبر 2019

7 - رسم صدقة عدلي عدد 170 كناش 124 بتاريخ 09 يناير 2020

8 - رسم صدقة عدلي عدد 176 كناش 142 بتاريخ 22 ديسمبر 2020

9 - رسم صدقة عدلي عدد 324 كناش 142 بتاريخ 29 مارس 2021

10 - رسم صدقة عدلي عدد 668 كناش 142 بتاريخ 12 ماي 2022

11 - رسم صدقة عدلي عدد 672 كناش 142 بتاريخ 17 ماي 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 أغسطس 2022 

على الساعة 09 و 30 د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية بالنيابة 

احلسن كتبي    

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 47160 - 27

تاريخ االيداع : 31 ماي 2022 .

طالبة التحفيظ : فاطمة امحزون بنت موحى و عقى .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فاطمة "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : فارة .

مساحته : 62 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امحزون حبيبة ؛

شرقا : وعبيدي عيشة ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : اربيعي حميد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1270 مؤرخ في 07 سبتمبر 1999؛ 

 616 لرسم قسمة عدلي عدد  لالصل  - صورة شمسية مطابقة   2

مؤرخ في 14 ابريل 1999 ؛

تركة  ثبوت  رسم  من  لنسخة  لالصل  مطابقة  شمسية  صورة   -  5

عدلي عدد 96 مؤرخ في 23 فبراير 1999 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت اغسطس 2022 

على الساعة 09 .

مطلب رقم 47161 - 27

تاريخ االيداع : 31 ماي 2022 .

طالبتا التحفيظ على الشياع : 

1 - فاطمة امحزون بنت موحى و عقى بنسبة 02/03 ؛

2 - احلريري امل بنت عبد اهلل بنسبة 01/03 .

االسم الذي يعرف به امللك " "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امل "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : فارة .

مساحته : 62 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ، امحزون نعيمة ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الواد ) ملك عمومي (، الرسم العقاري عدد 6961 - 27 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1816 مؤرخ في 12 اغسطس 2002 ؛ 

 616 لرسم قسمة عدلي عدد  لالصل  - صورة شمسية مطابقة   2

مؤرخ في 14 ابريل 1999 ؛

تركة  ثبوت  رسم  من  لنسخة  لالصل  مطابقة  شمسية  صورة   -  5

عدلي عدد 96 مؤرخ في 23 فبراير 1999 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت اغسطس 2022 

على الساعة 10 و 30 د .

مطلب رقم 47162 - 27

تاريخ االيداع : 31 ماي 2022 .

طالبتا التحفيظ على الشياع : 

1 - فاطمة امحزون بنت موحى و عقى بنسبة 02/03 ؛

2 - احلريري امل بنت عبد اهلل بنسبة 01/03 .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسمني "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : فارة .

مساحته : 02 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك جماعي( ؛

شرقا : بوشتى و محمودي ؛

جنوبا : مطلب رقم 18601 - 27 ؛

غربا : امحزون نزهة ، امحزون اشراق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 1819 مؤرخ في 12 اغسطس 2002 ؛ 

 616 لرسم قسمة عدلي عدد  لالصل  - صورة شمسية مطابقة   2

مؤرخ في 14 ابريل 1999 ؛

تركة  ثبوت  رسم  من  لنسخة  لالصل  مطابقة  شمسية  صورة   -  5

عدلي عدد 96 مؤرخ في 23 فبراير 1999 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت اغسطس 2022 

على الساعة 12 .

مطلب رقم 47163 - 27

تاريخ االيداع : 31 ماي 2022 .

طالب التحفيظ : بوعزة البداوي بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان حمو عقى"

نوعه : ارض فالحية .

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

سبت آيت رحو ، املكان املدعو : آيت بوخيو . 

مساحته : 01 هـ 95 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الغابة ) ملك غابوي( ؛

شرقا : عمر املرابطي ؛

جنوبا : الغابة ) ملك غابوي( ؛

غربا : الغابة ) ملك غابوي(.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 111 مؤرخ في 25 يونيو 2014 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت اغسطس 2022 

على الساعة 10 و 30 د .

مطلب رقم 47164 - 27

تاريخ االيداع : 31 ماي 2022 .

طالب التحفيظ : بوعزة البداوي بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان كرموس"

نوعه : ارض فالحية .

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

سبت آيت رحو ، املكان املدعو : آيت بوخيو . 

مساحته : 02 هـ 20 آر 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الغابة ) ملك غابوي( ؛

شرقا : الغابة ) ملك غابوي( ؛

جنوبا : الغابة ) ملك غابوي( ؛

غربا : الغابة ) ملك غابوي(.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 657 مؤرخ في 22 ابريل 2015 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم فاحت اغسطس 2022 

على الساعة 12 .

مطلب رقم 47165 - 27

تاريخ االيداع : فاحت يونيو 2022 .

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - بوعزة الناجي بن عمار؛

2 - محمد الناجي بن عمر .

االسم الذي يعرف به امللك " "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الناجي "

نوعه : ارض فالحية .

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

احد بوحسوسن ، املكان املدعو : دوار معمر ، احلمارة . 

مساحته : 03 هـ 50 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : بلعباد ؛

شرقا : محمد اخلطابي ، بوعزة حسني ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي( ؛

غربا : الطاهري عثمان .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم مخارجة عدلي عدد 1019 مؤرخ في 28 ديسمبر 2019 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 76 مؤرخ في 25 ماو 2019 ؛

3 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 621 مؤرخ في 05 فبراير 1988 ؛

4 - رسم ثبوت متروك عدلي عدد 157 مؤرخ في 20 اكتوبر 2011 ؛

5 - رسم اراثة عدلي عدد 125 مؤرخ في 01 نوفمبر 2009 ؛

6 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 622 مؤرخ في 05 فبراير 1988 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 اغسطس 2022 

على الساعة 10 .

مطلب رقم 47166 - 27

تاريخ االيداع : فاحت يونيو 2022.

طالب التحفيظ : احمد ابي دحو بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احمد "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : بوفلوسن .

مساحته : 87 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك جماعي(؛

شرقا : الزنقة ) ملك جماعي(؛

جنوبا : املولودي حلوي ؛

غربا : جواب فاطمة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 74 مؤرخ في 30 ديسمبر 1979 ؛ 

2 - شهادة ادارية عدد 118 مؤرخ في 27 ماي 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 اغسطس 2022 

على الساعة 09 .

مطلب رقم 47167 - 27

تاريخ االيداع : 02 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : احلسني حمو يشي بن اعلي .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمو يشي 01 "

نوعه : ارض فالحية .

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

، املكان املدعو : اروكو . 

مساحته : 01 هـ 03 آر 76 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي( ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي( ؛

جنوبا : االحباس العامة ؛

غربا : بوعطار نادية ، االحباس العامة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 29 مؤرخ في 21 ابريل 2022 ؛ 

2 - رسم صدقة عدلي عدد 140 مؤرخ في 29 يوليو 2016 .

3 - شهادة ادارية عدد 38/22 مؤرخة 29 مارس 2022 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 اغسطس 2022 

على الساعة 09 و 30 د .

مطلب رقم 47168 - 27

تاريخ االيداع : 02 يونيو 2022 .

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - احلسني حمو يشي بن اعلي ؛

2 - اليمني اعفي بن موحى .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوتفراست "

نوعه : ارض فالحية .

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

البرج ، املكان املدعو : آيت خويا . 

مساحته : 46 آر 83 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حلسن بن محمد ؛

شرقا : ورثة حلسن بن محمد ؛

جنوبا : الساقية ، الشعبة ) ملك عمومي ( ، بن عمر حلسن ، بن عمر احماد ؛

غربا : بيهبية احماد ، احماد ورثة حلسن عمر .

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 381 مؤرخ في 29 يونيو 2021 ؛ 

2 - رسم شراء عدلي عدد 28 مؤرخ في 29 ابريل 2022 ؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 1341 مؤرخ في 08 ماي 1994 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 اغسطس 2022 

على الساعة 11 و 30 د .

مطلب رقم 47169 - 27

تاريخ االيداع : 02 يونيو 2022 .

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - احلسني حمو يشي بن اعلي ؛

2 - اليمني اعفي بن موحى .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تزارت"

نوعه : ارض فالحية .

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

البرج ، املكان املدعو : آيت خويا . 

مساحته : 58 آر 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : اوحماني عمر ، اوحماني احلسني ؛

جنوبا : ورثة جالف حلسن بن عمر؛

غربا : بيحبي احماد ، ازملاض عبد القادر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 125 مؤرخ في 13 يوليو 2017 ؛ 

2 - رسم شراء عدلي عدد 132 مؤرخ في 25 سبتمبر 2017 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 اغسطس 2022 

على الساعة 12 .

مطلب رقم 47170 - 27

تاريخ االيداع : 02 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : اعزيز صابر بن بناصر .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اعزيز "

نوعه : ارض فالحية .

، املكان  ، دائرة و ملحقة و جماعة اجلموس  : اقليم خنيفرة  موقعه 

املدعو : دوار الباشا ، منت . 

مساحته : 02 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 34606 - 27 ؛

شرقا : الغابة ) ملك غابوي ( ، اعرموز موحى احمو؛ 

جنوبا : مطلب رقم 10090 - 27 ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم صدقة عدلي عدد 587 مؤرخ في 30 يناير 1976. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 03 اغسطس 2022 على 

الساعة 10 .

مطلب رقم 47171 - 27

تاريخ االيداع : 06 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد واعلي احفير بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك احفير "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم خنيفرة ، جماعة اجلموس املركز، املكان املدعو : حي الفتح . 

مساحته : 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك جماعي( ؛

شرقا : البوش حبيبة ؛

جنوبا : بوفتتي فاطمة ؛

غربا : زايدي محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 772 مؤرخ في 26 اكتوبر 1998 ؛ 

2 - ملحق اصالحي عدلي عدد 193مؤرخ في21 فبراير2022 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 52 مؤرخ في 06 يونيو 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 اغسطس 2022 

على الساعة 10 .

مطلب رقم 47172 - 27

تاريخ االيداع : 08 يونيو 2022.

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1 - احلراق عبد السالم بن عبد اهلل بنسبة 64/128 ؛

2 - زوليخة لشهب بنت مولود بنسبة 08/128 ؛

3 - احلراق كرمي بن علي بنسبة 14/128 ؛

4 - احلراق جالل بن علي بنسبة 14/128 ؛

5 - احلراق امال بنت علي بنسبة 07/128 ؛

6 - احلراق محمد بن علي بنسبة 14/128 ؛

7 - احلراق حياة بنت علي بنسبة 07/128 .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بشينا "
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نوعه : ارض عارية .

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

: مزارع اجلموس . 

مساحته : 02 هـ 44 آر 55 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 7256 - 27 ؛

شرقا : سعيد حماني ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 6905 - 27 ؛

غربا : الشعبة ) ملك عمومي( ، رسم عقاري عدد 6905 - 27 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 2459 مؤرخ في 05 سبتمبر 1998 ؛ 

2 - رسم ملكية عدلي عدد 2446 مؤرخ في30 اغسطس 1988 ؛

3 - رسم اراثة عدلي عدد 166 مؤرخ في 28 اكتوبر 2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 اغسطس 2022 

على الساعة 11 و 30 د .

مطلب رقم 47173 - 27

تاريخ االيداع : 08 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : محمد بوعام بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باكر بوزكاغ "

نوعه : ارض فالحية .

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

، املكان املدعو : دوار امهروق ، مزارع تيغانيمني . 

مساحته : 02 هـ 62 آر 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ادريس عبد العظيم ؛

شرقا : امحزون محمد ؛

جنوبا الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 318 مؤرخ في 14 ابريل 2009 ؛ 

2 - رسم شراء عدلي عدد 32 مؤرخ في 12 يونيو 2014 ؛

3 - حكم ابتدائي عدد 310 مؤرخ في 18 مارس 2009 ؛

4 - شهادة عدم التعرض و االستئناف مؤرخة في 25 ماي 2022؛

5 - نسخة من رسم احصاء تركة عدلي عدد 65 مؤرخ في 04 مارس 2009 ؛

6 - نسخة من رسم اراثة عدلي عدد 287 مؤرخ في 27 نوفمبر 2008 ؛

7 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 662 مؤرخ في 25 اغسطس 1982 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 08 اغسطس 2022 

على الساعة 09 و 30 د .

مطلب رقم 47174 - 27

تاريخ االيداع : 09 يونيو 2022 .

طالبة التحفيظ : بديعة لهري بنت بنعيسى .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بديعة "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

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

سبت آيت رحو ، املكان املدعو : سبت آيت رحو املركز. 

مساحته : 01 آر 36 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي( ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك جماعي( ؛

غربا : املاموني عبد السالم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 602 مؤرخ في 12 اكتوبر 2004 ؛

2 - عقد شراء عرفي مصحح االمضاءات في 14 ابريل 1989 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 05/22 مؤرخة 23 مارس 2022 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 اغسطس 2022 

على الساعة 10 .

مطلب رقم 47175 - 27

تاريخ االيداع : 09 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : العربي وجديدي بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك وجديدي "

نوعه : ارض فالحية .

 ، ، دائرة اجلموس ، ملحقة و جماعة احلمام  : اقليم خنيفرة  موقعه 

املكان املدعو : مزارع ارشكيكن . 

مساحته : 80 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 20575 - 27 ؛

شرقا : وجديدي العربي ، رسم عقاري عدد 20575 - 27 ؛

جنوبا : املعداني بوعزة ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي(.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم مخارجة عدلي عدد 680 مؤرخ في 11 اكتوبر 2004 ؛

2 - رسم شراء عرفي مصحح االمضاءات في 11 ابريل 1991 ؛
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 05 في  مؤرخ   250 عدد  عدلي  متروك  احصاء  رسم  من  نسخة   -  3

اغسطس 2005 ؛

5 - نسخة من رسم اراثة عدلي عدد 636 مؤرخ في 10 ديسمبر 2002 ؛

6 - شهادة ادارية عدد 05 مؤرخ في 22 مارس 2022 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 اغسطس 2022 

على الساعة 14 و 30 د .

مطلب رقم 47176 - 27

تاريخ االيداع : 09 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : العربي وجديدي بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " افود بو اجلامع "

نوعه : ارض فالحية .

 ، ، دائرة اجلموس ، ملحقة و جماعة احلمام  : اقليم خنيفرة  موقعه 

املكان املدعو : مزارع ارشكيكن . 

مساحته : 01 هـ 49 آر 47 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 20575 - 27 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 20575 - 27 ؛

جنوبا : املعداني بوعزة ؛

غربا : املعداني بوعزة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 923 مؤرخ في 23 سبتمبر 2014 ؛

2 - التعريف برسم شراء عدلي عدد 122 مؤرخ في 19 فبراير 2018 ؛ 

-3 شهادة ادارية عدد 04 مؤرخ في 22 مارس 2022 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 اغسطس 2022 

على الساعة 12 و 30 د .

مطلب رقم 47177 - 27

تاريخ االيداع : 09 يونيو 2022.

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1 - جناة خاليدي بنت محمد بنسبة 08/64 ؛

2 - حمزة ناصيري بن عزيز بنسبة 14/64 ؛

3 - آدم ناصيري بن عزيز بنسبة 14/64 ؛

4 - ابوبكر ناصيري بن عزيز بنسبة 14/64 ؛

5 - هاجر ناصيري بنت عزيز بنسبة 07/64 ؛

6 - سكينة ناصيري بنت عزيز بنسبة 07/64 .

االسم الذي يعرف به امللك " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تنغريت "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، ملحقة و جماعة تيغسالني ، 
املكان املدعو : مزارع تنغريت . 

مساحته : 10 هـ 52 آر 90 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : الشعبة ، الطريق ) ملك عمومي( ، سيدي بنموح علي ؛
شرقا : علي نحادة ؛

جنوبا : سعيد بن محمد ، اميمون الكودادي ، الشعبة ) ملك عمومي(؛
غربا : سعيد بن محمد .
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
1 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 68 مؤرخ في 28 مارس 1973 ؛ 

2 - صورة شمسية مطابق لالصل لرسم اراثة عدلي عدد 256 مؤرخ 
في فاحت ديسمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 09 اغسطس 2022 
على الساعة 14 .

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى" فدان عاشور بو الرمل " 
ذي مطلب رقم 8567 - 27 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1159 املؤرخة في 17 مارس 2021. 
مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في 02 يونيو 2022 فان مسطرة حتفيظ 
امللك املسمى " فدان عاشور بو الرمل " ذي مطلـب رقم 8567 - 27 
الكائن اقليم خنيفرة ، دائرة اجلموس ، ملحقة موالي بوعزى ، جماعة 
سبت آيت رحو املكان املدعو : آيت بوخيو، تتابع من االن فصاعدا على 

الشياع في اسم السادة و السيدات : 
1 - فاطيمة احلجاوي بنت احمد بنسبة 05/40 ؛ 

2 - سعيد حجاوي بن عبد العالي بنسبة 14/40 ؛
3 - ناعمة حجاوي بنت عبد العالي بنسبة 07/40 ؛ 

4 - كمال حجاوي بن عبد العالي بنسبة 14/40.
وذلك بقتضى الوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1 - رسم اراثة عدلي عدد 31 مؤرخ في 10 مارس 2022 ؛
2 - صورة شمسية لنسخة كاملة مصححة االمضاءات بتاريخ 

26 ماي 2022 ؛
3 - صورة شمسية مصححة االمضاءات لشهادة الوفاة مؤرخة في 

20 سبتمبر 2021 ؛
4 - رسم استمرارملكية عدلي عدد 234 مؤرخ في 21 ابريل 2022 . 

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة
شريفي جواد     

محافظة ورزازات

مطلب رقم 59214 - 28 
تاريخ اإليداع : 8 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : بركاوي علي بن باسو بنسبة 1 / 1؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك بركاوي".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بركاوي".

مشتمالته : أرض بها بناية من طابق ارضي و طابق أول

موقعه : مدينة ورزازات ، احملل املدعو حي ايت كظيف؛

مساحته : 2 آر 10 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : السباعي حمو؛

شرقا : مرابط محمد؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : احوات محمد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 24أغسطس 1989.

2 -محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 10 مارس 2000.

3 -التصميم )أصل( بتاريخ 16ديسمبر 2004.

4 -التصميم )أصل( بتاريخ 4 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 أغسطس 2022 على الساعة 

التاسعة و النصف دقيقة؛

مطلب رقم 59215 - 28 

تاريخ اإليداع : 9 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : التدراني حسن بن محمد بنسبة 1 / 1؛

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

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

مشتمالته : أرض بها بناية من طابق ارضي و طابق أول و ملحقاتها؛

موقعه : مدينة ورزازات ، احملل املدعو حي ايت كظيف؛

مساحته : 70 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : امالل محمد؛

جنوبا : تزيت رقية و سعيد اسفضاو؛

غربا : ازينب محمد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه هبة )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 11فبراير 1985؛

2 -رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 22 سبتمبر 1999؛

3 -التصميم )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 30 نوفمبر 2000؛

4 -وثيقة إدارية )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 25 يونيو 2001؛

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2022 على الساعة 

التاسعة و النصف دقيقة؛

مطلب رقم 59216 - 28 

تاريخ اإليداع : 13يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية لورزازات ممثلة في شخص رئيسها 

بنسبة 1 / 1؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النور".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النور".

مشتمالته : أرض عارية محاطة بسور عبارة عن مراب؛

موقعه : مدينة ورزازات ، احملل املدعو : املنطقة السياحية ؛

مساحته : 6 آر 24 س تقريبا؛

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ملك بلدي؛

جنوبا : مطلب عدد 14889 - 28 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 17303 - 28 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 -قرار )نسخة( بتاريخ 12 مارس 1981؛

2 -عقد عرفي موضوعه بيع )نسخة( بتاريخ 25 ابريل 1989؛

3 -التصميم )أصل( بتاريخ 28 ماي 2022؛

4 -شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 9 يونيو 2022 ؛

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15أغسطس 2022 على التاسعة 

و النصف دقيقة.

مطلب رقم 59217 - 28

تاريخ اإليداع : 14يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ايت مبار عبد اهلل بن علي بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك مبار 3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك مبار 3".

مشتمالته : أرض عارية

دوار   : املدعو  احملل   ، ترميكت  ،جماعة  ورزازات  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

تاجدة.

مساحته : 16 آر 64 س تقريبا

حدوده :  

شماال : الطريق

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه استمرار )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 22 

ديسمبر 1970.

-رسم عدلي موضوعه إراثة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 17 نوفمبر 2007.

-رسم عدلي موضوعه مخارجة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 21 فبراير 2008.
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-رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 3 ابريل 2008.

-شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 3 ماي 2010.

-رسم عدلي موضوعه استمرار )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 28 

أكتوبر 2010.

-شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 26 فبراير 2021.

الساعة  على   2022 يوليو   05 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة و النصف صباحا.

مطلب رقم 59218 - 28

تاريخ اإليداع : 14يونيو 2022.

أمالك  مندوب  عنها  ينوب   - اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات - بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مدرسة السد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مدرسة السد".

مشتمالته : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة

موقعه : مدينة ورزازات ، احملل املدعو : حي السالم.

مساحته : 64 آر تقريبا

حدوده :  

شماال : ممر عمومي

شرقا : الدولة امللك اخلاص

جنوبا : ممر عمومي

غربا : ممر عمومي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

بتاريخ  )أصل(  احملتويات  إدارية موضوعه كناش  وثيقة   : التملك  سند 

13 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15أغسطس 2022 على الساعة 

احلادية عشرة صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

محافظة الرماني

مطلب رقم 7265 - 29. 

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022 .

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص مديرية أمالك الدولة

االسم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " مدرسة بريدلة". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة بريدلة". 

نوعه : " بناية مدرسية" .

موقعه : دائرة الرماني جماعة عني السبيت دوار بريديلة .

مساحته 00 هـ 12 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي

شرقا : ورثة سيدي محمد بن بوعزة

جنوبا : ورثة سيدي محمد بن بوعزة

غربا : طرق عمومي

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة كناش متحويات أمالك الدولة حيازة هادئة

2 - تصميم طبوعرافي بيان املوقع و احلدود

تاريخ عملية التحديد : 08 أغسطس 2022 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 7266 - 29. 

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022 .

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص مديرية أمالك الدولة

االسم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " مدرسة سيدي أحمد املبلج". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة سيدي أحمد املبلج". 

نوعه : " بناية مدرسية" .

موقعه : دائرة الرماني جماعة الزحيليكة دوار سيدي أحمد املبلج .

مساحته 00 هـ 29 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 6492 - 29

شرقا : ورثة مصطفى زروق

جنوبا : طريق عمومي عرضها 10 امتار

غربا : طريق عمومي عرضها 04 امتار

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة كناش متحويات أمالك الدولة حيازة هادئة

2 - تصميم طبوعرافي بيان املوقع و احلدود

تاريخ عملية التحديد : 08 أغسطس 2022 على الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 7267 - 29. 

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022 .

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص مديرية أمالك الدولة

االسم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " مجموعة مدارس سيبارة ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مجموعة مدارس سيبارة". 

نوعه : " بناية مدرسية" .

موقعه : دائرة الرماني جماعة الغوالم دوار سيبارة .

مساحته : 00 هـ 50 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : واد
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شرقا : مطلب التحفيظ رقم 21646 -ر

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 4301 الرابطة بني البراشوة و الغوالم

غربا : الرسم العقاري عدد 35193 -ر

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة كناش متحويات أمالك الدولة حيازة هادئة

2 - تصميم طبوعرافي بيان املوقع و احلدود

تاريخ عملية التحديد : 09 أغسطس 2022 على الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 7268 - 29. 

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022 .

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص مديرية أمالك الدولة

االسم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " مجموعة مدارس العقاد سيدي حلسن". 

مدارس  مجموعة   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  ااالسم 

العقاد سيدي حلسن". 

نوعه : " بناية مدرسية" .

موقعه : دائرة الرماني جماعة البراشوة .

مساحته 00 هـ 20 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق الرابطة بني البراشوة و عني السبيت

شرقا : السلماني احلاج أحمد

جنوبا : الرسم العقاري 3719 - 29

غربا : الرسم العقاري عدد 3719 - 29

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة كناش متحويات أمالك الدولة حيازة هادئة

2 - تصميم طبوعرافي بيان املوقع و احلدود

تاريخ عملية التحديد : 09 أغسطس 2022 على الساعة الثانية عشر زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

     حسن اخللقي

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 46071 - 30 

تاريخ اإليـداع : 14 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : السيدة أسيا غربة بنت التهامي بن محمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : " كلتة العيساوي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كلتة العيساوي 2".

نوعـه : أرض فالحية مغروسة جزئيا بأشجار الزيتون.
موقعه : إقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب، قيادة و جماعة سيدي 

اعمر احلاضي، دوار املعيزيني. 
مساحته : 1 هـ 03 آر 61 س تقريبا . 

حدوده : 
شماال : وادي مضا ؛

جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 408 ؛
شرقا : رشيدة غربة؛ 

غربا : حبيبة غربة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

 23 - 1443 22 من شوال  : رسم ملكية عدلي مؤرخ في  أصل امللك 
ماي 2022 مضمن بعدد 60 صحيفة 72 كناش األمالك رقم 14 بقسم 

التوثيق باحد كورت.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 أغسطس 2022 على 

.)12h( الساعة الثانية عشرزواال

مطلب رقم 46072 - 30 
تاريخ اإليـداع : 15 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد عبد احلفيظ العلمي بن احمد بن محمد.
االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : " عني عزيزي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني عزيزي".
نوعـه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة سيدي بوصبر، جماعة سيدي احمد 
الشريف، دوار دار الشعاب. 

مساحته : 01 آر 86 س تقريبا . 
حدوده : 

شماال : رشيد و محمد العلمي ؛
جنوبا : ورثة عبد السالم احلجي ؛
شرقا : رقية بنت احلاج مسعود؛ 
غربا : الطريق الوطنية رقم 408.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.
أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 من شعبان 1443 - 15 
 68 398 كناش األمالك رقم  298 صحيفة  2022 مضمن بعدد  مارس 

بقسم التوثيق بوزان.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 أغسطس 2022 على 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"بالد محمد و ميلودة" 
مطلب رقم 31211ر الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 2481 املؤرخة في 13 ماي 1960
املتبوعة بإعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة الرسمية

رقم 3123 املؤرخة في 06 سبتمبر 1972.
إن مسطرة حتفيظ امللك املسمى " بالد محمد و ميلودة" ذي املطلب 
عدد : 31211ر، الكائن بإقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب، جماعة 
تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة  دواراوالد كايد،  الدفالي،  عني 

والسيدات : 
1 - ميلودة بنت ادريس بن العربي بنسبة 96 جزءا؛
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2 - ميلودة الرويفي بنت ادريس بن محمد بنسبة 12 جزءا؛

3 - عبد العزيز الرويفي بن عبد السالم بن محمد بنسبة 14 جزءا؛

4 - نزهة الرويفي بنت عبد السالم بن محمد بنسبة 7 جزءا؛

5 - محمد جنيب الرويفي بن عبد السالم بن محمد بنسبة 14 جزءا؛

6 - فتات وردة الرويفي بنت عبد السالم بن محمد بنسبة 7 جزءا؛

7 - وفاء الرويفي بنت عبد السالم بن محمد بنسبة 7 جزءا؛

8 - العربي الرويفي بن عبد السالم بن محمد بنسبة 14 جزءا؛

9 - زكية الرويفي بنت عبد السالم بن محمد بنسبة 7 جزءا؛

10 - سمير الرويفي بن عبد السالم بن محمد بنسبة 14 جزءا؛

مع العلم أن القاسم املشترك هو 192 جزءا.

و ذلك بناء على احلجج املودعة سابقا دعما ملطلب التحفيظ و كذا : 

- حكم ابتدائي رقم 118 ملف رقم 86 و 87/1403/2010 املؤرخ في 20 

مارس 2013 الصادر عن احملكمة االبتدائية بسيدي قاسم؛

- قرار استئنافي رقم 77 ملف رقم 42/1403/2016 املؤرخ في 30 يناير 2018 

الصادر عن محكمة االستئناف بالقنيطرة؛

- شهادة ضبطية مؤرخة في 21 سبتمبر 2021؛

- شهادة التبليغ مؤرخة في 21 سبتمبر 2021؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 جمادى اآلخرة 1388 - 10 سبتمبر 1968 

باحملكمة   35 عدد  األمالك  كناش   253 صحيفة  بعدد502  مضمن 

الشرعية باحد كورت؛

 7 2017 مضمن بعدد  1438 27 يونيو  2 شوال  - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 

صحيفة 9 كناش التركات عدد 200 بقسم قضاء األسرة بالرباط.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

امبارك السوسي    

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 147265 - 31

تاريخ اإليداع : 6 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : ابو العلم ايجو بنت صالح بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اورتي احلاج 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اورتي احلاج 2".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : دوار تفرميت جماعة اداكوكمار إقليم تيزنيت.

مساحته : 13 آر 19 س تقريبا

حدوده :  

شماال : بن سي موح مولود

شرقا : ازناري محمد

جنوبا : طريق

غربا : ابو العلم النجمة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 10 مارس 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 أغسطس 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 147266 - 31

تاريخ اإليداع : 6 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : ابو العلم النجمة بنت صالح بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اورتي احلاج 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اورتي احلاج 1".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : دوارتفرميت جماعة اداكوكمار إقليم تيزنيت.

مساحته : 16 آ 91 س تقريبا

حدوده :  

شماال : بن سي موح مولود

شرقا : ابو العلم ايجو

جنوبا : طريق

غربا : ايت الشريف احملفوظ

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : عمود وخط كهربائيني

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 7 مارس 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 أغسطس 2022 على الساعة 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 147267 - 31

تاريخ اإليداع : 6 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : رضا فاطمة بنت محمد بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رضا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رضا".

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطايق أول

موقعه : دوار افود نتكضا جماعة اكلو إقليم تيزنيت.

مساحته : 1 آر 15 س تقريبا

حدوده :  

شماال : ورثة احماد ند حميدة

شرقا : ابركا الطيب

جنوبا : ابركا الطيب

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.
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سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15مارس 1954.

- رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 27 سبتمبر 2016.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 أغسطس 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 147268 - 31

تاريخ اإليداع : 6 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : امتجار ابراهيم بن احلسني بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رضى".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رضى".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : حي أبي الغزالن جماعة وإقليم تيزنيت.

مساحته : 6 آ ر 2 س تقريبا

حدوده :  

شماال : ممر عمومي

شرقا : أمتجار فاطمة

جنوبا : الرسم العقاري رقم 28353 - 31

غربا : الرسم العقاري رقم 8935 - 31

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 19سبتمبر 2017.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 أغسطس 2022 على الساعة 

14 و30 دقيقة.

مطلب رقم 147269 - 31

تاريخ اإليداع : 7 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : بو العياط يونس بن امحمد بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إغيل أسول".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إغيل أسول".

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني

موقعه : حي أكلكال جماعة تافراوت إقليم تيزنيت.

مساحته : 2 آر 20 س تقريبا

حدوده :  

شماال : ممر و ابصوص محمد

شرقا : عالل و ممر

جنوبا : بو العياط ابراهيم

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 5 يناير 2016.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 أغسطس 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 147270 - 31

تاريخ اإليداع : 8 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : تلوست احلسن بن بوشتة بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تسرافت اوبرداح".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املستقبل".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : دوار أسيل جماعة بونعمان إقليم تيزنيت.

مساحته : 6 آر 47 س تقريبا

حدوده :  

شماال : اد املعلم محمد

شرقا : طريق

جنوبا : طريق و سباض الطاهر

غربا : سباض الطاهر و طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 19 ماي 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 أغسطس 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 147271 - 31

تاريخ اإليداع : 8 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ابوهي ابراهيم بن احلسني بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايكتا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايكتا".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : حي اضاض جماعة تافراوت إقليم تيزنيت.

مساحته : 3 آر 6 س تقريبا

حدوده :  

شماال : اوعلي محمد

شرقا : طريق

جنوبا : الرحماين امحمد

غربا : ورثة توا ايت امغار، ايت قاسم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 4 نوفمبر 2019.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 أغسطس 2022 على الساعة 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 147272 - 31

تاريخ اإليداع : 8 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : الباز فضمة بنت أحمد بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الباز".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الباز".
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مشتمالته : أرض عارية

موقعه : حي تيرت 1 جماعة ميراللفت إقليم سيدي إفني.

مساحته : 87 س تقريبا

حدوده :  

شماال : بنمغ عبدالرحمان

شرقا : بن احلسن حلسن

جنوبا : زنقة

غربا : أفينو أحمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه بيع )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 26 يوليو 1977.

- رسم عدلي موضوعه ملكية )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 15يونيو 1979.

- رسم عدلي موضوعه مخارجة )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 

9 ابريل 2003.

- رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 8 يونيو 2006.

- شهادة إدارية )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 15يناير 2015.

- رسم عدلي موضوعه بيع )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 28 سبتمبر 2017.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 أغسطس 2022 على الساعة 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 147273 - 31

تاريخ اإليداع : 9 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ارجدال محمد بن عبداهلل بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك تيرت 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك تيرت 1"

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : تيرت 2 جماعة ميراللفت إقليم سيدي إفني.

مساحته : 1 آر 23 س تقريبا

حدوده :  

شماال : طريق

شرقا : بن الطيب احلسني

جنوبا : الرسم العقاري رقم 36223 - 31

غربا : بن الطيب محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 7 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 أغسطس 2022 على الساعة 

12 و00 دقيقة.

مطلب رقم 147274 - 31

تاريخ اإليداع : 9 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ارجدال محمد بن عبداهلل بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك تيرت 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك تيرت 2".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : تيرت 2 جماعة ميراللفت إقليم سيدي إفني.

مساحته : 57 س تقريبا

حدوده :  

شماال : الرسم العقاري رقم 36223 - 31

شرقا : بن الطيب احلسني

جنوبا : طريق

غربا : بن الطيب محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 7 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 أغسطس 2022 على الساعة 

12 و30 دقيقة.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد اللطيف ميموني    

محافظة الصويرة

مطلب رقم 63197 - 35

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : لطيفة لهواوي بنت أحمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أسكي ند محمد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أيالل".

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار األركان.

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

دوار اسكوها.

مساحته : 15 آر تقريبا.

حدوده :  

شماال : طريق عمومية - الرسم العقاري رقم 27935 - 35

شرقا : اعراب الهواوي

جنوبا : ورثة العربي ابن حلسن - مطلب التحفيظ رقم 62011 - 35

غربا : رقية الهواوي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

جمادى   20 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  لرسم  األصل  طبق  نسخة   -

 08 بتاريخ  الصويرة ضمن  توثيق   )2011 24 ماي  1432 موافق  الثانية 

يوليو 2011 سجل االمالك عدد 81 حتت رقم 54 صحيفة 47) .
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 )2021 ابريل   26 موافق ل   1442 13 رمضان  - رسم شراء عدلي مؤرخ في 

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 17 ماي2021 سجل االمالك عدد 165 حتت 

رقم 13 صحيفة 13).

- شهادة إدارية رقم 22/2021 مؤرخة في 17 يونيو 2021

- عقد وكالة عدلي مؤرخ في 07 ذي احلجة 1435 موافق ل 02 اكتوبر 2014( 

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 21 اكتوبر 2014 حتت عدد 290 صحيفة 320 

سجل اخملتلفة رقم 52 ).

 )2021 24 فبراير  1442 موافق  - رسم شراء عدلي مؤرخ في12 رجب 

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 31 مارس2021 سجل االمالك عدد 162 

حتت رقم 20 صحيفة 48).

- شهادة إدارية عدد 21/2021 مؤرخة في 17 يونيو 2021

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 29 جمادى االولى 1440 

املوافق ل 05 فبراير 2019( توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 27 فبراير 2019 

سجل االمالك عدد 141 حتت رقم 479 صحيفة 445).

 1432 13 شعبان  في  مؤرخ  عدلي  لرسم مخارجة  األصل  - نسخة طبق 

موافق ل 15 يوليو 2011( توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 25 يناير 2012 

سجل االمالك عدد 83 حتت رقم 136 صحيفة 181).

- تصميم موقعي.

الساعة  على   2022 19أغسطس   : التحديد  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 63198 - 35

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عمر شكير ابن محمد 

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

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

مشتمالته : أرض عارية.

موقعه : بلدية الصويرة، دوار واسن سيدي حراز.

مساحته : 03 آر60 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : زهرة اعراب

شرقا : طريق عمومية بعرض متغير 

جنوبا : عمر اعراب

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3020 - 35

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 شعبان 1443 موافق ل 25 مارس 2022( 

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 12 ابريل 2022 سجل االمالك عدد 169 

تضمني عدد 194 صحيفة 241) .

- شهادة إدارية عدد 11مؤرخة في 23 مارس 2022

- تصميم موقعي.

الساعة  على   2022 أغسطس   22  : التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 63199 - 35

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : جواد بنعدي ابن العياشي 

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

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

مشتمالته : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة، دوار اذا عمر.

مساحته : 56 آر73 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : ورثة محمد بومكيلة –طريق عمومية عرضها 06 امتار

شرقا : يونس بنعدي 

جنوبا : محمد بنعدي

غربا : طريق عمومية بعرض 06 امتار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 30 محرم 1440 موافق ل 10 اكتوبر 2018( 

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 12 نوفمبر 2018 سجل االمالك عدد 138 

تضمني عدد 254 صحيفة 381) .

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 04 شعبان 1440 موافق ل 10 ابريل 2019( 

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 26 ابريل 2019 االمالك عدد 144 تضمني 

عدد 177 صحيفة 247)

- شهادة إدارية عدد 51 /2021 مؤرخة في 16 يونيو 2021

- تصميم موقعي.

الساعة  على   2022 أغسطس   23  : التحديد  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر ونصف زواال.

مطلب رقم 63200 - 35

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد الفرواح ابن مبارك 

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

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

مشتمالته : أرض بها بناية من طابق سفلي وطابق اول.

موقعه : باشوية متنار ، حي تابوين.

مساحته : 00 آر98س تقريبا.

حدوده :  

شماال : حسن وكرمي

شرقا : محمد ادواي 

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

 )2005 يناير   17 ل  موافق   1425 احلجة  ذي   06 في  - رسم شراء عدلي مؤرخ 

 50 عدد  االمالك  سجل   2005 فبراير   18 بتاريخ  ضمن  الصويرة  توثيق 

تضمني عدد 104 ).
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- نسخة عدلية من رسم شراء مؤرخ في 25 محرم 1421 موافق ل 30 

ابريل2000( توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 30 يونيو 2000 سجل االمالك 

عدد 37 تضمني عدد 149 صحيفة 97 ).

- عقد عرفي مؤرخ في 24 نوفمبر2003 املصحح االمضاء بتاريخ 25 

نوفمبر 2003 حتت عدد 2944/2003-2945/2003.

- شهادة إدارية عدد /09 ج ت/ م ت مؤرخة في 25 مارس 2022

- نسخة طبق االصل من رخصة السكن عدد08/2006 مؤرخة في 25 

ابريل 2006.

- تصميم طبوغرافي 

- تصميم موقعي.

الساعة  على   2022 أغسطس   23  : التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية والنصف زوال .

مطلب رقم 63201 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : عائشة اخراز بنت احلسني 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " انرار".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " انرار".

مشتمالته : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة اوناغة ، دوار الزياتني.

مساحته : 03 آر60 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : اجلياللي اخراز

شرقا : طريق عمومية عرضها 12 امتار

جنوبا : عبد القادر اخراز

غربا : عبد القادر اخراز

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 شعبان 1443 موافق ل 13 مارس 2022( 

 169 عدد  االمالك  2022سجل  مارس   13 بتاريخ  ضمن  الصويرة  توثيق 

تضمني عدد 229 صحيفة 283) .

- شهادة إدارية عدد30/ م ش ق مؤرخة في 10 مارس 2022

03 جمادى  في  مؤرخة  عدلية  وكالة  رسم  من  االصل  -نسخة طبق 

ضمن  البيضاء  الدار  توثيق   )2022 يناير   06 ل  موافق   1443 الثانية 

بتاريخ 31 يناير 2022 تضمني عدد 1342 كناش 449 ) .

- تصميم موقعي.

الساعة  على   2022 أغسطس   24  : التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 63202 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : 

- رشيد اجلعداوي بن الكوشي 

- هناء واسمني بنت جمال

بصفتهما طالبي التحفيظ على الشياع مناصفة بينهما بنسبة ½ 

لكل واحد منهما 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دوار عمر".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دوار عمر".

مشتمالته : أرض فالحية بها اشجار االركان واخلروب.

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

دوار فلوست.

مساحته : 10 آر00 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : حسن هرود 

شرقا : ورثة اخملتار مردا- محمد مردا 

جنوبا : طريق عمومي 

غربا : حسن هرود

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

 14 ل  موافق   1443 االولى  جمادى   09 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

2022 سجل  مارس   09 بتاريخ  الصويرة ضمن  توثيق   )2021 ديسمبر 

االمالك عدد 171 تضمني عدد 50 صحيفة 61) 

 1439 12 شعبان  في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم  من  االصل  -نسخة طبق 

 2018 09 ماي  2018( توثيق الصويرة ضمن بتاريخ  29 ابريل  موافق ل 

سجل االمالك عدد 136 تضمني عدد 47 صحيفة 54) 

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد57/ ق ق ج مؤرخة في 25 ابريل 2018

شهادة ادارية عدد 70/2021 مؤرخة في 15 سبتمبر 2021

- تصميم موقعي.

الساعة  على   2022 أغسطس   24  : التحديد  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 63203 - 35

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالبات التحفيظ : 

- مليكة هشماوي بنت عبد اهلل 

- رانيا بنت عبد العزيز 

- ملياء بنت عبد العزيز

بصفتهن طالبات التحفيظ على الشياع مناصفة بينهن بنسبة 1/3 

لكل واحدة منهن.

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

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

مشتمالته : أرض فالحية بها اشجار االركان.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة و جماعة اوناغة، دوار بوجالخ.

مساحته : 01 ه 53 ار 72 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : احمد ولد سي مبارك – ورثة املهدي املنير 

شرقا : احمد ولد سي مبارك – ورثة ازكيكير 
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جنوبا : طريق ذات عرض متغير 

غربا : ورثة بوقال عمر – ورثة احمد املوكي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

 )2021 مارس   03 ل  موافق   1442 رجب   19 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   -

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 29 ابريل 2021 سجل االمالك عدد 160 

تضمني عدد 222 صحيفة 289) 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 ذي القعدة 1440 موافق ل 04 يوليو 2019( 

تضمني  االراثات  سجل   2019 يوليو   05 بتاريخ  ضمن  الصويرة  توثيق 

عدد 80 كناش عدد 317 ) 

- شهادة إدارية 21/ 2021 مؤرخة في 25 فبراير 2021

-عقد قسمة تابت التاريخ في 26 نوفمبر 2019 

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 14يونيو 2022 

-نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 34 ر ج 20191 بتاريخ 03 يونيو 2022

- تصميم موقعي.

الساعة  على   2022 أغسطس   25  : التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 63204 - 35

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالبات التحفيظ : 

- مليكة هشماوي بنت عبد اهلل 

- رانيا بنت عبد العزيز 

- ملياء بنت عبد العزيز

بصفتهن طالبات التحفيظ على الشياع مناصفة بينهن بنسبة 1/3 

لكل واحدة منهن.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان زعيموض 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان زعيموض 2".

مشتمالته : أرض فالحية بها اشجار االركان.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة و جماعة اوناغة، دوار بوجالخ.

مساحته : 01 ه 22 ار 71 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : لطيفة لدري – جناة لدري – الزوهرة لدري

شرقا : طريق عمومية 

جنوبا : بلعيد لدري 

غربا : ورثة محمد شيمون 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

- خط كهربائي ذو ضغط مرتفع يخترق امللك

سند التملك : 

 )2021 مارس   03 ل  موافق   1442 رجب   19 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   -

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 29 ابريل 2021 سجل االمالك عدد 160 

تضمني عدد 222 صحيفة 289) 

 )2019 04 يوليو  1440 موافق ل  01 ذي القعدة  - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 05 يوليو 2019 سجل االراثات تضمني عدد 

80 كناش عدد 317 ) 

- شهادة إدارية 23/ 2021 مؤرخة في 25 فبراير 2021

-عقد قسمة تابت التاريخ في 26 نوفمبر 2019 

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 14يونيو 2022 

-نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 34 ر ج 20191 بتاريخ 03 يونيو 2022

- تصميم موقعي.

الساعة  على   2022 أغسطس   25  : التحديد  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 63205 - 35

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالبات التحفيظ : 

- مليكة هشماوي بنت عبد اهلل 

- رانيا بنت عبد العزيز 

- ملياء بنت عبد العزيز

بصفتهن طالبات التحفيظ على الشياع مناصفة بينهن بنسبة 1/3 

لكل واحدة منهن.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان زعيموض 01".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان زعيموض 01".

مشتمالته : أرض فالحية بها شجيرات االركان.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة و جماعة اوناغة، دوار بوجالخ.

مساحته : 01 ه 03 ار 60 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : طريق – مطلب التحفيظ عد 25915 - 35

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 25915 - 35 

جنوبا : طريق 

غربا : ورثة عيدة ليدري

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

- خط كهربائي ذو ضغط منخفض يخترق امللك.

سند التملك : 

 )2021 مارس   03 ل  موافق   1442 رجب   19 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   -

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 29 ابريل 2021 سجل االمالك عدد 160 

تضمني عدد 222 صحيفة 289) 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 ذي القعدة 1440 موافق ل 04 يوليو 2019( 

تضمني  االراثات  سجل   2019 يوليو   05 بتاريخ  ضمن  الصويرة  توثيق 

عدد 80 كناش عدد 317 ) 

- شهادة إدارية 22/ 2021 مؤرخة في 25 فبراير 2021

-عقد قسمة تابت التاريخ في 26 نوفمبر 2019 

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 14يونيو 2022 

-نسخة موجزة من رسم الوفاة عدد 34 ر ج 20191 بتاريخ 03 يونيو 2022

- تصميم موقعي.

الساعة  على   2022 أغسطس   25  : التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية زواال.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بالصويرة 

مونية الكروني    
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محافظة العرائش

مطلب رقم 37639 - 36

تاريخ اإليداع : 13يونيو 2022.

طالب التحفيظ : الصيباري يحيى بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دوم الطاهرة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دوم الطاهرة".

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم العرائش، جماعة العوامرة، احملل املدعو : دوار اوالد اصخار.

مساحته : 2 هـ 74 آر 68 س تقريبا

حدوده :  

شماال : بناصر السليتي

شرقا : رامو عبداهلل

جنوبا : ورثة اسويط

غربا : البحر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه ملكية )أصل( بتاريخ 9 مارس 2022.

2 -شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 11 ابريل 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16 أغسطس 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 37640 - 36

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بالقصرالكبير 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد اوالد الغماري3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد اوالد الغماري3".

مشتمالته : أرض بها بناية حتتوي على مسجد ومرافقه

موقعه : إقليم العرائش، جماعة العوامرة، احملل املدعو : دوار اوالد اصخار.

مساحته : 5 آر 30 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطيبي العربي

شرقا : الطيبي العربي

جنوبا : طريق

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : وثيقة إدارية )أصل( بتاريخ 28 ابريل 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 أغسطس 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 37641 - 36

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بالقصرالكبير 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد اوالد الغماري2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد اوالد الغماري2".

مشتمالته : أرض بها بناية بها مسجد ومرافقه

موقعه : إقليم العرائش، جماعة العوامرة، احملل املدعو : دوار أوالد الغماري.

مساحته : 22 آر 93 س تقريبا

حدوده :  

شماال : طريق

شرقا : طريق

جنوبا : محمد النجاري

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : وثيقة إدارية )أصل( بتاريخ 28 ابريل 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 أغسطس 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 37642 - 36

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بالقصرالكبير 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد اوالد الغماري1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد اوالد الغماري1".

مشتمالته : أرض بها بناية حتتوي على مسجد ومرافقه

موقعه : إقليم العرائش، جماعة العوامرة، احملل املدعو : دوار أوالد الغماري.

مساحته : 37 آر 21 س تقريبا

حدوده :  

شماال : طريق

شرقا : طريق

جنوبا : طريق

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : وثيقة إدارية )أصل( بتاريخ 28 ابريل 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 أغسطس 2022 على الساعة 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 37643 - 36

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بالقصرالكبير 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد اوالد صخر1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد أوالد صخر1".

مشتمالته : أرض بها بناية حتتوي على مسجد ومرافقه

موقعه : إقليم العرائش، جماعة العوامرة، احملل املدعو : دوار أوالد صخر.

مساحته : 24 آر 60 س تقريبا

حدوده :  

شماال : طريق

شرقا : اجلماعة الساللية أوالد اصخر

جنوبا : اجلماعة الساللية أوالد اصخر

غربا : اجلماعة الساللية أوالد اصخر
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : -وثيقة إدارية )أصل( بتاريخ 28 ابريل 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 أغسطس 2022 على الساعة 

12 و30 دقيقة.

مطلب رقم 37644 - 36

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : امعاش جناة بن بلعيد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أشرف".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أشرف".

مشتمالته : أرض بها بناية حتتوي على سفلي

موقعه : مدينة القصرالكبير، احملل املدعو : أوالد حمايد حومة العرب.

مساحته : 82 س تقريبا

حدوده :  

شماال : رشيد العرج

شرقا : زنقة

جنوبا : زنقة

غربا : محمد احلمراوي و مسلك عمومي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 20 مارس 2003.

2 -رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 20 يناير 2009.

3 -رسم عدلي موضوعه ملحق )أصل( بتاريخ 22 ديسمبر 2021.

4 -شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 14 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 أغسطس 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 37645 - 36

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : الزموري عادل بن عبدالسالم 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزموري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزموري".

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم الع ائش،جماعة الساحل،احملل املدعو : مزارع الساحل.

مساحته : 1 هـ 7 آر 43 س تقريبا

حدوده :  

شماال : عبدالسالم الشكوري

شرقا : طريق

جنوبا : أحمد محمد اخلرشوف

غربا : ورثة الطاهر بن عزوز و العربي بن اخملتار بن إدريس

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه إراثة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 14 ابريل 1995.

2 -رسم عدلي موضوعه قسمة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 18 ابريل 1995.

3 -رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 14 ابريل 2008.

4 -شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 2 يونيو 2022.

5 عقد عرفي موضوعه وكالة )أصل( بتاريخ 7 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 أغسطس 2022 على الساعة 

11 و30 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" حيط كراز "

ذي املطلب رقم 577 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4083 املؤرخة في 30 يناير 1991

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 يونيو 2022 ،فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " حيط كراز "ذي املطلب رقم 577 - 36 ، الواقع بإقليم العرائش، قيادة 

ريصانة ،دوار أوالد عمران املكي، أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 45 هكتار 43 آر 66 سنتيار، بدال من املساحة 

املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ظهر مالح "

ذي املطلب رقم 626 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4087 املؤرخة في 27 فبراير 1981

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 يونيو 2022 ،فإن مسطرة حتفيظ امللك 

العرائش،  بإقليم  الواقع   ،  36  -  626 رقم  املطلب  "ذي  " ظهر مالح  املسمى 

قيادة الساحل ،مدشر اجلديد، أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 14 هكتار 03 آر 70 سنتيار، بدال من املساحة 

املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" النفافخة "

ذي املطلب رقم 1080 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4204 املؤرخة في 26 ماي 1993

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 يونيو 2022 ،فإن مسطرة حتفيظ امللك 

العرائش،  بإقليم  الواقع   ،  36 -  1080 رقم  املطلب  النفافخة "ذي   " املسمى 

قيادة بني جرفط ،مدشر اكرسان ، أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة 

من  بدال  51 سنتيار،  آر   99 14 هكتار  وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ملراح "

ذي املطلب رقم 1091 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4204 املؤرخة في 26 ماي 1993

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 يونيو 2022 ،فإن مسطرة حتفيظ امللك 

، الواقع باقليم العرائش، قيادة   36 - 1091 املسمى " ملراح "ذي املطلب رقم 

بني جرفط ،مدشر دار القرمود ، أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 14 هكتار 84 آر 20 سنتيار، بدال من املساحة 

املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ .
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" سيدي العربي "
ذي املطلب رقم 1115 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4204 املؤرخة في 26 ماي 1993
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 يونيو 2022 ،فإن مسطرة حتفيظ امللك 
املسمى " سيدي العربي "ذي املطلب رقم 1115 - 36، الواقع بإقليم العرائش، 
التي  باملساحة  األن فصاعدا  تتابع من  ، أصبحت  الطني  ،دوار  زعرورة  جماعة 
أظهرها التصميم العقاري وهي 22 هكتار 14 آر 80 سنتيار، بدال من املساحة 

املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" املرجة "
ذي املطلب رقم 1307 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4292 املؤرخة في فاحت فبراير 1995
مسطرة  ،فإن   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
الواقع   ،  36 -  1307 املرجة "ذي املطلب رقم   " امللك املسمى  حتفيظ 
باقليم العرائش، جماعة ريصانة اجلنوبية،احملل املدعو " أوالد مصباح" 
التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا  األن  من  تتابع  ،أصبحت 
العقاري وهي 163 هكتار 78 آر 59 سنتيار، بدال من املساحة املصرح 

بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بوصوف "
ذي املطلب رقم 1857 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4475 املؤرخة في 15 أغسطس 1998
حتفيظ  مسطرة  ،فإن   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
امللك املسمى " بوصوف "ذي املطلب رقم 1857 - 36 ، الواقع بإقليم العرائش، 
جماعة اربعاء عياشة ،دوار اجملزليني ، أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة 
بدال من  20 سنتيار،  آر   39 17 هكتار  وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" الفتح احلمد "
ذي املطلب رقم 2761 - 19 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3579 املؤرخة في 03 يونيو 1981
مسطرة  ،فإن   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
 ،19  -  2761 رقم  املطلب  "ذي  احلمد  الفتح   " املسمى  امللك  حتفيظ 
 " اكرسان   " املدعو  جرفط،احملل  بني  قيادة  العرائش،  باقليم  الواقع 
التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا  األن  من  تتابع  ،أصبحت 
العقاري وهي 14 هكتار 43 آر 09 سنتيار، بدال من املساحة املصرح بها 

سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" عني اسبو )ب( "
ذي املطلب رقم 2781 - 19 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3580 املؤرخة في 10 يونيو 1981
مسطرة  ،فإن   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
 19 -  2781 رقم  املطلب  )ب( "ذي  املسمى " عني اسبو  امللك  حتفيظ 
لهرى  دوار   " املدعو  جرفط،احملل  بني  قيادة  العرائش،  باقليم  الواقع   ،
" ،أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم 
العقاري وهي 19 هكتار 29 آر 15 سنتيار، بدال من املساحة املصرح بها 

سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بن قارع "

ذي املطلب رقم 2791 - 19 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3580 املؤرخة في 10 يونيو 1981

حتفيظ  مسطرة  ،فإن   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

امللك املسمى " بن قارع "ذي املطلب رقم 2791 - 19 ، الواقع بإقليم العرائش، 

التي  باملساحة  األن فصاعدا  تتابع من  العوش،أصبحت  ،دوار  جماعة تطفت 

أظهرها التصميم العقاري وهي 07 هكتار 90 آر 00 سنتيار، بدال من املساحة 

املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى 

شطبة السعيد عطرو دار أهلية " ذي املطلب رقم 2792 - 19 ، 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3580 

املؤرخة في 10 يونيو 1981

مسطرة  ،فإن   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " شطبة السعيد عطرو دار أهلية "ذي املطلب 

،دوار  جرفط  بني  جماعة  العرائش،  باقليم  الواقع   ،19  -  2792 رقم 

أظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا  األن  من  تتابع  أصبحت  شفراوش، 

التصميم العقاري وهي 72 هكتار 37 آر 21 سنتيار، بدال من املساحة 

املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" القنيطرة حيط جنانة "

ذي املطلب رقم 2810 - 19 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3581 املؤرخة في 17 يونيو 1981

حتفيظ  مسطرة  ،فإن   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

امللك املسمى " القنيطرة حيط جنانة "ذي املطلب رقم 2810 - 19 ، الواقع 

باقليم العرائش، قيادة تطفت،احملل املدعو " دار اللوزاري"، أصبحت تتابع من 

األن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 20 هكتار 48 آر 

35 سنتيار، بدال من املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" املتمر "

ذي املطلب رقم 2841 - 19 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3581 املؤرخة في 17 يونيو 1981

مسطرة  ،فإن   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

الواقع   ،  19 -  2841 رقم  املطلب  "ذي  املتمر   " املسمى  امللك  حتفيظ 

تتابع  أصبحت  قرمود،  دار  ،مدشر  بني جرفط  قيادة  العرائش،  بإقليم 

من األن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 12 

هكتار 72 آر 87 سنتيار، بدال من املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع 

مطلب التحفيظ.



3953 عدد 1225 - 22 ذوالقعدة 1443 )22 يونيو 2022(

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ريحان "
ذي املطلب رقم 2890 - 19 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3582 املؤرخة في 24 يونيو 1981
مسطرة  ،فإن   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
الواقع   ،  19 -  2890 رقم  املطلب  ريحان "ذي   " امللك املسمى  حتفيظ 
تتابع  أصبحت  مرقي،  بني  دوار  جرفط،  بني  قيادة  العرائش،  بإقليم 
من األن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 43 
هكتار 34 آر 18 سنتيار، بدال من املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع 

مطلب التحفيظ .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" عني مروان "
ذي املطلب رقم 2936 - 19 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3583 املؤرخة في فاحت يوليو 1981
مسطرة  ،فإن   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى " عني مروان "ذي املطلب رقم 2936 - 19 ، الواقع 
تتابع من  أصبحت  القليعة،  ،دوار  بني جرفط  قيادة  العرائش،  بإقليم 
 213 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا  األن 
أثناء  سابقا  بها  املصرح  املساحة  من  بدال  سنتيار،   92 آر   66 هكتار 

إيداع مطلب التحفيظ .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" عني اسبو "
ذي املطلب رقم 2976 - 19 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3583 املؤرخة في فاحت يوليو 1981
مسطرة  ،فإن   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى " عني اسبو "ذي املطلب رقم 2976 - 19 ، الواقع 
"، أصبحت  لهرى   " املدعو  احملل   ، بني جرفط  قيادة  العرائش،  بإقليم 
تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 
19 هكتار 13 آر 15 سنتيار، بدال من املساحة املصرح بها سابقا أثناء 

إيداع مطلب التحفيظ .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" مرج كريشة الساخلة "
ذي املطلب رقم 2989 - 19 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3583 املؤرخة في فاحت يوليو 1981
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 يونيو 2022 ،فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املسمى " مرج كريشة الساخلة "ذي املطلب رقم 2989 - 19 ، الواقع 
 " العطار  دار   " املدعو  ،احملل  و جماعة تطفت  قيادة  العرائش،  بإقليم 
التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا  األن  من  تتابع  ،أصبحت 
العقاري وهي 18 هكتار 77 آر 60 سنتيار، بدال من املساحة املصرح بها 

سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بوجلحيم "
ذي املطلب رقم 3015 - 19 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 3583 املؤرخة في فاحت يوليو 1981
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 يونيو 2022 ،فإن مسطرة حتفيظ 
بإقليم  الواقع   ،  19 - 3015 امللك املسمى " بوجلحيم "ذي املطلب رقم 
فصاعدا  األن  من  تتابع  أصبحت  لهرة،  ،دوار  جرفط  بني  قيادة  العرائش، 
 26 آر   97 هكتار   77 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  باملساحة 
سنتيار، بدال من املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" احللحال "

ذي املطلب رقم 9124 - 36 ، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 470 املؤرخة في 02 يناير 2008

مسطرة  ،فإن   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " احللحال "ذي املطلب رقم 9124 - 36 ، الواقع 

،احملل املدعو "  ، جماعة سوق القلة  اللوكوس  باقليم العرائش، دائرة 

أظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا  األن  من  تتابع  أصبحت   ،" احللحال 

التصميم العقاري وهي 17 هكتار 09 آر 72 سنتيار، بدال من املساحة 

املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بوعسرية العياشي " 

ذي املطلب رقم 14905 - 36 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 686 بتاريخ 22 فبراير 2012 

مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في 16 يونيو 2022 فإن مسطرة حتفيظ 

 ،36 - 14905 العياشي " ذي املطلب رقم  امللك املسمى " بوعسرية 

الواقع بإقليم العرائش، مدينة القصر الكبير ،جتزئة مبروكة .

أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا في إسم طالب التحفيظ : السيد 

العياشي بوعسرية بن اعمار بن احمد 

وذلك بناءا على نفس احلجج و الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب 

املذكور و كذا : 

بكناش  2022 ضمن  ماي   25 في  مؤرخ  امللك عدلي  استمرار  - رسم 

األمالك رقم 73 أ عدد 340 صحيفة 372 بتاريخ 14 يونيو 2022 .

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

ادريس بوزيان    

محافظة تاونات

مطلب رقم 86320 - 37

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عزيز اجمليدي ، 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مرج يحيى "؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرج يحيى "

مشتمالته : أرض بها بناية من طابق ارضي و اخرين علويني 

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو مرج يحيى ؛

مساحته : 02 ار 8 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : العبادي فتيحة 

شرقا : احمد و حسن الدكوج ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : عبدالرحيم وحسن الدكوج .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : 

رسم ملكية عدد 36 صحيفة 46 بتاريخ 05 ماي 2016؛ 

رسم شراء عدد 289 صحيفة 327 بتاريخ 15 يناير 2020؛

نظير رسم وكالة عدد 523 صحيفة 491 بتاريخ 26 ديسمبر 2019 

وكالة بنظير عدلية مؤرخة في 27 ديسمبر 2019 . 

شهادة إدارية بتاريخ 10 ماي 2022.

على   2022 اغسطس   05  : هو  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 86321 - 37

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عبداحلكيم نعيم بن محمد ، 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرمكة "؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرمكة "

مشتمالته : أرض بها بعض األشجار 

موقعه : اقليم تاونات دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو الرمكة ؛

مساحته : 14 ار 95 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق اإلقليمية عرضها 30 مترا 

شرقا : رؤوف محمد و احلبس ؛ 

جنوبا : اخلمار مرون و االحباس ؛ 

غربا : محمد الشيكر .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدد 421 صحيفة 412 بتاريخ 23 نوفمبر 2016؛ 

رسم شراء عدد 137 صحيفة 158 بتاريخ 23 نوفمبر 2016؛

رسم وكالة عدلي بتاريخ 02 نوفمبر 2021 ؛ 

ملحق إصالحي لرسم وكالة عدد 241 صحيفة 206 مؤرخة في 

2 نوفمبر 2021 . 

شهادة إدارية بتاريخ 26 ماي 2022.

على   2022 اغسطس   08  : هو  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 86322 - 37

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عبداحلق خطيني بن عبدالقادر ، 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اخلربة "؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العالية "

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

موقعه : اقليم تاونات دائرة تتيسة جماعة أوالد عياد احملل املدعو اخلربة؛

مساحته : 01 هـ 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : ورثة عبدالسالم الشاهدي ؛ 

جنوبا : ورثة حنني حلسن و عزيز اجلامعي و احمد اجلامعي ؛ 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدد 100 صحيفة 203 بتاريخ 06 ماي 2022؛ 

رسم صدقة عدد 215 صحيفة 332 بتاريخ 13 أكتوبر 2017؛

على   2022 اغسطس   11  : هو  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بتاونات

محمد الكحل    

محافظة متارة

مطلب رقم 2766 - 38 

تاريـخ اإليداع : 16 يونيو 2022

التحفيظ  طالبة  بصفتها  حلسن  بن  بعيز  بن  الزين  ام   : التحفيظ  طالب 

الوحيدة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الطويلع«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ام الزين «.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، ، املقاطعة احلضرية 1 جماعة متارة 

احملل املدعو الطويلع لواللدة أوالد عليان .

نوعه : ارض عارية

مساحته : 01 آر 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عبيد بن إبراهيم و من معه ؛

شرقا : الساقية ؛

جنوبا : الطاهر املرزاق 

غربا : ورثة العربي بن حلسن .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 محرم احلرام 1420 املوافق ل : 21 ابريل 

1999 ضمن حتت عدد 435 بتاريخ 05 ماي 1999 كناش األمالك رقم 05.

2 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 13/99.

2022 مسلمة  14 يونيو  2305-22 مؤرخة في  3 - شهادة إدارية عدد 

من جماعة متارة ..

4 - التزام عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 13 يونيو 2022 حتت عدد 17537 

5 - تصميم موقعي .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم : 16 اغسطس 2022 

على الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

عبد احلكيم عرفي     
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محافظة تارودانت

مطلب رقم 32725 - 39

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالبو التحفيظ : 

- سمير بونو بن ادريس بنسبة 02/13.

- محمد بونو بن ادريس بنسبة 02/13.

- مصطفى بونو بن ادريس بنسبة 02/13.

- عبد احلق بونو بن ادريس بنسبة 02/13.

- رشيد بونو بن ادريس بنسبة 02/13.

- عبد احلفيظ بونو بن ادريس بنسبة 02/13.

- فاطمة بونو بنت ادريس بنسبة 01/13.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حبل الفيضة «. 

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : دوار أكادير اجلديد بلدية ايت ايعزة إقليم تارودانت.

مساحته : 36 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

عائشة  و  إبراهيم  أمزي  و  املهدي  الهنون  وبعضا  الطريق   : شماال 

اسكال وورثة محمد اجلناح والرياضي محمد ؛ 

شرقا : ورثة ايت بن عالل منهم حسن بولودنني؛ 

جنوبا : ياسني عبد اجمليد ؛

غربا : ياسني عبد اجمليد ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2014.

- رسم اراثة عدلي محرر في فاحت فبراير 2020.

تاريخ التحديد : 15 اغسطس 2022 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32726 - 39

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : إبراهيم ايت ابرامي بن علي.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار تازمورت جماعة وقيادة تازمورت إقليم تارودانت.

مساحته : 02 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد البوب وبعضا الشعبة ؛ 

شرقا : عمر اكياو وبعضا الشعبة ؛ 

جنوبا : الطريق وبعضا عمر الكياو ؛

غربا : الطريق وبعضا محمد البوب ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 ماي 2022.

تاريخ التحديد : 15 اغسطس 2022 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32727 - 39

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عبد اهلل اكضيض بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » وسام«. 

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار أوالد سعيد بلدية ايت ايعزة إقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : جريف عالل وبعضا ممر ؛ 

شرقا : جريف عالل ؛ 

جنوبا : ورثة رحيب ادريس ؛

غربا : جريف عالل ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 اغسطس 2021.

تاريخ التحديد : 15 اغسطس 2022 على الساعة 12 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32728 - 39

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد اكضيض بن بالل.

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار تزوينت اوعمون جماعة الدير قيادة سيدي موسى احلمري 

إقليم تارودانت.

مساحته : 01 هكتار 66 ار 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 34924 - 39 ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 22424 - 39 ؛ 

جنوبا : بلحمام عبد الكبير ومن معه ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 27406 - 39 ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 مارس 2021.

تاريخ التحديد : 16 اغسطس 2022 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32729 - 39

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد اكضيض بن بالل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ميغرداين «. 

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار تزوينت اوعمون جماعة الدير قيادة سيدي موسى احلمري 

إقليم تارودانت.

مساحته : 25 ار 43 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 34924 - 39 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 34924 - 39 ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 22424 - 39 ؛
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غربا : مطلب التحفيظ عدد 22424 - 39 ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2021.

تاريخ التحديد : 16 اغسطس 2022 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 32730 - 39
تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : الزهراء أضرضور بنت العربي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الزهراء أضرضور «. 

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موقعه : زاوية سيدي علي بلغازي بلدية تارودانت.

مساحته : 01 ار 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : ميلودة اضرضور وبعضا ايت الشيخ بيه ؛ 

جنوبا : بوجمعة الناجمي وبعضا ربيعة اضرضور ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 مارس 2014.

تاريخ التحديد : 16 اغسطس 2022 على الساعة 09 : 00 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

محمد فاري     

محافظة بركان

مطلب رقم 8568 - 40
تاريخ اإليداع :   08   يونيو 2022. 

طالب التحفيظ : محمد يشو بن اخملتار

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوحشير 2 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بوحشير 2 ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوارإحماموشن.

مساحته : 08 ار 83 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة يشو رابحة؛

شرقا : ورثة يشو محمد بن البشير ؛ 

جنوبا : ممر عمومي عرضه 03 أمتار ، ورثة منصوري ميمون ومن معه ؛ 

غربا : طريق عمومي عرضه 10 امتار ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدد 326 صحيفة 476 كناش االمالك رقم 

11  بتاريخ 27 ماي 2016 توثيق  أحفير. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 أغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 8569 - 40

تاريخ اإليداع :   08   يونيو 2022. 

طالب التحفيظ : محمد يشو بن اخملتار.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوحشير 1 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بوحشير 1 ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار خزانن .

مساحته : 31 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 03 أمتار ، الرسم العقاري رقم 13986 - 02؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 33567 - 40 ؛ 

جنوبا : ورثة يشو الزهرة ، ورثة يشو رابحة ، ممر خاص عرضه 03 متار ؛ 

غربا : طريق عمومي عرضه 10 يشو عبد القادر

والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدد 45 صحيفة 60 كناش االمالك رقم 12 

 بتاريخ 09 اغسطس 2016 توثيق  أحفير. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 أغسطس 2022 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 8570 - 40

تاريخ اإليداع :   08   يونيو 2022. 

طالب التحفيظ على الشياع : 

1 - اخملتار بعدود بن محمد بنسبة 2/11.

2 - عبد القادر بعدود بن محمد بنسبة 2/11.

3 - عمرو بعدود بن محمد بنسبة 2/11.

4 - احلسن بعدود بن محمد بنسبة 2/11.

5 - الزهرة بعدود بنت محمد بنسبة 1/11.

6 - الوازنة بعدود بنت محمد بنسبة 1/11.

7 - رحمة بعدود بنت محمد بنسبة 1/11.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املونية 2 ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " املونية 2 ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار القلعة .

مساحته : 09 ار 60 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أوالد بنتفريت ؛

شرقا : ورثة بكوش أحمد ؛ 

جنوبا : ورثة بغدادي امحمد ؛ 

غربا : طريق عمومية .

والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدد 81 صحيفة 118 كناش االمالك رقم 15 

 بتاريخ فاحت ابريل 2019 توثيق  أحفير. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 أغسطس 2022 على 

الساعة 12 زواال.
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مطلب رقم 8571 - 40
تاريخ اإليداع :   08   يونيو 2022. 

طالب التحفيظ على الشياع : 
1 - اخملتار بعدود بن محمد بنسبة 2/11.

2 - عبد القادر بعدود بن محمد بنسبة 2/11.
3 - عمرو بعدود بن محمد بنسبة 2/11.

4 - احلسن بعدود بن محمد بنسبة 2/11.
5 - الزهرة بعدود بنت محمد بنسبة 1/11.
6 - الوازنة بعدود بنت محمد بنسبة 1/11.
7 - رحمة بعدود بنت محمد بنسبة 1/11.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املونية 1 ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " املونية 1 ". 

نوعه : ارض فالحية .
موقعه : إقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار القلعة .

مساحته : 08 ار 20 س تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : ورثة أوالد بنتفريت ؛
شرقا : طريق عمومية ؛ 

جنوبا : ورثة بغدادي امحمد ؛ 
غربا : األمالك العرشية .

والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : رسم ملكية عدد 80 صحيفة 116 كناش االمالك رقم 15 

 بتاريخ فاحت ابريل 2019 توثيق  أحفير. 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 أغسطس 2022 على 

الساعة 13 زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " قطعة الفيض بوقنديل " 
موضوع مطلب التحفيظ رقم 7694 - 40

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 950 
بتاريخ 15 مارس 2017 .

امللك  2020 فان مسطرة حتفيظ  10 فبراير  مبقتضى طلب مؤرخ في 
جماعة  اكليم  بدائرة  الكائن   " بوقنديل  الفيض  قطعة   " املسمى 
 40  -  7694 رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع  عمرو  أوالد  دوار  رسالن 
ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري 

املتمثلة في 13 ار 83 س بدال من 05 ار 04 س املصرح بها .
بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب .

احملافظ على األمالك العقارية ببركان 
هشام املـومني     

محافظة صفرو

مطلب رقم 41334 - 41
تاريخ االيداع : 14 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة بيدان بنت مولود.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : "فدان كريبات".

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان كريبات". 

نوعـه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و أشجار مختلفة؛

موقعه : إقليم و دائرة صفرو،قيادة الواتة ، جماعة سيدي يوسف بن 

أحمد،احملل املدعو : " فدان كريبات ".

مساحته : 01 آر 53 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بيدان احلسني؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طريق خاصة بورثة بيدان مولود؛

غربا : بيدان حسن؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

-رسم موجب ملكية عدلي مؤرخ في 25 فبراير 2021؛ 

-عقد تنازل عدلي مؤرخ في 02 مارس 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 15 أغسطس 2022 

على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 41335 - 41

تاريخ االيداع : 16 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد ميمون مخلوفي بن محمد.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : "عوينة احلية".

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " عوينة احلية ". 

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم صفرو،دائرة اميوزار كندر،قيادة ايت السبع ، جماعة ايت 

السبع جلروف،احملل املدعو : " عوينة احلية ".

مساحته : 42 آر 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حلسن بن احلسني باحلاج؛

شرقا : خديجة بنت رقية؛

جنوبا : اجلروف ومحمد بن محمد؛

غربا : حلسن بن احلسني باحلاج ومحمد بن احلسني بن احلاج؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 أكتوبر 2021؛ 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 أبريل 2004؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 يوليو 2022 على 

الساعة 14 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي    
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محافظة ميدلت 

مطلب رقم 43340 - 42

تاريخ اإليداع : 06 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ : 

1 - امحمد بوطاهري ابن موحى

2 - احمد بوطاهري ابن موحى سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : األخوين

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : األخوين. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : مزرعة ايت وافال بقعة بوسكم.

مساحته : 18آ 89س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اوحفار محمد؛

شرقا : همون عقى؛

جنوبا : كسوس عبداللطيف ؛

غربا : ورثة بوزيان احماد والطريق واملصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 32 عدد  االمالك  كناش   339 ص   377 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 07 أبريل 2005

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 473 ص 427 كناش االمالك عدد 8 بتاريخ 

18 مارس 1996

 30 عدد  االمالك  كناش   136 ص   152 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 12 مارس 2004

 29 عدد  االمالك  كناش   184 ص   215 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 22 أكتوبر 2003

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 43341 - 42

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : حسن ايجو ابن امبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة اغنبو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اسامة - عمران. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت عياش، احملل املدعو : ايت بن ايشو.

مساحته : 09آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : امبارك ايجو؛

شرقا : حلسن اباشا؛

جنوبا : امبارك ايجو ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عدد41  االمالك  كناش   273 ص   384 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 26 أبريل 1997

عدد33  االمالك  كناش   148 ص   175 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 30 نوفمبر 1979

عدد77  االمالك  كناش   343 ص   357 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 04 فبراير 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43342 - 42

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أكلماط نيفلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أكلماط نيفلي 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : تازروفت.

مساحته : 01آ90س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : باكو احماد؛

جنوبا : رابحة بوكرين وطالب التحفيظ ؛

غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 43343 - 42

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أكلماط نيفلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أكلماط نيفلي 2. 

نوعه : أرض فالحية؛
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زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : تازروفت.

مساحته : 01آ 80س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أيت اوخيي؛

شرقا : باكو احماد؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43344 - 42

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أكلماط نيفلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أكلماط نيفلي 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : تازروفت.

مساحته : 04آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : رابحة بوكرين واملصرف؛

جنوبا : املصرف ؛

غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 43345 - 42

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أكلماط نيفلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أكلماط نيفلي 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : تازروفت.

مساحته : 03آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : السنوسي محمد؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : عقاوي محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43346 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : حلسن عياش بن اسعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : افتيس نايت أخليف

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : افتيس نايت أخليف. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو : 

افتيس نايت أوخليفة.

مساحته : 01هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : العروسي ميمون والطريق والسعيدي موحى ؛

غربا : اسعيد امبارك اسعيد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : عقد شراء عدلي ضمن بعدد 148 ص 96 كناش االمالك 

رقم 10 بتاريخ 20 فبراير 1983

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43347 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : حلسن عياش بن اسعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : متكرت
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : متكرت. 

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من سفلي وأشجار وبئر؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو 

: اشمحان.

مساحته : 13آ57س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الساقية وموحى الطالبي؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : ورثة موالي عمر ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

29 كناش االمالك  32 ص  : عقد شراء عدلي ضمن بعدد  امللك  أصل 

رقم 08 بتاريخ 27 ديسمبر 1977

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 43348 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : حلسن عياش بن اسعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : شورفا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : شورفا. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو : اشمحان.

مساحته : 03آ 51س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 287 كناش 1 بتاريخ 28 ديسمبر 1995

نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 63 كناش التركات رقم 01 

بتاريخ 31 اغسطس 1987

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43349 - 42

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : حلسن عياش بن اسعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : متكرت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : متكرت. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو 

: مزرعة ايت علي ابراهيم.

مساحته : 04آ85س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : حسن منوحى؛

جنوبا : سيدي صالح ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 63 ص 57 سجل العقار رقم 05 بتاريخ 

13 يوليو 2006

 05 رقم  االمالك  سجل   236 ص   331 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 14 أكتوبر 1970

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 43350 - 42

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اكماط نيفلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكماط نيفلي 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : تازروفت.

مساحته : 03آ 40س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املصرف؛

شرقا : املصرف؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 : 00 صباحا.
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مطلب رقم 43351 - 42

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اكماط نيفلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكماط نيفلي 6. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : تازروفت.

مساحته : 80س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلوهر عمر؛

شرقا : اجلوهر عمر؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : ملك القبيلة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43352 - 42

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اكماط نيفلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكماط نيفلي 7. 

نوعه : أرض فالحية؛

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو : تازروفت.

مساحته : 02 آ 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رقية الدرادي؛

شرقا : املصرف؛

جنوبا : ملك القبيلة ؛

غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 43353 - 42

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : هرو وبنخير بن اسعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة اسديل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تالدزارت 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو : مزرعة تالدزارت.

مساحته : 03هـ24آ83س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة موالي هاشم؛

شرقا : ورثة موالي هاشم؛

جنوبا : احلو اسعيد ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 34 التركات  380 سجل  428 ص  بعدد  عدلي ضمن  استخراج  رسم 

بتاريخ 10 يناير 2019

رسم قسمة بثالث نظائر عدلي ضمن بعدد 92 ص 193 كناش التركات 

32 بتاريخ 03 أبريل 2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبتابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 968.

مطلب رقم 43354 - 42

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : هرو وبنخير بن اسعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة ادهري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تالدزارت 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو : مزرعة تالدزارت.

مساحته : 02 هـ 69آ88 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : موحى اسعيد ابنخير؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : زايد اسعيد ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء
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أصل امللك : 

 34 التركات  380 سجل  428 ص  بعدد  عدلي ضمن  استخراج  رسم 

بتاريخ 10 يناير 2019

رسم قسمة بثالث نظائر عدلي ضمن بعدد 92 ص 193 كناش التركات 

32 بتاريخ 03 أبريل 2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبتابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 968.

مطلب رقم 43355 - 42

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : هرو وبنخير بن اسعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اقى منتسلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تالدزارت 11. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو : اقى منسلي.

مساحته : 25هـ 25آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : عمر اسعيد؛

شرقا : احلو اسعيد؛

جنوبا : احلو اسعيد ؛

غربا : موحى اسعيد ابنخير؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 34 التركات  380 سجل  428 ص  بعدد  عدلي ضمن  استخراج  رسم 

بتاريخ 10 يناير 2019

رسم قسمة بثالث نظائر عدلي ضمن بعدد 92 ص 193 كناش التركات 

32 بتاريخ 03 أبريل 2017

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 اغسطس 2022 على 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبتابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 968.

مطلب رقم 43356 - 42

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : مصطفى بوعالم ابن موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اكرومليل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : نور. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو : ايرامليل.

مساحته : 01آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 84 عدد  االمالك  كناش   186 ص   178 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 27 يوليو 2020

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله حتت عدد 380 ص 408 كناش 

االمالك رقم 41 بتاريخ 12 فبراير 2009

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبتابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 968.

مطلب رقم 43357 - 42

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عسو امزان بن حمو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ايت ازكي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ايت ازكي. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو : ايرامليل.

مساحته : 01آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : حسن القصباوي؛

شرقا : هشام قصباوي؛

جنوبا : بكنو فاطمة ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله حتت عدد 380 ص 408 كناش 

االمالك رقم 41 بتاريخ 12 فبراير 2009
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نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله حتت عدد 243 ص 261 كناش 

االمالك رقم 41 بتاريخ 26 نوفمبر 2008

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 : 30 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبتابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 968.

مطلب رقم 43358 - 42

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : موالي الكبير شكري ابن باسيدي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلسنية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلسنية. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : بوسكم.

مساحته : 33آ88س تقريبا.

حدوده : 

شماال : موحى اميمون وورثة حماد بوزيان؛

شرقا : ورثة سيدي حسن البنا؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله حتت عدد 722 ص 498 كناش 

االمالك رقم 08 بتاريخ 09 ديسمبر 1965

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 88 ص 106 كناش االمالك رقم 87 

بتاريخ 31 مارس 2021

نسخة من رسم سند بتركة ضمن أصلها بعدد 156 ص 313 كناش 

التركات عدد 38 بتاريخ 28 فبراير 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43359 - 42

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ : 

1 - فاطمة برغوز بنت احلو

2 - فرومونتان اكريستيان دانيال ارينست سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : فاطمة الزهراء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فاطمة الزهراء. 

نوعه : أرض عارية؛

مزرعة  كروان  طريق   : املدعو  احملل  ميدلت،  ومدينة  اقليم   : موقعه 

عثمان اموسى.

مساحته : 07 آ 89 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 39 رقم  االمالك  كناش   364 ص   573 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 08 يونيو 1983

 36 رقم  االمالك  كناش   101 ص   130 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 10 أكتوبر 1981

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 اغسطس 2022 على 

الساعة : 13 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43360 - 42

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : علي اغراي ابن حمو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك علي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك علي. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو : اكرامليل.

مساحته : 01آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : محمد الفلغا؛

جنوبا : عبداللطيف كسوس ؛

غربا : احمد اغراي والزنقة والساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 10 ص 09 كناش االمالك عدد 81 بتاريخ 

14 فبراير 2019
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نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله حتت عدد 380 ص 408 كناش 

االمالك رقم 41 بتاريخ 12 فبراير 2009

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبتابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 968.

مطلب رقم 43361 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : علي برجة ابن قسو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار علي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار علي. 

نوعه : أرض بها سكنى سفلي من تراب؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : ايت برتات.

مساحته : 01آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت اوشعرير عسو؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ايت امبارك سهام ؛

غربا : البوزياني؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

كناش   657 عدد  حتت  بأصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

العقار رقم 3 بتاريخ 15 نوفمبر 1958

 1056 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  موجب  عقد  رسم  من  نسخة 

بتاريخ 09 أكتوبر 1958

نسخة من رسم عقد موجب عدلي ضمن أصلها حتت عدد 337 بتاريخ 

25 مارس 1958

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 43362 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ : 

1 - موحى اوعراب ابن احلوسني

2 - احلسني اوعراب ابن حدو سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة اكرومليل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مشليفن. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو : اكرومليل.

مساحته : 04آ20س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : بن عبدالعزيز؛

جنوبا : بن عبدالعزيز ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 81 ص 85 كناش االمالك عدد 83 بتاريخ 

26 نوفمبر 2019

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله حتت عدد 380 كناش االمالك 

رقم 41 بتاريخ 12 فبراير 2009

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 اغسطس 2022 على 

الساعة : 12 : 30 زواال.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبتابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 968.

مطلب رقم 43363 - 42

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : حمو اوموسا ابن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : جميع الدار مبزرعة تاحميدانت الريش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك حمو. 

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي وطابق علوي أول وثاني؛

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو : مزرعة تاحميدانت.

مساحته : 98س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملراني اللة لكبيرة؛

شرقا : اموسى عبداهلل واموسى مصطفى؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 14 47 كناش التركات  23 ص  عقد قسمة بنظير عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 08 ماي 2004
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كناش   341 ص   403 عدد  حتت  أصلها  ضمن  شراء  عقد  من  نسخة 

االمالك رقم 8 بتاريخ 02 اغسطس 1967

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 اغسطس 2022 على 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 43364 - 42

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عصام حمزاوي ابن حسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عصام 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عصام 1. 

نوعه : أرض بها سكنى سفلي من تراب؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : الساحة اخلضراء شارع قرطاج.

مساحته : 02آ45س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشارع؛

شرقا : ورثة محمداحلمزاوي؛

جنوبا : ورثة محمداحلمزاوي ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 87 عدد  االمالك  كناش   261 ص   214 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 20 سبتمبر 2021

نسخة من رسم ملكية ضمن أصلها بعدد 446 كناش االمالك عدد 

11 بتاريخ 26 نوفمبر 1996

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 اغسطس 2022 على 

الساعة : 14 : 30 بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "ملك لغريسي"

مطلب رقم : 17977 - 42 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 893 املؤرخة في 10 فبراير 2016.

مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 13 يونيو 2022، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى "ملك لغريسي" ذي املطلب عدد 17977 - 42، الكائن بإقليم ودائرة 

زايدة احملل املدعو اغربيني سهب رحمون. تتابع من  ميدلت، قيادة وجماعة 

اآلن فصاعدا في إسم : 

من  بدال  محمد  سيدي  ابن  فرفاري  عبداحلق  اجلديد  التحفيظ  طالب   -  1

السيد زهير لغريسي بن حسن ومن معه. 

2 - ومبساحة 19هـ 54آ 36س بدال من املساحة التي مت نشرها باجلريدة 

 1159 2021 عدد  17 مارس  الرسمية اخلاصة بانتهاء التحديد بتاريخ 

وهي 19هـ 39آ 35س. 

وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب وكذا : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 333 ص 66 كناش االمالك 89 بتاريخ 

04 يوليو 2018.

- رسم ملحق اصالحي عدلي ضمن بعدد 69 ص 66 كناش اخملتلفة 26 

بتاريخ 10 فبراير 2021.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت

حلسن اليعقوب     

محافظة مراكش - سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9847 - 43

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022؛

LA SOCIETE BRUNSAC : طالب التحفيظ

BRUNSAC : االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك

نوعه : سكنى.

 15 رقم  الشريفات  درب  العباسية  الزاوية   ، املدينة  : مراكش  موقعه 

مكرر

مساحته : 50 س ؛

حدوده :  

شماال : خديجة ؛ 

شرقا : درب ؛

جنوبا : حسن ؛ 

غربا : درب؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1332 بتاريخ 27 يونيو 1994 توثيق مراكش .

- رسم شراء عدلي حفظ حتت 1331 بتاريخ 27 يونيو 1994 توثيق مراكش . 

- رسم شراء عدلي حفظ 1562 بتاريخ 24 يوليو 1997 توثيق مراكش .

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 531 صحيفة 485 كناش 65 بتاريخ 

11 نوفمبر 2003 توثيق مراكش 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 100 صحيفة 114 كناش 1 رقم 121 

بتاريخ 17 أكتوبر 2007

 253 284 صحيفة  بعدد  الثمن ضمن  بقيمة  بحيازة  اشهاد  رسم   -

كناش 4 عدد 124 بتاريخ 25 فبراير 2008

- عقد عرفي بتاريخ 26 ديسمبر 2008
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- عقد عرفي بتاريخ 23 ماي 2008

- عقد وكالة موثق بتاريخ 13 ماي 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 11 اغسطس 2022 على الساعة 30 : 09.

مطلب رقم 9848 - 43

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022؛

طالب التحفيظ : والشيخ ابراهيم بن احلسني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : باعزيز

نوعه : سكنى من سفلي وطابق اول وسطح.

موقعه : عمالة مراكش ؛ جماعة الويدان دوار اكزولة سيدي امبارك

مساحته : 88 س ؛

حدوده :  

شماال : ر.ع 43557 - 43 ؛ 

شرقا : محمد سلغاف ؛

جنوبا : طريق عمومي ؛ 

غربا : ورثة عبد الهادي مخيبشة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 507 صحيفة 451 كناش 

327 بتاريخ 08 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 11 اغسطس 2022 على الساعة 30 : 11.

مطلب رقم 9849 - 43

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022؛

طالبا التحفيظ : 

ALAIN HENRI JEAN GAMAND

- أالن هنري جان كماند بنسبة 6666 - 10000

STEPHANE SERGE LOUIS ARTHUR RABUFFETTI -

- ستيفان سيرج لويس أرتور ربوفيتي بنسبة 3333 - 10000

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار ادريانو

نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابق أول وسطح.

موقعه : مراكش املدينة ، درب القنارية اجلديد رقم 26

مساحته : 68 س ؛

حدوده :  

شماال : ممر - درب ؛ 

شرقا : صابة ؛

جنوبا : عمر صفا ؛ 

غربا : نيكول؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : 

بتاريخ  1 كناش   153 280 صحيفة  بعدد  عدلي ضمن  رسم شراء   -

22 رجب 1377 توثيق مراكش

 67 التركات  كناش   13 صحيفة   13 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  رسم   -

موافق 19 ديسمبر 2003

بتاريخ  97 كناش   94 103 صحيفة  بعدد  عدلي ضمن  رسم شراء   -

05 فبراير 2004

- شهادة توحيد اإلسم مؤرخ في 25 ديسمبر 2003

- عقد وكالة عرفي مصادق عليه بتاريخ 27 اكتوبر 1993

- عقد بيع موثق مؤرخ في 26 سبتمبر 2005

عقد بيع موثق مؤرخ في 23 مارس 2007

عقد وكالة موثق مؤرخ في 19 ماي 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 16 اغسطس 2022 على الساعة 09 : 30

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" عونية البشير "

مطلب رقم 9759 - 43 الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية 

عدد 1106 بتاريخ 09 فبراير 2022.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 16 ماي 2022 فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   .43  -  9759 رقم  التحفيظ  مطلب   " زروال  املسمى"  امللك 

عمالة مراكش ، جماعة اوالد حسون دوار كادير

تتابع حتت نفس التسمية في اسم السيدة اجلبل عتيقة بنت حسن 

ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور و كذا : 

- عقد موثق مؤرخ في 16 ماي 2022

- رسم وكالة عدلي بتاريخ 04 يناير2021 القنصلية املغربية ميالنو 

 35 سجل   207 صحيفة   207 عدد  حتت  ضمن  عدلي  وكالة  رسم   -

بتاريخ 28 فبراير 2022 القنصلية املغربية ليون

- ملحق عدلي بتاريخ 18 فبراير 2022 توثيق الناظور

- رسم وكالة عدلي بتاريخ 10 فبراير2022 توثيق الناظور

- رسم وكالة عدلي ضمن 20 عدد 155 صحيفة 155 بتاريخ فاحت مارس 2022 

القنصلية املغربية أوتريخت

بتاريخ  21 سجل   208 صحيفة   208 ضمن  عدلي  وكالة  رسم   -

11 ابريل 2022 القنصلية املغربية تولوز

- رسم وكالة عدلي بتاريخ 27 نوفمبر 2021توثيق الناظور
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ملك سيسيل "

مطلب رقم 9836 - 43 الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية 

عدد 1221 بتاريخ 25 ماي 2022.

فإن مسطرة   2022 يونيو   02 في  مؤرخ  إصالحي  مبقتضى مطلب 

رقم  التحفيظ  مطلب   " سيسيل  ملك  املسمى"  امللك  حتفيظ 

عبد  سيدي  درب  بنصالح  ؛  املدينة  مبراكش  الكائن   .43  -  9836

الواسع رقم 24. تتابع حتت نفس التسمية في اسم : 

CECILE GERMAINE HOURTOLOU -

بنسبة 1 - 1 من حق اإلنتفاع

 ALEXIA MATHILDE VECCHIES -

بنسبة 1 - 1 من حق الرقبة

ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور و كذا : 

- عقد موثق مؤرخ في 02 يونيو 2022

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ريطوندو "

مطلب رقم 9439 - 43 الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية 

عدد 1145 بتاريخ 09 ديسمبر 2020.

مسطرة  فإن   2022 يونيو   10 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" ريطوندو " مطلب التحفيظ رقم 9439 - 43. 

الكائن مراكش املدينة ، حي اسول درب الغنجاوي رقم 2 مكرر

تتابع حتت نفس التسمية في اسم طالب التحفيظ األصلي باملساحة 

التي اظهرها التصميم وهي 64 سنتيار بدل املساحة املصرح بها عند 

ايداع املطلب.

ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور . 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي - مراكش 

عبد القادر بوحامد  

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 158864 - 44

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : زعفران مصطفى بن بوشعيب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الضهرة ".

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " الضهرة ".

نوعه : أرض فالحية

موقعه : دوار اوالد علي بن العوني جماعة وقيادة مطران دائرة بني هالل 

اقليم سيدي بنور. 

مساحته : 7 ارا و 3 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 54221 - 44.

شرقا : ورثة العالمي الطيبي بن بوشعيب 

جنوبا : حرم الشاطو والرسم العقاري عدد 71276 - 44

غربا : الرسم العقاري عدد 68012 - 44 وطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ماي 2022.

- شهادة ادارية مؤرخة في 15 ابريل 2022

تاريخ التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على الساعة 09 و النصف صباحا

مطلب رقم 158865 - 44

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : معروف عبد الفتاح بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقيص ".

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " مقيص ".

نوعه : أرض فالحية

دائرة  املعريف جماعة كريديد قيادة حلكاكشة كريديد  دوار   : موقعه 

اوالد عمران اقليم سيدي بنور. 

مساحته : 1 هكتار 8 ارا و 61 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 54221 - 44.

شرقا : ورثة العالمي الطيبي بن بوشعيب 

جنوبا : حرم الشاطو والرسم العقاري عدد 71276 - 44

غربا : الرسم العقاري عدد 68012 - 44 وطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ماي 2022.

- شهادة ادارية مؤرخة في 15 ابريل 2022

تاريخ التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على الساعة 09 و النصف صباحا
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مطلب رقم 158866 - 44

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : جماعة اوالد سي بوحيا ممثلة في شخص رئيسها 

نور الدين مفضال 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الظهرة ".

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ : " الظهرة ".

الزيتون  واشجار  ادارية  وبنايت  اجلماعة  مقر  بها  عارية  أرض   : نوعه 

وصهريج املاء

دائرة  اوالد سي بوحيى قيادة املشرك  العثامنة جماعة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور اقليم سيدي بنور. 

مساحته : 26 ارا و 28 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة العوني االدريسي.

شرقا : طريق 

جنوبا : طريق

غربا : ورثة العوني االدريسي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 1993.

- قرار اداري مؤرخ في 16 اكتوبر 1996 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 26 ديسمبر 1996

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 2000

- قرار اداري مؤرخ في 22 نوفمبر 2002

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 07 فبراير 2003

- اشهاد اداري مؤرخ في 08 فبراير 2022

تاريخ التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على الساعة 09 و النصف صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور بالنيابة

انوفر مبارك    

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 21363 - 51

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022

طالب التحفيظ : رمضان موغلي بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اخلوف" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلوف"

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تاوريرت، قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار 

افقوين

مساحته : 11هكتار 16 آر 42 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : مغلي محمد ؛

شرقا : مغلي فراجي؛

جنوبا : ورثة عبد القادر بن رابح موغلية ؛

غربا : ورثة العيد بن محمد؛

احلقوق العينية : الشيء

 221 12 عدد  : رسم ملكية مضمن بكناش األمالك رقم  امللك  أصل 

صحيفة 333 بتاريخ 15 أكتوبر 2021 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21364 - 51

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022

طالب التحفيظ : نصر الدين ميالد ابن موسى

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سهب ضكاكن B" ؛

" B االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سهب ضكاكن

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تاوريرت، قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار 

اسعيدن

مساحته : 01 هكتار 03 آر 92 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق؛

شرقا : ورثة امحمد مصباحي من بينهم مصباحي محمد؛

جنوبا : فريد ميالد؛ 

غربا : العمراوي بوجخروط؛

احلقوق العينية : الشيء

2021 مضمن بكناش  يوليو   29 : رسم ملكية مؤرخ في  امللك  أصل 

األمالك رقم 12 عدد 153 صحيفة 232. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة الثانية عشر زواال.
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مطلب رقم 21365 - 51

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022

طالب التحفيظ : نصر الدين ميالد ابن موسى

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سهب ضكاكن A" ؛

" A االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سهب ضكاكن

نوعـه : أرض فالحية بها بناية واشجار زيتون

موقعه : إقليم تاوريرت، قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار اسعيدن

مساحته : 10 آر 80 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق ؛

شرقا : عبد الرحمان ميالد؛

جنوبا : الضاوي ميالد؛

غربا : اعراب بوجخروط؛

احلقوق العينية : خط كهربائي

2021 مضمن بكناش  يوليو   29 : رسم ملكية مؤرخ في  امللك  أصل 

األمالك رقم 12 عدد 149 صحيفة 225. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 21366 - 51

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022

طالب التحفيظ : موسى ميالد بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوسيدان 4" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوسيدان 4 "

نوعـه : ارض فالحية

موقعه : إقليم تاوريرت، قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن دوار 

اسعيدن

مساحته : 09 هكتار 71 آر 58 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : فراجي موغلية ؛

شرقا : حسن سالمة؛

جنوبا : امللك الغابوي؛

غربا : البشير سالمة؛

احلقوق العينية : الشيء

 189 10 عدد  : رسم ملكية مضمن بكناش األمالك رقم  امللك  أصل 

صحيفة 325 بتاريخ 23 يوليو 2019 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 اغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

للتعرض  تأكيدا  أدرجت  املطالب  ان هذه  الى  اإلشارة  : جتدر  مالحظة 

 DA 703 على التحديد اإلداري

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت 

فوزي متون     

محافظة برشيد

مطلب رقم 23929 - 53

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ السيد)ة( : بوشعيب وبير بن محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض املرس .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد الفرجية .

مساحته : 34 آر 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : نعيمة وبير ؛ 

شرقا : طريق من 4 امتار ؛ 

جنوبا : وبير احمد ؛

غربا : بوشعيب فرجية و صالح شوقي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 117 صحيفة 199 

كناش االمالك 171 بتاريخ 14 فبراير 2022. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 192 مؤرخة في 02 ديسمبر 2021.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 23 ديسمبر 2021.

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 10 أغسطس 2022 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 23930 - 53

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ السيد)ة( : بوشعيب وبير بن محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض السدرة . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض السدرة .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد الفرجية .

مساحته : 32 آر 19 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : وبير احمد ؛ 

شرقا : ورثة بوشعيب فرجية منهم فرجية نور الدين ؛ 

جنوبا : مطلب عدد 20071 - س ؛

غربا : وبير مصطفى ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 117 صحيفة 199 

كناش االمالك 171 بتاريخ 14 فبراير 2022. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 193 مؤرخة في 02 ديسمبر 2021.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 23 ديسمبر 2021.

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 10 أغسطس 2022 على الساعة التاسعة و النصف صباحا .

مطلب رقم 23931 - 53

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ السيد)ة( : احمد وبير بن محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض السدرة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض السدرة .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد الفرجية .

مساحته : 32 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : خديجة وبير ؛ 

شرقا : ورثة بوشعيب فرجية منهم فرجية نور الدين ؛ 

جنوبا : وبير بوشعيب و مصطفى وبير ؛

غربا : عاللي عبد الواحد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

 28 صحيفة   14 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش االمالك 175 بتاريخ فاحت فبراير 2022. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 127 مؤرخة في 25 اكتوبر 2021.

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 10 أغسطس 2022 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 23932 - 53

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ السيد)ة( : احمد وبير بن محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض املرس .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد الفرجية .

مساحته : 34 آر 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوشعيب وبير ؛ 

شرقا : طريق من 4 امتار ؛ 

جنوبا : ورثة بوشعيب فرجية ؛

غربا : شوقي صالح ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

 28 صحيفة   14 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش االمالك 175 بتاريخ فاحت فبراير 2022. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 125 مؤرخة في 25 اكتوبر 2021.

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 10 أغسطس 2022 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 23933 - 53

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ السيدين : 

احمد وبير بن محمد بنسبة 1 - 2

بوشعيب وبير بن محمد بنسبة 1 - 2

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض املرس .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد الفرجية .

مساحته : 01 آر 06 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : ممر من متر ؛ 

شرقا : ورثة وبير محمد منهم وبير بوشعيب ؛ 

جنوبا : مسلك من 3 امتار ؛

غربا : ممر من متر ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

 30 صحيفة   15 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش االمالك 175 بتاريخ فاحت فبراير 2022. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 195 مؤرخة في 02 ديسمبر 2021.

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 10 أغسطس 2022 على الساعة احلادية عشر صباحا 

.

مطلب رقم 23934 - 53

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ السيد)ة( : هنية اليونسي بنت الطاهر

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد بير الزوين . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد بير الزوين .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار احلرارثة .

مساحته : 43 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلياللي حبلي ؛ 

شرقا : اجلياللي حبلي ؛ 

جنوبا : اليونسي عبد اجمليد ؛

غربا : طريق من 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 208 صحيفة 367 

كناش االمالك 170 بتاريخ 27 ديسمبر 2021. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 174 مؤرخة في 25 اكتوبر 2021.

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 11 أغسطس 2022 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 23935 - 53

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالب التحفيظ السيد)ة( : رشيد بحماني بن احلسني 

االسم الذي كان يعرف به امللك : اجلراية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض بحماني اجلراية .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار الغزاونة .

مساحته : 01 هك تقريبا.

حدوده : 

شماال : فرصال مصطفى و ورثة فرصال صالح منهم فرصال محمد ؛ 

شرقا : ورثة عبد السالم فرصال منهم عبد اللطيف فرصال ؛ 

جنوبا : طريق من 10 امتار ؛

غربا : عادل نبحدة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي من الضغط املتوسط .

أصل امللك : 

- صورة مطابقة لالصل لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق عني السبع احلي 

احملمدي الدار البيضاء بعدد 377 كناش 3 - 3 بتاريخ فاحت اكتوبر 1994. 

 56 صحيفة   54 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش االمالك 156 بتاريخ 21 يناير 2020. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 132 مؤرخة في 31 دميسبر 2019.

الدار  بتوثيق  مضمن  عدلي  وكالة  لرسم  لالصل  مطابقة  صورة   -

البيضاء بعدد 288 كناش 420 بتاريخ 02 - 04 - 2019. 

- صورة مطابقة لالصل لرسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق الدار 

البيضاء بعدد 312 كناش 434 بتاريخ 21 يناير 2020. 

- صورة مطابقة لالصل لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

34 صحيفة 27 كناش التركات 63 بتاريخ 11 يونيو 2019. 

- صورة مطابقة لالصل لرسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد 

بعدد 64 صحيفة 50 كناش التركات 63 بتاريخ 25 يونيو 2019. 

- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 74 صحيفة 79 كناش 

االمالك 156 بتاريخ 04 فبراير 2020. 

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 15 أغسطس 2022 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 23936 - 53

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالب التحفيظ السيد)ة( : رضوان كروي بن محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلوض . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلوض .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد ميرة .

مساحته : 18 آر 22 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حامتي احمد و طريق من 3 امتار ؛ 

شرقا : مصطفى خطبان ؛ 

جنوبا : حامتي محمد ؛

غربا : فتيحة خطبان ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

 02 صحيفة   02 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش االمالك 177 بتاريخ 20 ابريل 2022. 

- صورة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 204 مؤرخة في 31 ديسمبر 2021.

 17 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اقارب  بني  صدقة  رسم   -

صحيفة 20 كناش االمالك 178 بتاريخ 25 ماي 2022. 

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 16 أغسطس 2022 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 23937 - 53

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالب التحفيظ السيد)ة( : املعطي اخلياط بن اجلياللي

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض بوغابة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض بوغابة .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار الرحاحوة .

مساحته : 01 هك 81 آر 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج بن اجلياللي بن احلسني منهم عزالدين حسني بن 

احلاج و العربي بن اجلياللي بن احلسني حسني ؛ 

شرقا : طريق ؛ 

جنوبا : خياطي املعطي بن اجلياللي و من معه ؛

غربا : العربي بن اجلياللي بن احلسني حسني ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 575 صحيفة 391 

كناش االمالك 158 بتاريخ 26 نوفمبر 2020. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 2709 مؤرخة في 22 ديسمبر 2004.

- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 65 صحيفة 55 كناش 

االمالك 164 بتاريخ 19 فبراير 2021. 

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 25 نوفمبر 2021.

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 16 أغسطس 2022 على الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 23938 - 53

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ السيدين : 

عبد الرحيم الصافي بن بوعبيد بنسبة 1 - 2

احمد الصافي بن بوعبيد بنسبة 1 - 2

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد خنوس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الصافي .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار الكنانط .

مساحته : 01 هك 52 آر 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مروان بلخياط ؛ 

شرقا : ر ع عدد 18211 - س و ر ع عدد 45373 - س ؛ 

جنوبا : مطلب عدد 1578 - 53 ؛

غربا : ممر من 3 امتار و ر ع عدد 50688 - س ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

 1443 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  تصرف  لرسم  نسخة   -

صحيفة 106 كناش االمالك 440 بتاريخ 06 سبتمبر 1990. 

 2685 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  نسخة   -

صحيفة 122 كناش 440 بتاريخ 22 نوفمبر 1990. 

 316 347 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش االمالك 163 بتاريخ 09 يونيو 2021. 

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 17 أغسطس 2022 على الساعة التاسعة صباحا .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " املرس "

مطلب رقم 6026 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 319 بتاريخ 09 فبراير 2005،

وكذا االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 444 

بتاريخ 04 يوليو 2007. 

مسطرة  فان  2022؛  يونيو   16 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " املرس " موضوع املطلب 6026 - 53 ،

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : 

- حميد نفر بنسبة 41 - 48
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- امينة اشهبي بنت بوعزة بنسبة 7 - 48

وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا : 

- حكم ابتدائي عدد 12 مؤرخ في 12 يونيو 2013.

- قرار استئنافي عدد 76 - 2015 مؤرخ في 26 مارس 2015.

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 03 فبراير 2016.

 310 صحيفة   357 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  رسم   -

كناش 28 بتاريخ 02 فبراير 2007. 

برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  تركة  لرسم  لالصل  مطابقة  صورة   -

بعدد 352 صحيفة 314 كناش 28 بتاريخ 06 فبراير 2007. 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 22 يناير 2007.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية ببرشيد

كمال آيت عبد الواحد    

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 36555 - 54

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : السيد سعيد الصبري بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عرصة السبتية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " عرصة السبتية ".

نوعـه : أرض بها بناية من طابق أرضي وآخر علوي. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

دوار احجر بويض.

مساحته : 19 آ 31 س تقريبا.

حدوده : 

القطعة األولى : 

شماال : حلسن املناجي؛ محمد املناجي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 6110 - 54؛

جنوبا : عبداللطيف العيادي؛ ادريس ولد سي علي؛

غربا : املسلك.

القطعة الثانية : 

شماال : حلسن املناجي؛ محمد املناجي؛

شرقا : املسلك؛

جنوبا : ادريس ولد سي علي؛

غربا : ورثة محمد العيادي.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 مارس 2022؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 08 يونيو 2022؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 25 فبراير 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 12 أغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 36556 - 54

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022 .

طالب التحفيظ : السيد سعيد الصبري بن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " البير ".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

دوار احجر بويض.

مساحته : 25 آ 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر رجلي؛

شرقا : ممر رجلي؛ حلسن بحيرة؛ أحمد ولد محمد؛

جنوبا : الشعبة؛ ورثة عبدالسالم بحيرة؛

غربا : الرسم العقاري رقم 6110 - 54؛ شعبة؛ ورثة عبدالسالم بحيرة.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 مارس 2022؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 08 يونيو 2022؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 25 فبراير 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 12 أغسطس 2022 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد بالنيابة 

عزيز التزراتي   

محافظة ازيالل

مطلب رقم 68784 - 55

تاريخ اإليداع 6 : يونيو 2022

طالب التحفيظ : بنيوسف بدر الدين ابن ميمون بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "تغدة نتمكانت"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "وليد"

مشتمالته : أرض فالحية بورية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تامدة نومرصيد احملل املدعو دوار طلحة

مساحته 3 : هـ 95 آ 83 س تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة

شرقا : ورثة احلاج عاشور

جنوبا : ورثة عدي نايت عدي

غربا : مونصيف فاطمة و جرف

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ممرات وشعاب تخترق امللك

سند التملك : 

1رسم عدلي موضوعه ملكية )أصل( بتاريخ 4 نوفمبر 2021

2رسم عدلي موضوعه ملكية )أصل( بتاريخ 4 نوفمبر 2021

3رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 21يناير 2022

4رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 3 مارس 2022

5شهادة إدارية )صورة شمسية( بتاريخ 11ابريل 2022

6شهادة إدارية )صورة شمسية( بتاريخ 11ابريل 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 أغسطس 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 68785 - 55

تاريخ اإليداع 7 : يونيو 2022

طالب التحفيظ : سرحان حلسن بن اشو بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اسماعيل"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "زياد"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم ازيالل جماعة تبانت احملل املدعو دوار اكوتي

مساحته 15 : آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ماما جلو

شرقا : مصطفى ايت كورو

جنوبا : ورثة أيت جيلو

غربا : ورثة أيت جيلو

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

بتاريخ  لألصل(  مطابقة  )صورة  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

15فبراير 2017

2 - رسم عدلي موضوعه بيع )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 12مارس 2018

3 - رسم عدلي موضوعه قسمة )أصل( بتاريخ 10 ماي 2022

4 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 3 يونيو 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 أغسطس 2022 على الساعة 

11 و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 68786 - 55

تاريخ اإليداع 8 : يونيو 2022

طالب التحفيظ : اليتيم محمد بن أحمد بنسبة 1 - 1

"P2 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "إغير

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك محمد اليتيم"

مشتمالته : أرض عارية على جزء منها بناية من سفلي

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو دوار إغير

مساحته 3 : آ 7 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة أيت صالح أوناصر

شرقا : طريق

جنوبا : طريق

غربا : اليتيم وردية و املوضي حسن

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

1رسم عدلي موضوعه استمرار )أصل( بتاريخ 9 مارس 2022

2شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 23ماي 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 أغسطس 2022 على الساعة 

11 صباحا

مطلب رقم 68787 - 55

تاريخ اإليداع 10 : يونيو 2022

طالب التحفيظ : اشعو محمد بن ابراهيم بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ال شيء"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "محمد"

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واويزغت احملل املدعو دوار أيت داود

مساحته 89 : آ 76 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : طريق

جنوبا : حلسن و احلسني اشعو

غربا : ورثة أيت اشعو
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

1رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 20يناير 1998

2شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 18ماي 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 أغسطس 2022 على الساعة 

10 صباحا

مطلب رقم 68788 - 55

تاريخ اإليداع 10 : يونيو 2022

طالبو التحفيظ : 

- رشيد اعكيرش بن عبد اهلل بنسبة 1 - 3

- العدري عبد احلكيم ابن محمد بنسبة 1 - 3 

- صواف عبد اجمليد بن عبد الرحيم بنسبة 1 - 3

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اكلي نداون"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "األخوة"

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار البلوط

موقعه : إقليم ازيالل جماعة أكودي نلخير احملل املدعو مزارع ايت عرفة

مساحته 1 : هـ تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : ورثة التوامي زينب

جنوبا : شعبة

غربا : ورثة التوامي زينب

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

1محضر )صورة شمسية( بتاريخ 14سبتمبر 1990

2رسم عدلي موضوعه إراثة )صورة شمسية( بتاريخ 16ماي 2000

3رسم عدلي موضوعه إراثة )صورة شمسية( بتاريخ 11نوفمبر 2005

4رسم عدلي موضوعه وكالة )صورة شمسية( بتاريخ 7 نوفمبر 2006

5عقد عرفي موضوعه وكالة )صورة شمسية( بتاريخ 3 مارس 2016

6محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 11يونيو 2021

7شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 3 يونيو 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 أغسطس 2022 على الساعة 

09 صباحا

مطلب رقم 68789 - 55

تاريخ اإليداع 10 : يونيو 2022

طالب التحفيظ : الغاشي عبد الرحمان ابن باسو بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "أضار نسلي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تيسا"

مشتمالته : أرض فالحية من قطعتني بها أشجار مختلفة ومنزل من 

سفلي وطابق أول

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيلوكيت احملل املدعو دوار اضار نسلي

مساحته 5 : آ 12 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : ورثة مغروس حدو

جنوبا : ممر الراجلني

غربا : الغاشي ابراهيم

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

1رسم عدلي موضوعه ملكية )أصل( بتاريخ 23فبراير 2016

2شهادة إدارية )أصل( بتاريخ فاحت يوليو 2016

3رسم عدلي موضوعه ملحق )أصل( بتاريخ 21ديسمبر 2016

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 أغسطس 2022 على الساعة 

12 و30 دقيقة

مطلب رقم 68790 - 55

تاريخ اإليداع 14 : يونيو 2022

طالب التحفيظ : أبوعنان يونس بن احمد بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اكر نسالوي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اكر نسالوي"

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني عياط احملل املدعو مزارع تزكي

مساحته 3 : آ 5 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة شجيا زايد

شرقا : طريق

جنوبا : طريق

غربا : الرسم العقاري عدد 14659 - 55 و حلسن اعبو

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

1 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 30 نوفمبر 2017

2 - رسم عدلي موضوعه ملكية )أصل( بتاريخ 26ابريل 2018

3 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 7 يونيو 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 يوليو 2022 على الساعة 10 صباحا



عدد 1225 - 22 ذوالقعدة 1443 )22 يونيو 2022(3976

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الديواني"

ذي املطلب رقم 33964 - 55 الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1154 املؤرخة في 10 فبراير 2021 

الكائن بإقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 10 ماي 2022، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك موضوع مطلب التحفيظ أعاله تتابع من اآلن فصاعدا في إسم 

نفس طالب التحفيظ وباملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 

01 آ 40 س بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ 

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور

احملافظ على االمالك العقارية بازيالل

زكرياء السعيدي     

محافظة كلميم

مطلب رقم 23498 - 56

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022.

طالبو التحفيظ : 

1 - عبد اهلل مطاع بن العبيد بنسبة 2 - 4

2 - الدكجة مطاع بنت العبيد بنسبة 1 - 4

3 - مببة مطاع بنت العبيد بنسبة1 - 4 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك دماحة بارك "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك دماحة بارك " 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : احملل املدعو زنقة الزيتون حي التواغيل مدينة كلميم

مساحته : 09 آر 58 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 15764 - 56، الرسم العقاري عدد 20111 - 56 ، 

الزنقة ، ورثة علي فال ولد البشير

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 4693 - 56

جنوبا : الزنقة ، مطلب التحفيظ عدد 4838 - 56

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 مارس 2022 مضمن حتت عدد 

399 سجل األمالك رقم 81 بتاريخ 24 ماي 2022

 02 في  مؤرخة  عدلية  إراثة  رسم  من  لألصل  مطابقة  نسخة   -  2

 28 عدد  التركات  سجل   307 عدد  حتت  اصله  مضمن   2017 نوفمبر 

بتاريخ 07 نوفمبر 2017 

3 - نسخة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 16 فبراير 2022 

حتت عدد06 بكلميم.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 اغسطس 2022 على 

الساعة 15 : 00

مطلب رقم 23499 - 56

تاريخ اإليداع : 06 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : حسان كجيج بن احملجوب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محمد ومروى"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محمد ومروى"

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا بلوك "ب" زنقة 09 رقم 62 مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ؛ محمد فاضل سحطاوي

شرقا : الرسم العقاري عدد 8766 - 56 ؛

جنوبا : الزنقة 

غربا : الرسم العقاري عدد 11322 - 56 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 30 أكتوبر 2006 مضمن حتت عدد 112 

صحيفة 133 سجل األمالك رقم 37 بتاريخ 10 نوفمبر 2006 

 1985 أبريل   24 في  مؤرخ  عدلي  بيع  رسم  من  شمسية  صورة   -  2

سجل بكناش اإليداع رقم 02 عدد 1638

في اإلمضاء  مصححة  عرفية  وكالة  عقد  من  شمسية  صورة   -  3

15 اغسطس 2006 حتت عدد 4600 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 23500 - 56

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد ابعاش بن حلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوتداوت1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوتداوت 1" 
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نوعه : أرض فالحية 

موقعه : احملل املدعو دوار اباينو اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي 

اقليم كلميم 

مساحته : 15 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني بن العربي بطوي

شرقا : احلسني بن العربي بطوي

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 مارس 2021 مضمن حتت عدد 

301 سجل األمالك عدد 77 بتاريخ فاحت ابريل 2021

2 - نسخة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 11 مارس 2021 

حتت عدد 15 - ق ش ق بالقصابي .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة : 09 : 30

مطلب رقم 23501 - 56

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : محمد ابعاش بن حلسن 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الزيتون"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزيتون ". 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : احملل املدعو دوار اباينو اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي 

،إقليم كلميم.

مساحته : 03 هكتار 67 آر 28 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك ورثة محمد بطوي

شرقا : الطريق 

جنوبا : الطريق 

غربا : ملك ورثة محمد بطوي

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 ماي 2021 مضمن حتت عدد 487 

سجل األمالك عدد 81 بتاريخ 03 يونيو 2022

2 - نسخة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 14 أبريل 2021 

حتت عدد 35 - ق ش ق بالقصابي .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة : 11 : 15

مطلب رقم 23502 - 56

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : محمد ابعاش بن حلسن االسم الذي يعرف به امللك 

حاليا : "ابعاش "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابعاش ". 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو دوار توتلني اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي 

إقليم كلميم

مساحته : 01 هكتار 30 آر 99 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : ملك ورثة احلسن اوبراهيم 

جنوبا : واد - نهر ؛

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 ماي 2021 مضمن حتت عدد 486 

سجل األمالك عدد 81 بتاريخ 03 يونيو 2022

2 - نسخة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 14 أبريل 2021 

حتت عدد 34 - ق ش ق بالقصابي . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 اغسطس 2022 على 

الساعة : 13 : 00

مطلب رقم 23503 - 56

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : سالم معتصم بن احلسن 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اركانة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اركانة ". 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو دوار اباينواجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي 

إقليم كلميم

مساحته : 03 هكتار 53 آر 88 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : شرفي محمد

شرقا : الطريق ، عثمان لطفي 
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 11526 - 56 ؛

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 أكتوبر 2021 مضمن حتت عدد 42 

كناش 01 عدد 55 بتاريخ 22 نوفمبر 2021

2 - نسخة مطابقة لألصل من شهادة إدارية مؤرخة في 20 يوليو 2021 

حتت عدد 62 - ق ش ق بالقصابي . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة : 30 : 09

مطلب رقم 23504 - 56

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022 

طالبة التحفيظ : جناة هروال بنت بلعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك هروال "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك هروال " 

نوعه : أرض بها بناية بالسفلي وطابق أول وملحقات بالسطح

الرزامة زنقة اهل الناجم شارع تكنى رقم  : احملل املدعو حي  موقعه 

38 مدينة كلميم

مساحته : 01 آر 80 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوتيقالت احمد

شرقا : محمد بوشوا 

جنوبا : زنقة اهل الناجم ؛

غربا : شارع تكنى

األول لفائدة  ابتداء من طابق  التعلية  و  الهواء  : حق  العينية  احلقوق 

هروال بلعيد بن البشير.

أصل امللك : 

1 - نسخة شراء عدلية مؤرخة في 02 مارس 1958 مضمن حتت عدد 

160 صحيفة 58 سجل 01 رقم 08 بتاريخ 16 ابريل 1958

2 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء في 22 فبراير 2022 

حتت عدد 823-822 - 2022 بكلميم

3 - تصريح بالضياع عرفي مصحح اإلمضاء في 08 يونيو 2022 حتت 

عدد 3697 - 2022 بكلميم

4 - إشهاد باملوافقة عرفي مصحح اإلمضاء في 06 يونيو 2022 حتت 

عدد 15896 - 2022 بجماعة أكادير

في مؤرخ  قدمي  عدلي  بيع  عقد  من  لألصل  مطابقة  نسخة   -  5

02 مارس 1958 مضمن حتت عدد 160 كناش 01 رقم 08 صحيفة 58 

بتاريخ 16 أبريل 1958 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة : 12 : 00

مطلب رقم 23505 - 56 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ابراهيم علمي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لكرارت تلمعدرت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لكرارت تلمعدرت" 

نوعه : أرض فالحية يخترقها واد وشعبتني 

موقعه : احملل املدعو دوار اباينو اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي 

اقليم كلميم

مساحته : 6 هكتار 89 آر 20 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

اقبور  وفاطمة  بعضا  اهلل  رزق  وياسني  بعضا  لدوتي  مبارك   : شماال 

وجواد اقبور في البعض االخر

شرقا : طريق

جنوبا : خلضر احملجوب

غربا : سما جمال؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 مضمن بسجل 

األمالك رقم 76 عدد 313 بتاريخ 28يناير2021 توثيق كلميم2 - صورة 

طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 27 يناير2020 حتت عدد 17 ق ش 

ق بقيادة القصابي اقليم كلميم .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 11 اغسطس 2022 على 

الساعة 30 : 09

مطلب رقم 23506 - 56

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022 

طالبو التحفيظ : 

1 - رشيد اوهنا بن احلسني بنسبة 2 - 6

2 - البشير اوهنا بن احلسني بنسبة 2 - 6 
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3 - مليكة اوهنا بنت احلسني بنسبة 1 - 6 

4 - حورية اوهنا بنت احلسني بنسبة 1 - 6

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " منزل ورثة اوهنا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل ورثة اوهنا"

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابق اول

موقعه : احملل املدعو شارع تكنا زنقة مراكش مدينة كلميم.

مساحته : 01 آر 28 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ؛ ابراهيم الروداني

شرقا : محماد بن جامع بعضا وورثة مجيد ابراهيم في البعض االخر ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8579 - 56

غربا : زنقة مراكش

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 8 سبتمبر 1994مضمن بعدد284 صحيفة 

247 كناش االمالك رقم 02 بتاريخ 16 سبتمبر 1994 توثيق كلميم

2 - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 17 يونيو 1994 حتت عدد 5977 

بجماعة انزكان

3 - ادن بتفويت ملك قاصر ملف النيابة القانونية عدد 3 - 84 بتاريخ 

7 سبتمبر 1994 احملكمة االبتدائية بكلميم

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 1968 مضمن بكناش 1 رقم 

17 عدد 87 صحيفة 71 بتاريخ 11 يناير 1969 توثيق كلميم

5 - صورة طبق االصل لرسم احصاء عدلي مؤرخ في 9 اكتوبر 1986 

سجل بكناش االيداع رقم 3 توثيق كلميم

6 - صورة طبق االصل لرسم اراثة مؤرخ في 27 مارس 2014 مضمن بعدد 

60 صحيفة 24 سجل التركات رقم 23 بتاريخ 3ابريل2014 توثيق كلميم

 2017 اغسطس   07 في  مؤرخة  اراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -  7

بتاريخ  28 رقم  التركات  سجل   177 صحيفة   167 بعدد  مضمن 

8 اغسطس 2017 توثيق كلميم

8 - صورة طبق االصل لرسم اراثة مؤرخة في 28 نوفمبر 1979 كناش 

3 عدد 7 صحيفة 204 بتاريخ 4 ديسمبر 1979 توثيق كلميم

سجل   2022 فبراير   21 في  مؤرخة  فريضة  لعقد  االصل  طبق  صورة   -  9

التضمني رقم 35 التركات عدد 402 بتاريخ 24 فبراير2022 توثيق كلميم. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 11 اغسطس 2022 على 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 23507 - 56

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : عالي االكتيف بن اسعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلاجة املكبولة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلاجة املكبولة"

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابقني علويني 

موقعه : احملل املدعو حي الرجاء في اهلل مدينة كلميم

مساحته : 1 آرتقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسان االكتيف؛

شرقا : عالي االكتيف ؛

جنوبا : بومزراك محمد

غربا : طريق

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم تسليم عدلي مؤرخ في 20 ابريل 1995 مضمن حتت عدد 443 

صحيفة 364 سجل االمالك رقم 3 بتاريخ 3 ماي 1995 توثيق كلميم

1985 سجل بكناش  25 سبتمبر  - رسم تسليم عدلي مؤرخ في   2

االيداع رقم 3 عدد 411 توثيق كلميم.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة : 14 : 30

مطلب رقم 23508 - 56

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : محمد ابعاش بن حلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ابعاش "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابعاش"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : احملل املدعو دوار توتلني اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي 

إقليم كلميم

مساحته : 08 هكتار 42 آر 43 سنتيارتقريبا.
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حدوده : 

شماال : تفليت امجاض

شرقا : مبارك ادمجوض ؛

جنوبا : ابودرار

غربا : امدان احلسني والوزاني اسماعيل

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 مارس 2021 مضمن حتت عدد 414 

سجل األمالك عدد 77 بتاريخ 22 ابريل 2021 توثيق كلميم

2 - صورة طبق االصل لشهادة إدارية مؤرخة في 10 مارس 2021 حتت 

عدد 14 ق ش ا بالقصابي اقليم كلميم .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة : 09 : 30

مطلب رقم 23509 - 56 

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : البتول لطافي بنت عيسى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك البتول لطافي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك البتول لطافي" 

وأرض  جزء  في  سنتيار   41 مساحتها  بالسفلي  للسكن  دار   : نوعه 

عارية بها نخلة مساحتها 34 سنتيار في اجلزء األخر 

: احملل املدعو زنقة سيدي محمد بن عمر حي سيدي الغازي  موقعه 

مدينة كلميم

مساحته : 75 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : بكاري كردالس

شرقا : طريق

جنوبا : طريق

غربا : امباركة لطافي؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 اغسطس 2018 مضمن بسجل 

األمالك رقم 11 عدد 226 بتاريخ 05 سبتمبر2018 توثيق كلميم

2 - شهادة ادارية مؤرخة في 10 يوليو2018 حتت عدد 16 بكلميم .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة : 15 : 00

مطلب رقم 23510 - 56 

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ : 

1 - حلسن ابوناشط بن محمد بنسبة ½ 

2 - امحمد ابوناشيط بن محمد بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السعادة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السعادة" 

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابقيني علويني

موقعه : احملل املدعو حي املسيرة مدينة كلميم

مساحته : 02 آر 26 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : علي بن عبداهلل بعضا ويحي بن محمد في البعض االخر

جنوبا : طريق

غربا : السالك احلاصمي؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 06 مارس 1984 مضمن بكناش االيداع 

رقم 01 عدد 5105 توثيق كلميم

2 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 06 ماي 1998 مضمن بعدد 333 صحيفة 

402 سجل االمالك رقم 10 بتاريخ 12 ماي 1998 توثيق كلميم.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة : 09 : 30

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اخملير " 

مطلب رقم 22390 - 56

الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 1026

املؤرخـة في 29 اغسطس 2018

فإن   .2022 أبريل   27 في  اإلمضاء  مبقتضى مطلب إصالحي مصحح 

مسطرة حتفيظ امللك املدعو" اخملير " موضوع مطلب التحفيظ عدد 

22390 - 56 الكائن ب، أم العشار حي املقاومة مدينة كلميم. ستتابع 

من اآلن فصاعدا في إسم السيد عبد الرحمان اكرام بن االمام بصفته 

طالب التحفيظ الوحيد وملساحة 01 آر،بدال من 80 سنتيار الناجتة عن 

التصميم الهندسي .
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والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكذا 

بناء على : 

1 -عقد شراء عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2019 مضمن حتت عدد 372 

سجل األمالك عدد 71 بتاريخ 23 سبتمبر 2019 ثوثيق كلميم

2 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء في 26 يوليو 2019 

حتت عدد 11726و 11724 بكلميم مسجل بتاريخ 09 اغسطس 2019 .

في مؤرخ  عدلي  تسليم  عقد  من  لألصل  مطابقة  نسخة   -  3

10 ديسمبر 1981 مضمن حتت عدد 77 صحيفة 56 كناش 01 عدد 42 

بتاريخ 20 فبراير 1982 .

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم

محمد عرظاوي     

محافظة افران

مطلب رقم 6965 - 57

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022

طالب التحفيظ : عمر بنجلون بن محمد 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الطريوط " 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد افران.

مساحته : 46 آر 68 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد بنجلون الفاسي، ورثة موالي الكبير.

شرقا : محمد بنجلون.

جنوبا : الطريق.

غربا : الساقية.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

332 كناش  385 صحيفة  بعدد  امللكية عدلي مضمن  ثبوت  - رسم 

األمالك أ51- بتاريخ 09 ماي 2020

 46 أ  سجل   108 صحيفة   157 بعدد  مضمن  استدراكي  اشهاد   -

بتاريخ 07 يونيو 2022

الساعة  على   2022 اغسطس   09  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا

مطلب رقم 6966 - 57

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022

طالب التحفيظ : عمر بنجلون بن محمد 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الطريوط " 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد افران.

مساحته : 21 آر 96 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13953 - 57

شرقا : الساقية

جنوبا : محمد بنجلون.

غربا : 13953 - 57

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 384 صحيفة 331 

 46 أ  سجل   108 صحيفة   157 بعدد  مضمن  استدراكي  اشهاد   -

بتاريخ 07 يونيو 2022

الساعة  على   2022 اغسطس   09  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

العاشرة والنصف صباحا

مطلب رقم 6967 - 57

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022

طالبة التحفيظ : نادية يوسفي بنت واحلاج

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شمس الضحى " 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تكريكرة احملل املدعو الفولة 

مساحته االجمالية : 10 هكتار 17 آر 98 سنتيار

يتكون من قطعتني : 

القطعة االولى : 

مساحته : 06 هكتار 92 آر 03 سنتيار 

حدوده : 

شماال : سميرة يوسفي

شرقا : رقاص فاطمة ، محمدي احلاج.

جنوبا : طريق عمومية ، الشعبة.

غربا : طريق عمومية 

القطعة الثانية : 

مساحتها 03 هكتار 25 ار 95 سنتيار

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : الشعبة ، طريق عمومية
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جنوبا : الشعبة

غربا : طريق عمومية

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

كناش   56 صحيفة   68 بعدد  مضمن  عدلي  امللكية  ثبوت  رسم   -

األمالك أ- 46 بتاريخ 03 يناير 2019

197 كناش  241 صحيفة  بعدد  امللكية عدلي مضمن  ثبوت  - رسم 

األمالك أ48- بتاريخ 04 يناير 2019

الساعة  على   2022 اغسطس   09  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الثانية والنصف زواال

مطلب رقم 6968 - 57

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022

طالبة التحفيظ : خديجة يشو بنت سعيد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يشو " 

نوعه : أرض فالحية

املدعو مزارع  أزرو، جماعة ضاية عوا احملل  دائرة  إفران،  إقليم   : موقعه 

ايت يدير.

مساحته : 12 آر 55 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق عمومية 

شرقا : ساقية عمومية

جنوبا : ساقية عمومية

غربا : ادريس رضوان 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 233 صحيفة 328 

- هبة بنظير مضمن بعدد 343 سجل أ 13 بتاريخ 29 مارس 2022

- شهادة ادارية عدد 09 - 2022 - م ت بتاريخ 25 ابريل 2022 جماعة 

ضاية عوا

الساعة  على   2022 اغسطس   09  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

العاشرة والنصف صباح

مطلب رقم 6969 - 57

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022

طالب التحفيظ : محمد عبيدي بن محمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجماض " 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد افران احملل املدعو زاوية افران

مساحته : 17 آر 88 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : عماد كرمي االمراني

شرقا : ورثة موالي احلسني

، محمد  عبيدي  يوسف  ، موالي  عبيدي  اهلل  بعبد  ممر خاص   : جنوبا 

عبيدي ، الواد

غربا : عبد اهلل عبيدي

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

155 كناش  201 صحيفة  بعدد  امللكية عدلي مضمن  ثبوت  - رسم 

األمالك أ 24- بتاريخ 06 ماي 2021

واد  31 - 05 - جماعة  بتاريخ  07 - 2022 - ج.ت  ادارية عدد  - شهادة 

افران 2022

الساعة  على   2022 اغسطس   10  : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال

احملافظ على األمالك العقارية بإفران 

فؤاد أفغان     

محافظة مكناس - االسماعيلية

مطلب رقم 9993 - 59

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022

طالبة التحفيظ : جماعة مشور الستينية؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "برج الدغمي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " برج الدغمي" 

نوعه : ارض بها بناية وسط برج؛

موقعه : رقم 01 بني لقباب باب بلقاري مكناس؛

مساحته : 78سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 6540 - ك ؛

شرقا : زنقة ) ملك عمومي (؛

غربا : الرسم العقاري عدد 8280 - ك؛

جنوبا : زنقة ) ملك عمومي (؛

احلقوق العينية : الشيء ؛
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أصل امللك : 

- محضر التفويت بني االمالك اخلاصة للدولة الشريفة وبلدية مكناس 

مؤرخ في 11 ديسمبر 1925.

- شهادة إدارية مؤرخة في 09 ماي 2022.

على   2022 اغسطس  فاحت   : التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا ؛

مطلب رقم 9994 - 59

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022

طالبة التحفيظ : جماعة مشور الستينية؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "برج سيدي النجار 2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " برج سيدي النجار 2" 

نوعه : منزل مكون من سفلي و طابق أول جزئي و صهريج و مرافق 

صحية و محول كهربائي؛

موقعه : رقم 03-01 درب الشريشرة حي االمل مكناس؛

مساحته : 51سنتيار02ار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : درب ؛

شرقا : السور االسماعيلي و حي سيدي عمر؛

غربا : زنقة ) ملك عمومي (؛

جنوبا : باب الرايس و زنقة ) ملك عمومي (؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

بلدية  و  الشريفة  للدولة  اخلاصة  االمالك  بني  التفويت  محضر   -

مكناس مؤرخ في 11 ديسمبر 1925

احلضرية اجملموعة  بني  املادية  الوسائل  البشريةو  املوارد  توزيع  محضر   -

و اجلماعات احلضرية املنبثقة عن بلدية مكناس مؤرخ في 24 اكتوبر 1992

- شهادة إدارية مؤرخة في 09 - 05 - 2022.

على   2022 اغسطس  فاحت   : التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا ؛

مطلب رقم 9995 - 59

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022

طالبة التحفيظ : جماعة مشور الستينية؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احملجز البلدي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احملجز البلدي" 

نوعه : محل جتاري؛

موقعه : رقم 08 زنقة ضريح املولى اسماعيل مكناس؛

مساحته : 97سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : زنقة ) ملك عمومي( ؛

شرقا : السور االسماعيلي و ) ملك جماعي (؛

غربا : زنقة ) ملك عمومي (؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6509 - ك؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

- القرار الوزيري املؤرخ في 09 يونيو 1925) اجلريدة الرسمية عدد 661 

بتاريخ 23 يونيو 1925.

الشريفة  للدولة  اخلاصة  األمالك  إدارة  من  امللك  تسليم  محضر   -

ملدينة مكناس ديسمبر 1925

احلضرية اجملموعة  بني  املادية  الوسائل  و  البشرية  املوارد  توزيع  محضر   -

و اجلماعات احلضرية املنبثقة عن بلدية مكناس مؤرخ في 09 ماي 2022

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 ماي 2022

على   2022 اغسطس  فاحت   : التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا 

مطلب رقم 9996 - 59

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة" 

نوعه : مقبرة؛

موقعه : مكناس درب سيدي هدي املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 28سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : االحباس ؛

شرقا : درب سيدي هدي؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4564 - 59؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4563 - 59؛

احلقوق العينية : الشيء ؛
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أصل امللك : 

- شهادة إدارية مؤرخة في 30 ماي 2022.

- احليازة الهادئة العلنية و املستمرة.

على   2022 اغسطس   02  : التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 9997 - 59

تاريخ اإليداع : 03 يونيو 2022

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "متجر 1006" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " متجر 1006" 

نوعه : متجر؛

موقعه : مكناس زنقة النجاربني قبة السوق املدينة القدمية؛

مساحته : 06سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : زنقة ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : عبد االله الدويراني؛

غربا : مصطفى الزعيم؛

جنوبا : دار احلضانة؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش االمالك احلبسية.

- احليازة العلنية الهادئة و املستمرة.

على   2022 اغسطس   02  : التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - االسماعيلية

العربي الظريف    

محافظة انزكان - ايت ملول

مطلب رقم 21432 - 60

تاريخ االيداع : 14 يونيو 2022

طالب التحفيظ : أبوض دنيا بنت حلسن -من اجلالية املغربية املقيمة باخلارج-.

اسم للملك : أبوض دنيا2

نوع امللك : أرض عارية

موقعه : حي القليعة القدمية اجلماعة الترابية القليعة عمالة انزكان 

ايت ملول. 

مساحته : 67آر59س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : امنتاك العربي؛

شـرقا : الطريق ؛

جنـوبا : العسري عبد اهلل؛

غربـا : محمد أبوض.

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2017 عدد 23 ص 15 سجل 

األمالك رقم 73.

- شهادة إدارية عدد 138 مؤرخة في 13 يونيو 2022؛

2018 مضمن حتت عدد  14 نوفمبر  - رسم وكالة مفوضة مؤرخ في 

642 ص 496سجل اخملتلفة رقم 67.

الساعة  2022 على  يوليو   04  : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

09 صباحا

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان - ايت ملول 

ربيع شركي   

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 29747 - 61 

تاريخ اإليداع : فاحت يونيو 2022.

طالبا التحفيظ : 

- العلوي احمد بن محمد بنسبة 1 - 2 

- محمد عباس فطيمة بنسبة 1 - 2 ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرحمة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرحمة؛" 

مشتمالته : أرض بها بنايات ؛

موقعه : عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية قصر اجملاز؛احملل املدعو؛ 

دوار احلومة؛. 

مساحته 2 آر تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : العياشي احمد ؛
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جنوبا : احمد العياشي؛

غربا : العياشي احمد و طريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 27ماي 1987. 

بتاريخ لألصل(  مطابقة  )صورة  إشهاد  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

3 مارس 2022. 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 3 مارس 2022. 

4 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ فاحت يونيو 2022. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 2 أغسطس 2022 على الساعة 

12 و00 دقيقة

مطلب رقم 29748 - 61 

تاريخ اإليداع : 2 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : البوزاري البشير بن ادريس بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الوليجة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البوزاري". 

مشتمالته : أرض بها بنايات؛ 

الصغير؛احملل  القصر  القروية  اجنرة؛اجلماعة  الفحص  : عمالة  موقعه 

املدعو : دوار واداليان. 

مساحته 3 ار 56 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : السوسي عبد اهلل 

شرقا : احلداد محمد 

جنوبا : طريق 

غربا : احلداد فاطمة و احلداد يامنة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه مخارجة )نسخة( بتاريخ 13يناير 1992. 

2 - رسم عدلي موضوعه مخارجة )نسخة( بتاريخ 13يناير 1992. 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 31 أغسطس 2016. 

4 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 10 مارس 2020. 

5 - رسم عدلي موضوعه هبة )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 29 مارس 2022. 

التاريخ املقرر ألجراء التحديد املؤقت 2 أغسطس 2022 على الساعة 

13 و00 دقيقة.

مطلب رقم 29749 - 61 

تاريخ اإليداع : 3 يناير 2022.

طالبو التحفيظ : 

- بوقاع محمد بنسبة 2 - 24

- بوقاع عالء بنسبة 11 - 24 

- بوقاع معاذ بن محمد بنسبة 11 - 24 ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوقاع".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوقاع". 

مشتمالته : أرض عارية ؛

 : املدعو  باصيلة؛احملل  احلضرية  اصيلة؛اجلماعة  طنجة  عمالة   : موقعه 

شارع ابن سينا؛. 

مساحته 90 س تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : ورثة مينة ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : بنغامن محمد 

غربا : فندق زيلسر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 26 مارس 1983. 

2 - رسم عدلي موضوعه هبة )أصل( بتاريخ 23 يونيو 2014. 

3 - رسم عدلي موضوعه إراثة )أصل( بتاريخ 12يوليو 2021. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 أغسطس 2022 على الساعة 

14 و00 دقيقة.

مطلب رقم 29750 - 61 

تاريخ اإليداع : 3 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : احلراق محمد بن مصطفى بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلراق".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلراق". 

مشتمالته : أرض فالحية 

 : املدعو  البحراويني؛احملل  القروية  اجنرة؛اجلماعة  الفحص  عمالة   : موقعه 

دوار عني زيتونة. 

مساحته 5 آ 3 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 11361 - 61 

شرقا : حلتوت 

جنوبا : طريق 

غربا : الرسم العقاري رقم 4126 - 61 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 6 يونيو 2008. 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 10 أكتوبر 2013. 

3 - رسم عدلي موضوعه تنازل )أصل( بتاريخ 20 ديسمبر 2019. 
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4 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 20يناير 2020. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 أغسطس 2022 على الساعة 

10 و00 دقيقة

مطلب رقم 29751 - 61 

تاريخ اإليداع : 6 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : املهدي حميطة اغزيل بن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلنانات".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلنانات". 

مشتمالته : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية البحراويني؛ احملل املدعو : 

دوار بن مسعود. 

مساحته 83 ار 54 س تقريبا؛ 

حدوده : 

شماال : احلسني؛ 

شرقا : ادريوش محمد؛ 

جنوبا : ورشة حلتوت الوزاني و الرسم العقاري رقم 48601 - 61 ؛

غربا : ضاية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك )أصل( بتاريخ 17فبراير 2005. 

2 - رسم عدلي موضوعه إراثة )أصل( بتاريخ 17فبراير 2005. 

3 - رسم عدلي موضوعه إراثة )أصل( بتاريخ 25 أغسطس 2016. 

4 - رسم عدلي موضوعه إشهاد )أصل( بتاريخ 21 سبتمبر 2016. 

5 - رسم عدلي موضوعه إراثة )أصل( بتاريخ 17 نوفمبر 2017. 

6 - رسم عدلي موضوعه استمرار )أصل( بتاريخ 15ابريل 2022. 

7 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 12ماي 2022. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 أغسطس 2022 على الساعة 

10 و00 دقيقة

مطلب رقم 29752 - 61 

تاريخ اإليداع : 7 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ : 

- برهنيش احملفوظ بن مبارك بنسبة 1 - 2 

- زيان شيماء بنت محمد بنسبة 1 - 2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ظهر البور".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ظهر البور". 

مشتمالته : أرض فالحية ؛

الصغير؛احملل  القصر  القروية  اجنرة؛اجلماعة  الفحص  : عمالة  موقعه 

املدعو : دوار واداليان؛. 

مساحته : 10 آ تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الرغيوي الصديق؛ 

شرقا : طريق ؛

جنوبا : الصديق الرغيوي ؛

غربا : السبتاوي كرمي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موجب إحصاء متخلف )نسخة( بتاريخ 24مارس 2012. 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 27 مارس 2012. 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 10 مارس 2021. 

4 - رسم عدلي موضوعه مبادلة )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 10 ماي 2022. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 8 أغسطس 2022 على الساعة 

13 و00 دقيقة.

مطلب رقم 29753 - 61

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022؛

طالب التحفيظ : الدحداح محمد بن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املليلحات؛"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املليلحات". 

مشتمالته : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة الفحص اجنرة؛ج القروية القصر الصغير ؛ احملل املدعو 

: مدشر واداليان. 

مساحته 13 ار 76 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 16084 - 06 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 46983 - 61 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 46983 - 61 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 46983 - 61 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء؛

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 16أغسطس 1989. 

بتاريخ  عدلي(  رسم  )نسخة  قسمة  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

16أغسطس 1989. 

3 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 23ماي 2022. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 9 أغسطس 2022 على الساعة 

11 و00 دقيقة
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " ابضالس 5" ؛

مطلب عدد 25418 - 61؛

2020؛  مارس   04 بتاريخ  االمضاء  مصحح  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

والذي أدرج خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد : 1096مؤرخة في 

ابضالس05"؛   " املسمى  امللك  فإن مسطرة حتفيظ  2020؛  يناير  فاحت 

موضوع مطلب التحفيظ عدد : 25418 - 61؛ والكائن بعمالة الفحص 

اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة؛ احملل املدعو : عني بوموارث ؛ تتابع الى 

غاية يومه في اسم السيد عبد السالم بن شعيب ابضالس ؛ وبنفس 

املساحة وقدرها 82 ار 21 س على شكل قطعتني : 

القطعة األولى : 

مساحتها : 27 ار 96 س؛

اجملاورون : 

شماال : 

محمد بن ضيفة؛ محمد مساري؛

شرقا : طريق عمومية؛جنوبا : عبد السالم ابضالس؛غربا : ملك الغير؛

القطعة الثانية : 

مساحتها : 54 ار 25 س؛

اجملاورون : 

شماال : محمد بن ضيفة؛محمد مساري؛ شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : عبد السالم ابضالس؛غربا : طريق عمومية؛ 

والكل استنادا الى الوثائق السابق ايداعها تدعيما للمطلب املذكور أعاله.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " ابضالس" 

مطلب عدد 25409 - 61؛ 

2020؛  مارس   04 بتاريخ  االمضاء  مصحح  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

والذي أدرج خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد : 1055مؤرخة في 

ابضالس   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن   2019 ديسمبر   25

والكائن بعمالة  - 61؛   25409  : التحفيظ عدد  05"؛ موضوع مطلب 

دوار عني عنصر؛ احملل املدعو  القروية ملوسة  الفحص اجنرة؛ اجلماعة 

: عني طرفية ؛

تتابع الى غاية يومه في اسم السيد عبد السالم بن شعيب ابضالس ؛ 

وبنفس املساحة قدرها 85 ار 60 س على شكل قطعتني : 

القطعة األولى : 

مساحتها : 42 ار 65 س؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الشاط؛لطيفة الشاط؛

شرقا : طريق عمومية؛جنوبا : عبد السالم ابضالس؛

غربا : طريق عمومية؛ 

القطعة الثانية : 

مساحتها : 42 ار 95 س؛

شماال : عبد السالم الشاط؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : عبد السالم ابضالس؛غربا : طريق عمومية؛ 

والكل استنادا الى الوثائق السابق ايداعها تدعيما للمطلب املذكور أعاله.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بطنجة - بني مكادة

الشرقاوي الغرافي محمد ياسني   

محافظة الداخلة

مطلب رقم 266 - 62

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدولة 212 - ق".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدولة 212 - ق". 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : جماعة العركوب.

مساحته : 4466 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 01.

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد 45 - 62 و 222 - 62،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13927 - 62. 

غربا : امللك اخلاص للدولة، و الرسم العقاري عدد 13781 - 62، 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

في مؤرخة  الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  موجزة  نسخة   -

10 ماي 2022.

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 اغسطس 2022 على 

الساعة احلادية عشر صباحا )11و00 دقيقة(. 

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة

سيدي حمدي بوحنانة     
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محافظة النواصر - الدار البيضاء

مطلب رقم 5688 - 63

تاريخ اإليداع : 06 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : شركة إصالح عقارية ش.م.م بنسبة 1 - 1. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "" املرس".

مشتمالته : 

موقعه : إقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار احلوامي سيدي النعيمي. 

مساحته : 31 آر 65 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 75409 - 63. 

شرقا : الرسم العقاري 75409 - 63 وممر عرضه 02 أمتار.

جنوبا : فاطنة ماهر. 

غربا : طريق معبدة. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 198 صحيفة   282 بعدد  ضمن  ملكية  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

كناش 1 عدد 14 بتاريخ 20 ابريل1990.

- نسخة رسم ملكية مضمن بعدد 595 صحيفة 366 كناش األمالك 

عدد 178 توثيق األحواز.

- نسخة رسم شراء مضمن بعدد 596 صحيفة 367 كناش األمالك 

رقم 23 توثيق األحواز.

- صورة طبق األصل لرسم اراثة مضمن بعدد 324 كناش 135 بتاريخ 

21 يونيو 2011.

 406 370 صحيفة  بعدد  لرسم مخارجة ضمن  األصل  - صورة طبق 

كناش 1 عدد 14 بتاريخ 20 صفر 1411.

- عقد بيع ثابت التاريخ في 08 اغسطس 2019.

- عقد بيع ثابت في 08 اغسطس 2019.

- عقد بيع ثابت التاريخ 13 يناير 2022.

- عقد بيع ثابت التاريخ في 08 اغسطس 2019.

- عقد بيع ثابت في 09 سبتمبر 2019.

- نظير أصل وكالة خاصة توثيقية مؤرخة في 02 ابريل2018.

بالدار  املدنية  االبتدائية  احملكمة  عن  صادر   387 عدد  ابتدائي  حكم   -

البيضاء بتاريخ 23 فبراير 2022.

- شهادة بعدم االستئناف عدد 1278 - 2022 مؤرخة في 20 ابريل 2022. 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 05 اغسطس 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 5689 - 63

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : لوكريك بوشعيب بن العربي بنسبة 1/1 .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الركيبات".

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

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار أوالد احمد املدرسة. 

مساحته : 3 آ 66 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ممر عرضه 03 أمتار وبوسيل الزهرة . 

شرقا : طريق معبدة والرسم العقاري عدد 20563 - س.

جنوبا : بوسيل الزهرة 

غربا : بوسيل الزهرة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - شهادة إدارية إدارية حتت عدد 01 بتاريخ 13يناير 2021. 

 2021 27يناير  بتاريخ   125 442 كناش  - رسم ملكية عدلي مضمن بعدد   2

املوافق لـ13 جمادى الثانية 1442هـ . 

3 - رسالة إدارية مضمنة بعدد 266 بتاريخ 17فبراير 2021. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 08 اغسطس 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 5690 - 63

تاريخ اإليداع : 15يونيو 2022.

طالب)ة( التحفيظ : فوزية كوبري بنت ادريس بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الغفافرة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الغفافرة". 

مشتمالته : أرض عارية 
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موقعه : عمالة النواصر جماعة بوسكورة امللحقة االدارية بوسكورة 

دوار احلوامي سيدي النعيمي. 

مساحته : 03 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : طمومن أحمد 

شرقا : السافري اجلياللي 

جنوبا : ممر عمومي عرضه 10أمتار و ورثة السافري و الرسم العقاري 

رقم 923 / 47 

غربا : ممر عرضه 03 أمتار و أحمد ماهر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 - شهادة إدارية )أصل( حتت عدد 08 - 2020 مسلمة من طرف امللحقة 

االدارية بوسكورة بتاريخ 6 مارس 2020. 

بتاريخ   127 كناش   227 بعدد  ضمن  )أصل(  عدلي  ملكية  رسم   -  2

11ماي 2020 املوافق لـ17 رمضان 1441.

3 - رسم استدراك ملكية عدلي )أصل( ضمن بعدد 1247 كناش 468 

بتاريخ 16يوليو 2021 املوافق لـ5 ذو احلجة 1442. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15أغسطس 2022 على الساعة 

11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 5691 - 63

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالب)ة( التحفيظ : مينة ابن مرمدة بنت محمد بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكوير"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكوير"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : عمالة النواصر جماعة أوالد عزوز دوار لكواسم 

مساحته : 03 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : املطلب رقم 1186 - 33 

شرقا : جميعة الهومة 

جنوبا : ممر عرضه متران )02( ومحمد موهن.

غربا : ممر عرضه 03 أمتار و الرسم العقاري عدد 12394 - 33. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 - شهادة إدارية )أصل( حتت عدد 184/14 مسلمة من طرف امللحقة 

االدارية أوالد عزوز بتاريخ 24 ديسمبر 2014. 

بتاريخ  96 كناش   181 بعدد  ضمن  )أصل(  عدلي  ملكية  رسم   -  2

24 يونيو 2015 املوافق لـ07 رمضان 1436.

 302 كناش   567 بعدد  ضمن  )أصل(  عدلي  ملكية  إصالح  رسم   -  3

بتاريخ 11 سبتمبر 2015 املوافق لـ 26 ذو القعدة 1436

كناش   202 صحيفة   155 بعدد  ضمن  )أصل(  عدلي  إراثة  رسم   -  4

التركات عدد 56 بتاريخ 13 يناير 2002 .

386 كناش  430 صحيفة  بعدد  )أصل( ضمن  - رسم وكالة عدلي   5

عدد 73 بتاريخ 21 يناير 2003 .

6 - رسم شراء عدلي )أصل( ضمن بعدد 535 صحيفة 488 كناش 127 

بتاريخ 24 ماي 2022 املوافق لـ 26 شوال 1443.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16أغسطس 2022 على الساعة 

11 و30 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بالد احلرش"

مطلب رقم 91 - 47

على  وبناء   ،2022 ماي   31 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

مقتضيات الفصل 83 من ظهير 12 اغسطس 1913 املتعلق بظهير 

فإن مسطرة حتفيظ  وتتميمه؛  تعديله  وقع  العقاري كما  التحفيظ 

 47 -  91 التحفيظ عدد  امللك املسمى "بالد احلرش" موضوع مطلب 

الكائن بدوار البوزانيني، جماعة النواصر، إقليم النواصر.

أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا في إسم السادة : 

- حسن عروز بنسبة 14/ 64؛

- نزهة عروز بنسبة 07/ 64؛

- رضوان عروز بنسبة 14/ 64؛

- يوسف عروز بنسبة 14/ 64؛

- بشرى عروز بنسبة 07 /64؛

- فاطمة الزهراء الصديقي بنسبة 08/ 64.

وذلك بناء على العقود املودعة سابقا تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا : 

- رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 523 كناش تركة 131 بتاريخ 20 شعبان 

إطار  املسبق في  اإليداع  2011 موضوع  يوليو   22 لـ  املوافق  1432 هـ 

الفصل 84 من بظهير التحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه 

بتاريخ 27 أبريل 2017 كناش 6/ 63 عدد 678.

احملافظ على األمالك العقارية للنواصر - الدار البيضاء

زكرياء الدغمي    
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محافظة احلوز

مطلب رقم 18345 - 65 

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ : 

- السيد بوغت سعيد بن محمد بنسبة 1 - 2 ، 

- السيد بوغت حلسن بن محمد بنسبة 1 - 2 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دراع الشيح ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دراع الشيح". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم احلوز دائرة امزميز جماعة لال تكركوست. 

مساحته : 4 هـ 56 آ 25 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الشعبة و مطلب التحفيظ عدد 3116 - 43 

شرقا : الشعبة 

جنوبا : ملك ابراهيم العطفاوي 

غربا : الرسم العقاري عدد 717 - 43 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 146 صحيفة 184 كناش األمالك رقم 

329 بتاريخ 01 مارس 2022 توثيق مراكش.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 133 صحيفة 171 كناش األمالك 

رقم 329 بتاريخ 22 فبراير 2022 توثيق مراكش.

- رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 218 صحيفة 429 كناش التركات رقم 

10 بتاريخ 16 يناير 2020 توثيق أمزميز.

- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 218 صحيفة 209 كناش 04 رقم 266 

بتاريخ 19 اغسطس 2021 توثيق مراكش.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 02 - 2022 مؤرخة في 03 فبراير 2022.

- وكالة عرفية مؤرخة في 22 أبريل 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 أغسطس 2022 على الساعة 

العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 18346 - 65

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ : 

السيد اعليل عالل بن احلسني بنسبة 1 - 2 ،

السيد بن حيسون عبد االله بن حلسن بنسبة 1 - 2 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دو تزغارت".

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

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : اقليم احلوز بلدية امزميز دوار ركراكة. 

مساحته : 11 آ 23 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : رشيد بن محمد 

جنوبا : ورثة محمد واعزيز 

غربا : ورثة ايت منصور 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 57 صحيفة 94 كناش األمالك رقم 

20 بتاريخ 21 مارس 2022 توثيق امزميز.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 101 صحيفة 169 كناش األمالك رقم 

20 بتاريخ 09 ماي 2022 توثيق امزميز.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء في 01 يونيو 2022.

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي ضمن بعدد 254 كناش اخملتلفة 

عدد 143 بتاريخ 13 أبريل 2022 توثيق بنسليمان.

- صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في فاحت مارس 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15أغسطس 2022 على الساعة 

الثانية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 18347 - 65

تاريخ اإليداع : 17 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد أعراب مراد بن مبارك بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت ملوك".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايت ملوك". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة سيدي عبد اهلل غيات دوار التونسي. 

مساحته : 32 آ 72 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق و الرسم العقاري عدد 12292 - 43 

شرقا : ورثة محماد ادريوش 

جنوبا : ورثة محماد ادريوش 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3234 - 65 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 194 صحيفة 301 كناش األمالك 

رقم 314 بتاريخ 16 أبريل 2021 توثيق مراكش.

بتاريخ  1033 بعدد  اصلها  احملفوظ  عدلي  اراثة  لرسم  نسخة   -

06 فبراير 1984 توثيق مراكش.

- رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 159 صحيفة 208 كناش التركات رقم 

141 بتاريخ 14 نوفمبر 2013 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 213 صحيفة 78 كناش األمالك رقم 

319 بتاريخ 02 سبتمبر 2021 توثيق مراكش.

كناش   351 صحيفة   378 بعدد  ضمن  عدلي  مبلحق  اشهاد  رسم   -

اخملتلفة رقم 282 بتاريخ 02 يونيو 2022 توثيق مراكش.

اخملتلفة  238 كناش  254 صحيفة  بعدد  رسم ملحق عدلي ضمن   -

رقم 278 بتاريخ يونيو 2022 توثيق مراكش.
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- رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 97 صحيفة 99 كناش اخملتلفة رقم 

271 بتاريخ 06 سبتمبر 2021 توثيق مراكش.

مبراكش  االبتدائية  احملكمة  عن  صادر  إلشهاد  األصل  طبق  صورة   -

بتاريخ 19 ديسمبر 2013. 

- شهادة إدارية رقم 402 مؤرخة في فاحت ديسمبر 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17أغسطس 2022 على الساعة 

العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

محمد شرف     

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17848 - 66 

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية ايت بويعقوب) دوار اريق الفوقاني 

- دوار اريق التحتاني - دوار البرج - دوار املكينة(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الغابة حتت الطريق".

نوعـه : أرض للرعي .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة الزاوية النحلية دوار البرج.

مساحته : 44 هكتار 47 آر 57 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت الصالح، السيدة ايت بيهي احراموش، شرهتي عمر، 

ايت حادي ابراهيم، السيد عدي بوقوش، ورثة بورداش احلسني، السيد 

عدي ايت حسني، ورثة اوبي اكشماض؛

شرقا : عبد السالم نايت حسني؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : واد.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 اغسطس 2022 على 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 17849 - 66 

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية اسيف املال) امني واسيف - زيالوت(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تزكاوت ".

نوعـه : أرض للرعي .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة اسيف املال دوار اميني واسيف.

مساحته : 23 هكتار 32 آر 58 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

ايت  اعشاق،  ورثة  بوحسني،  ورثة  بيهي،  ورثة  اكودار محمد،   : شماال 

جعا احلسني ؛

شرقا : حدان علي، عسوا حسن ورثة وسالم، محمد ماغوس اوبراهيم؛

جنوبا : محروم لوز اخملزن، ورثة ماهمة، عمر اوبيهي، ورثة اباها ؛

غربا : امالك افرسيوان، ورثة اوخيي محمد، ورثة بريك اوخيي.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 18 اغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17850 - 66 

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

دوار   - دوار متليلت  املال)  : اجلماعة الساللية اسيف  التحفيظ  طالبة 

انبدور - دوار امغزر - دوار تسكورت(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكدي نتيسال ".

نوعـه : أرض للرعي .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة اسيف املال دوار انبدور.

مساحته : 30 هكتار 94 آر 33 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 1602 - 66 ؛

شرقا : احلسني جطاي، ورثة اخساسي، ورثة امهادو؛

جنوبا : ورثة ايت اوشن، اكضكن؛

غربا : الرسم العقاري 1602 - 66.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 اغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17851 - 66 

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

 - تيكيدار   - ازوكاتن  مغوسة)  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالبة 

اغني تلغومت - امكدور(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امالو اكدير ".

نوعـه : أرض للرعي .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة اداسيل دوار تيكويدر.

مساحته : 51 هكتار 22 آر 47 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 2309 - 66، افوزار، ايت امغار؛

شرقا : ايت امغار، ايت اومنصور، تيمدغني؛

جنوبا : متكليت، الرسم العقاري 2309 - 66 ؛

غربا : الرسم العقاري 2309 - 66.
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أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 اغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17852 - 66 

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية امني الدونيت)دوار كيزكي(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " متشي 1".

نوعـه : أرض للرعي .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة اميندونيت دوار تيزكي.

مساحته : 116 هكتار 33 آر 91 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : متشي تيكنارين؛

شرقا : واد؛

جنوبا : شعبة تيكنارين ؛

غربا : قبيلة الرو، اكلوان.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 اغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17853 - 66 

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية امني الدونيت) دوار ازرزوا(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اوخجاج ".

نوعـه : أرض للرعي .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة اميندونيت دوار ايزنونة.

مساحته : 247 هكتار 69 آر 33 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : قبيلة ارك ؛

شرقا : اوالو؛

جنوبا : اسيف ازنونا ؛

غربا : دوار ازنونا.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 24 اغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17854 - 66 

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية امني الدونيت) دوار ازرزوا(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مزديت ".

نوعـه : أرض للرعي .

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة اميندونيت دوار ايزنونة.

مساحته : 269 هكتار 08 آر 11 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : محروم اوخجاج، قبيلة اغال، شعبة ؛

شرقا : قبيلة اغال؛

جنوبا : محروم اوالو، شعبة ؛

غربا : محروم اوخجاج، شعبة

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 25 اغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

وسيم رمرام     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6422 - 67

تاريخ االيداع : 08 يونيو 2022.

طالب التحفيظ السيد)ة( : حميد بوازين بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوشهادات 1.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوشهادات 1 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة راس جيري، دوار ايت حدو اوشعيب. 

مساحته : 01 هكتار 32 آر 33 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 3591 - 67.

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 3592 - 67.

جنوبا : طريق.

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 3593 - 67. 

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

2021 مضمن بكناش  : فاحت سبتمبر  1 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 

األمالك 75 عدد 255 صحيفة 256 بتاريخ : 16 سبتمبر 2021.

2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في : 15 فبراير 2021 مضمن بكناش األمالك 

72 عدد 489 صحيفة 462 بتاريخ : 18 فبراير 2021

3 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 24 أغسطس 2020 مضمن بكناش 

األمالك 70 عدد 373 صحيفة 414 بتاريخ : 28 أغسطس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 اغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.
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مطلب رقم 6423 - 67

تاريخ االيداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ السيد)ة( : سهام بنشكر بنت ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : افران.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك سهام ".

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة احلاجب، حي ايت سعيد. 

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بودي مصطفى.

شرقا : طريق.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 6342 - 67.

غربا : ورثة اليازغي املكي.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

بكناش  مضمن   2016 يونيو  فاحت   : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 58 عدد 05 صحيفة 04 بتاريخ : 06 يونيو 2016.

بكناش  2016 مضمن  يونيو  فاحت   : - رسم صدقة عدلي مؤرخ في   2

األمالك 58 عدد 05 صحيفة 03 بتاريخ : 06 يونيو 2016.

بكناش  مضمن   2010 أكتوبر   27  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  3

األمالك 35 عدد 524 صحيفة 376 بتاريخ : فاحت نوفمبر 2010.

بكناش  مضمن   2004 يوليو   13  : في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  4

األمالك 26 عدد 520 صحيفة 322 بتاريخ : 31 أكتوبر 2006.

 2017 سبتمبر   12  : في  مؤرخة  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -  5

 : بتاريخ   90 صحيفة   114 عدد   14 األمالك  بكناش  أصلها  مضمن 

28 سبتمبر 1999.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

عبد اجلبار فرطاس     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18274 - 68

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022. 

طالب التحفيظ : احمد ديزان بن امليلودي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوتد"

نوعه : أرض فالحية بورية؛

موقعه : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو أوالد علي الدهيرات؛

مساحته : 04 هكتار 03 ار 62 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : ديزان كبور؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 32477 - 68 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 32828 - 68 ؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل لرسم استمرار عدلي اصله بتاريخ 15 مارس 2011 

مضمن بعدد 96 صحيفة 115 مسلمة من مصلحة احملافظة العقارية 

بالفقيه بن صالح بتاريخ 10 يونيو 2022.

 2012 مارس   19 بتاريخ  اصله  لرسم قسمة عدلي  األصل  - صورة طبق 

مضمن بعدد 377 صحيفة 476 مسلمة من مصلحة احملافظة العقارية 

بالفقيه بن صالح بتاريخ 10 يونيو 2022.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 10 يونيو 2022 ؛

- شهادة إدارية عدد 22 - 2022 بتاريخ 09 يونيو 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 04 يوليو 2022 على 

الساعة الثانية عشر زواال؛

مطلب رقم 18275 - 68

تاريخ اإليداع : 14 يونيو 2022. 

طالب التحفيظ : محمد مسكاوي بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ضرب الدار"

نوعه : أرض فالحية بورية؛

موقعه : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل احملل 

املدعو أوالد الغزواني؛

مساحته : 02 هكتار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 26235 - 68، الرسم العقاري عدد 26247 - 68؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 26138 - 68، الرسم العقاري عدد 26144 - 68 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26145 - 68، الرسم العقاري عدد 26236 - 68 ؛ ؛

غربا : أراضي اجلماعة الساللية بني وكيل؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي بتاريخ 03 يوليو 1977. مضمن بعدد 273 صحيفة 112 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 11 يونيو 1977 مضمن بعدد 588 صحيفة 247.

- رسم تصفح عدلي بتاريخ 17 ماي 2022 مضمن بعدد 406 صحيفة 413.

- تصريح بالشرف والتزام عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 مارس 2022 ؛

- شهادة إدارية عدد 03 - 2022 بتاريخ 03 مارس 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 15 اغسطس 2022 

على الساعة التاسعة صباحا؛ 
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مطلب رقم 18276 - 68

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022. 

طالب التحفيظ : محمد امني حزمي بن احماد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محمد امني"

نوعه : أرض فالحية سقوية بها بئر ومغروسة بأشجار الليمون والزيتون؛

البرادية احملل  الفقيه بن صالح قيادة وجماعة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو أوالد علي الواد؛

مساحته : 05 هكتار 51 ار 34 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

اليزيزي  املعطي،  قدوري  الكبير،  بلفالح  ملوك،  الشريف   : شماال 

املعطي، حزمي عمر؛

شرقا : ممر عمومي، اليزيزي املعطي ؛

جنوبا : حزمي اميمة ؛

غربا : ورثة حمادي بن عبو ميثلهم عبد الكرمي بن عبو، بلفالح الكبير، 

ورثة صالح بن سعيد ميثلهم عبد العزيز بن سعيد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : 

 248 بعدد  2021 مضمن  ديسمبر   04 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 342 .

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 04 مارس 2014.

- تصريح بالشرف عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 14 يونيو 2022.

- شهادة إدارية عدد 10 - 2016 بتاريخ 24 مارس 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 15 اغسطس 2022 

على الساعة الواحدة زواال؛

مطلب رقم 18277 - 68

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022. 

طالبة التحفيظ : اميمة حزمي بنت احماد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اميمة"

نوعه : أرض فالحية سقوية مغروسة بأشجار الليمون ؛

البرادية احملل  الفقيه بن صالح قيادة وجماعة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو أوالد علي الواد؛

مساحته : 01 هكتار 56 ار 47 سنتيار تقريبا؛

حدوده : 

شماال : حزمي محمد امني ؛

شرقا : ممر عمومي، اليزيزي املعطي ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 23820 - 68 ؛

غربا : ورثة صالح بن سعيد ميثلهم عبد العزيز بن سعيد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : 

 249 بعدد  2021 مضمن  ديسمبر   04 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 343 .

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 18 ابريل 2014.

- تصريح بالشرف عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 14 يونيو 2022.

- شهادة إدارية عدد 09 - 2016 بتاريخ 24 مارس 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 15 اغسطس 2022 

على الساعة الثانية زواال؛

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فطواكي"

مطلب رقم 18069 - 68 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1101 

املؤرخة في 05 فبراير 2020.

مسطرة  فإن   2022 يونيو  فاحت  بتاريخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "فطواكي" ذي املطلب عدد 18069 - 68 الكائن 

الضاوي،  احمد  املدعو سيدي  احملل  بن صالح  الفقيه  ومدينة  بإقليم 

قد أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالبي التحفيظ، 

بالعنوان اجلديد اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو القواسم 

اجلدد بدال من العنوان املصرح به اثناء إيداع مطلب التحفيظ.

وذلك بناء على الرسوم املودعة تأييدا للمطلب سابقا وكذا : 

ما اسفرته مسطرة التحفيظ في مختلف مراحلها.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

كرمي ناجيم    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 31100 - 72

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد خاطر بن حماد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان دحمان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان دحمان 2 "

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : إقليم الرحامنة، جماعة سيدي علي لبراحلة، دوار السميحات.

مساحته : 66 آر 05 سينتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : ورثة الشرادي بن ملصدق؛ 

شرقـا : ورثة بوشعيب بن محمد؛

جـنوبا : السكة احلديدية، ممر عمومي عرضه 05 أمتار؛

غربـا : ورثة ادريس بن دحمان.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.
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أصل امللك ׃

- محضر إرساء املزاد العلني موؤخ في 21 أبريل 2022؛

- نسخة مطابقة لألصل من دفتر التحمالت مؤرخ في 14 مارس 2022؛

احملكمة  عن  صادر   2019  -  1615  -  63 رقم  ملف   220 رقم  حكم   -

االبتدائية بابن جرير بتاريخ 19 أبريل 2021؛

- صورة من شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 25 يناير 2022؛

- صورة من تقرير خبرة قضائية ملف عقار عدد 63 - 1615 - 19؛

- صورة من شهادة إدارية مؤرخة في 06 يونيو 2021؛

- صورة لنسخة من رسم إراثة وفريضة عدلي مضمن بعدد 208 كناش 

التركات عدد 101 مؤرخ في 27 أغسطس 2009 توثيق الدار البيضاء؛

- نسخة طبق األصل من رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 457 صحيفة 388 

السبع  توثيق عني   2003 29 سبتمبر  بتاريخ   28 03 عدد  التركات  كناش 

احلي احملمدي الدار البيضاء؛

- نسخة طبق األصل من رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 400 كناش 222 

بتاريخ فاحت ديسمبر 2014 توثيق الدار البيضاء.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 أغسطس 2022 على 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 31101 - 72

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد خاطر بن حماد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان دحمان "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان دحمان 1 "

نوعه ׃ أرض فالحية.

موقعه : إقليم الرحامنة، جماعة سيدي علي لبراحلة، دوار السميحات.

مساحته : 60 آر 33 سينتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : ممر عمومي عرضه 05 أمتار؛ 

شرقـا : احلاج ادريس ملاعي؛

جـنوبا : ممر عمومي عرضه 05 أمتار، السكة احلديدية؛

غربـا : ورثة الشاوي ادريس.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

- قناة ماء جوفية.

أصل امللك ׃

- محضر إرساء املزاد العلني موؤخ في 21 أبريل 2022؛

- نسخة مطابقة لألصل من دفتر التحمالت مؤرخ في 14 مارس 2022؛

احملكمة  عن  صادر   2019  -  1615  -  63 رقم  ملف   220 رقم  حكم   -

االبتدائية بابن جرير بتاريخ 19 أبريل 2021؛

- صورة من شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 25 يناير 2022؛

- صورة من تقرير خبرة قضائية ملف عقار عدد 63 - 1615 - 19؛

- صورة من شهادة إدارية مؤرخة في 06 يونيو 2021؛

208 كناش  - صورة لنسخة من رسم إراثة وفريضة عدلي مضمن بعدد 

التركات عدد 101 مؤرخ في 27 أغسطس 2009 توثيق الدار البيضاء؛

- نسخة طبق األصل من رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 457 صحيفة 

388 كناش التركات 03 عدد 28 بتاريخ 29 سبتمبر 2003 توثيق عني 

السبع احلي احملمدي الدار البيضاء؛

- نسخة طبق األصل من رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 400 كناش 222 

بتاريخ فاحت ديسمبر 2014 توثيق الدار البيضاء.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 أغسطس 2022 على 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 31102 - 72

تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : جناة متقي بنت عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الروض"

نوعه ׃ أرض فالحية محاطة بسور بها بئر وأشجار مختلفة وبناية من سفلي.

موقعه : إقليم الرحامنة، جماعة اجلعيدات، دوار سيدي بن قاسم.

مساحته : 01 هكتار 04 آر 93 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : طريق عمومي، جيدي موالي حفيظ، محمد النجمي؛ 

شرقـا : طريق عمومي؛

جـنوبا : طريق عمومي؛

غربـا : طريق عمومي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي متوسط التوتر.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 410 صحيفة 437 كناش األمالك رقم 

26 بتاريخ 09 سبتمبر 2021 توثيق ايت اورير؛

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 178 صحيفة 140 سجل األمالك 53 

بتاريخ 02 سبتمبر 2004 توثيق ابن جرير؛

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 356 صحيفة 379 كناش األمالك 

26 بتاريخ 19 أغسطس 2021 توثيق ايت اورير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 أغسطس 2022 على 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

خالد احليطي     

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 58188 - 75

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : طامو قحافة بنت اسماعيل 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الظهرة األولى " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الظهرة األولى " 

مشتمالته : أرض فالحية بها بناية 
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سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة  اقليم   : موقعه 

اسماعيل دوارسي بوشعيب 

مساحة املصرح بها : 25آ ر تقريبا 

حدوده : 

شماال : البركة محمد 

شرقا : قربال أحمد 

جنوبا : ورثة محمد بن البركة 

غربا : ورثة محمد بن البركة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

-رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 364 صحيفة 406 كناش عدد 33 

بتاريخ 03 اكتوبر 2003 توثيق احملكمة االبتدائية باجلديدة.

 9 كناش   317 صحيفة   254 عدد  حتت  مضمن  عدلي  ملكية  -رسم 

بتاريخ 16 فبراير 1996 توثيق احملكمة االبتدائية باجلديدة 

على   2022 اغسطس   11  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 58189 - 75

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : املصطفى الضرفي بن بوشعيب 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املصطفى " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املصطفى " 

مشتمالته : أرض عارية بها بناية من سفلي وطابقني 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الزمامرة حي املسيرة 

مساحة املصرح بها : 55آ ر تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة الفقيه سي مسعود 

شرقا : الهواري 

جنوبا : الزنقة 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء مؤرخ في 23 -09- 2009 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء مؤرخ في 13 - 05 - 2003 

- رسم اراثة عدلي مضمن حتت عدد 35 صحيفة 350 كناش رقم 16 

بتاريخ 13 ماي 2003 توثيق الزمامرة 

- رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 748 صحيفة 391 كناش رقم 55 

بتاريخ 29 اغسطس 1995 توثيق الزمامرة 

على   2022 اغسطس   15  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 58190 - 75

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : سعيد الزعيم الساسي ابن ادريس 

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان الكراكر " 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار الشبوقات 

مساحة املصرح بها : 1آ ر 50 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد القادر بن مية 

شرقا : عبد القادر بن مية 

جنوبا : أيت محمد محمد 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

بتاريخ  والتصرف مصحح االمضاء  تنازل عن االستغالل   : التملك  سند 

26 نوفمبر 2011 

على   2022 اغسطس   16  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 58191 - 75
تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : نور الدين شيبوب بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلطة " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلطة " 

مشتمالته : أرض عرية بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الغربية دوار البريبرات 

مساحة املصرح بها : 99 سنيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : احلسني فرحان 

شرقا : عزيز شبوب 

جنوبا : عزيز شيبون 

غربا : ممر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 51 كناش   231 242 صحيفة  عدد  عدلي مضمن حتت  ملكية  رسم 

بتاريخ 30 - 05 - 2022 توثيق الزمامرة التاريخ املقرر الجراء التحديد 

املؤقت : 17 اغسطس 2022 على الساعة 10 و00 دقيقة.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

ياسني أيت حدو   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 2082 - 76
تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022. 

طالبو التحفيظ : 

1 - أمينة اخلطيب بنت علي بنسبة 6/48

2 - سهير الدليرو بنت محمد بنسبة 7/48
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3 - مالك الدليرو بن محمد بنسبة 14/48

4 - العزيزة الدليرو بنت محمد بنسبة 7/48

5 - طارق الدليرو بن محمد بنسبة 14/48

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان الدليرو " 

نوعـه : أرض فالحية.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو 

: حي الرميالت.

مساحتـه : 54 آر 30 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : طريق عرضها 12 متر؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 31114 - 19؛ الرسم العقاري عدد 17187 

- 76؛ الرسم العقاري عدد 12675 - 76؛ طريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2479 - 19؛

غربا : الرسم العقاري عدد 54360 - 19.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 25 من شعبان 1358؛

2 - رسم واحد عدلي مؤرخ في 25 من شعبان 1358؛

3 - نسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في 25 من ذي احلجة 1394 املوافق 

لـ 08 يناير 1975؛

4 - نسخة رسم توكيل عدلي مؤرخ في 04 رمضان 1395 املوافق لـ 

11 سبتمبر 1975؛

5 - نسخة رسم توكيل عدلي مؤرخ في 19 من جمادى الثانية 1412 

املوافق لـ 26 ديسمبر 1991؛

6 - نسخة رسم وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 29 من شعبان 1433 

املوافق لـ 19 يوليو 2012؛

7 - نسخة رسم وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 20 من ذي احلجة 1435 

املوافق لـ 15 أكتوبر 2014؛

8 - رسم اثبات االختصاص عدلي مؤرخ في 05 رجب 1443 املوافق لـ 

07 فبراير 2022؛

لـ  املوافق   1443 رجب   05 في  مؤرخ  عدلي  امللك  استمرار  رسم   -  9

07 فبراير 2022؛

10 - رسم توكيل خاص عرفي مؤرخ في 15 مارس 2022؛

11 - شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل بتاريخ 

16 ماي 2022 حتت عدد 553.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 أغسطس 2022 على 

الساعة 12 : 00 ظهرا.

مطلب رقم 2083 - 76

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022. 

طالب التحفيظ : عبد الفتحي احلمري بن عيسى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وسيم 4 " 

نوعـه : أرض عارية.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو : السواني.

مساحتـه : 01 آر 98 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : زنقة عرضها 5.50 متر مربع؛

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

مؤرخ عدلي  إراثة  رسم  لنسخة  االصل  طبق  نسخة   -  01

في 04 جمادى الثانية 1414 املوافق لـ 19 نوفمبر 1993؛

في  مؤرخ  عدلي  اإلحصاء  رسم  لنسخة  االصل  طبق  نسخة   -  02

25 من جمادى الثانية 1414 املوافق لـ 10 ديسمبر 1993؛

03 - نسخة طبق األصل لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 12 من ربيع االول 1415 

املوافق لـ 21 اغسطس 1994؛

لـ  املوافق   1439 شعبان  من   22 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  04

09 ماي 2018؛

05 - عقد استمرار امللك عدلي مؤرخ في 18 من جمادى االولى 1442 

املوافق لـ 02 يناير 2021؛

06 - شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل بتاريخ 

04 ماي 2022 حتت عدد 504.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 أغسطس 2022 على 

الساعة 13 : 00 زواال.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق 

شكري بنداود   

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 8445 - 77

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022

طالب التحفيظ : عبد اهلل مشيوربن التومي ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » التومي 1 «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » التومي 1 «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة إسلي، دوار السناينة ؛

مساحته : 05 هـ 42 آرا 94 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : مشيور جنيمة ؛

شرقا : الرسمان العقاريان عدد : 12197 - 77 و عدد : 13620 - 77؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : o - 37370 ؛

غربا : طريق عمومية بعرض عشرة أمتار ؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

في مؤرخ   125 صحيفة   192 كناش   110 عدد  ملكية  رسم   -  1

28 أبريل 2022 ؛

2 - شهادة إدارية عدد 135 بتاريخ : 20 ديسمبر 2021 ؛

الساعة  على   2022 اغسطس   08  : التحديد  عملية  إجراء  تاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 8446 - 77

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022

طالب التحفيظ : شفيق إدريس بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »كرعني اللوز«؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » كرعني اللوز« ؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار أعزيزاين ؛

مساحته : 25 آرا 43 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

القطعة األولى : 

شماال : أعزيزي محمد ؛

شرقا : أعزيزي حكيمة ؛

جنوبا : طريق بعرض عشرة أمتار ؛

 : عدد  العقاري  والرسم  محمد  عزيزي  الرحمان،  عبد  بختاوي   : غربا 

98140 - 02 ؛ 

القطعة الثانية : 

شماال : طريق بعرض عشرة أمتار ؛

شرقا : أعزيزي خديجة ؛

جنوبا : عزيزي مصطفى ؛

غربا : ورثة عمرو بن علي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

في  مؤرخ   465 صحيفة   190 كناش   390 عدد  ملكية  رسم   -  1

فاحت أبريل 2022 ؛

2 - عقد شراء عدد 20 صحيفة 22 كناش 193 بتاريخ : 25 أبريل 2022 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 11 بتاريخ 25 يناير 2022 ؛

4 - وكالة عرفية بتاريخ : 13 ماي 2022 ؛

5 - وكالة موثقة مؤرخة في : 19 يوليو 2021 ؛

الساعة  على   2022 اغسطس   09  : التحديد  عملية  إجراء  تاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 8447 - 77

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022

طالب التحفيظ : رمضان عزيزي بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »تزيانني 1«؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تزيانني 1« ؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار أعزيزاين ؛

مساحته : 01 هـ 43 آرا تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : أوالد بومعرف ؛

شرقا : عزيزي امليلود وورثة عمرو بنيوب ؛

جنوبا : أحمد لكصير ؛

غربا : ممر عمومي بعرض عشرة أمتار ؛ 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة ملكية ضمن أصلها بعدد 15 كناش 97 صحيفة 18 مؤرخ 

في 23 اغسطس 2013 ؛

2 - شهادة إدارية عدد 49 بتاريخ : 04 يونيو 2016 ؛ 

3 - محضر بيع عقار غير محفظ باملزاد العلني ملف تنفيدي عدد 137 - 2017 

بتاريخ : 05 ديسمبر 2018 ؛

 : 137 - 2017 بتاريخ  4 - دفتر التحمالت موضوع ملف تنفيدي عقاري 

13 سبتمبر 2018 ؛

 161 صحيفة   132 بعدد  أصلها  ضمن  بفريضتها  إراثة  نسخة   -  5

كناش 75 بتاريخ : 05 اغسطس 2011 

 60 كناش   423 صحيفة   366 بعدد  أصلها  ضمن  إراثة  نسخة   -  6

بتاريخ : 18 ديسمبر 2008 ؛ 

7 - عقد إصالحي عدد 33 صحيفة 31 كناش 191 بتاريخ : 25 يناير 2019 ؛

8 - موجب إراثة عدد 53 صحيفة 84 كناش 89 بتاريخ : 15 اغسطس 2013 ؛

الساعة  على   2022 اغسطس   11  : التحديد  عملية  إجراء  تاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 8448 – 77

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022

طالب التحفيظ : رمضان عزيزي بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » تزيانني «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تزيانني 2 «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار أعزيزاين؛

مساحته : 01 هـ 70 آرا تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : ورثة عمرو بنيوب ؛

شرقا : عبد العزيز برزوك؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 80860 - 02 ؛

غربا : أحمد لكصير ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

في مؤرخ   18 صحيفة   97 كناش   15 عدد  ملكية  رسم   -  1

23 اغسطس 2013 ؛
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2 - شهادة ادارية عدد 49 مؤرخة في 04 يونيو 2013 ؛

تنفيدي عدد  )ملف  العلني  باملزاد  بيع عقار غير محفظ  - محضر   3

137 - 2017 ( بتاريخ : 05 ديسمبر 2018؛

4 - دفتر التحمالت ) ملف تنفيدي عقاري عدد 137 - 2017( بتاريخ : 

13 سبتمبر 2018 ؛

5 - نسخة إراثة بفريضة ضمن أصلها بعدد 132 صحيفة 161 كناش 

75 بتاريخ : 05 اغسطس 2011 ؛

6 - موجب إراثة عدد 53 صحيفة 84 كناش 89 بتاريخ : 15 اغسطس 2013 ؛

 60 كناش   423 صحيفة   366 بعدد  أصلها  ضمن  إراثة  نسخة   -  7

بتاريخ : 18 ديسمبر 2008 ؛

8 - عقد إصالحي عدد33 صحيفة 31 كناش 191 بتاريخ : 25 يناير 2019 ؛

الساعة  على   2022 اغسطس   11  : التحديد  عملية  إجراء  تاريخ 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 8449 - 77

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022

طالب التحفيظ : يحي عزوزي بن رمضا ن؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلرشة « ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » احلرشة «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة إسلي، دوار أوالد بنسعيد ؛

مساحته : 02 هـ 12 آرا 90 س تقريبا ؛ 

حدوده : 

والطريق   o  -  4012 و   o  -  729  : عدد  العقاريان  الرسمان   : شماال 

الرئيسية رقم 6016 ؛

شرقا : النخيلي الشريف بن بنعيسى ؛

جنوبا : مزيان ولد لوكيلي ؛

غربا : مزوز شعبان بن محمد ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدد 41 كناش 193 صحيفة 46 مؤرخ في 19 أبريل 2022 ؛

2 - شهادة إدارية عدد 34 بتاريخ : 15 أبريل 2022 ؛

3 - رسم شراء عدد 148 صحيفة 167 كناش 192 بتاريخ : 13 ماي 2022 ؛ 

الساعة  على   2022 اغسطس   10  : التحديد  عملية  إجراء  تاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 8450 - 77

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022

طالبو التحفيظ : 

1 - فاطمة الفرح بنت قدور بنسبة 15 - 120 ؛

2 - محمد مرزاق بن خلضر بنسبة 14 - 120 ؛

3 - خديجة مرزاق بنت خلضر بنسبة 07 - 120 ؛

4 - عز الدين مرزاق بن خلضر بنسبة 14 - 120 ؛

5 - احلسن مرزاق بن خلضر بنسبة 14 - 120 ؛

6 - فوزي مرزاق بن خلضر بنسبة 14 - 120 ؛

7 - بدر الدين مرزاق بن خلضر بنسبة 14 - 120 ؛

8 - سهام مرزاق بنت خلضر بنسبة 07 - 120 ؛

9 - سعاد مرزاق بنت خلضر بنسبة 07 - 120 ؛

10 - لطفي مرزاق بن خلضر بنسبة 14 - 120 ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »دار البقرة 6«؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »دار البقرة 6 «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة أهل أنكاد ، دوار أوالد السايح ؛

مساحته : 01 هـ 07 آرا 09 س تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : ورثة مرزاق أحمد ؛ 

شرقا : ورثة العادلي محمد ؛

جنوبا : طريق عمومي بعرض عشرة أمتار ؛

غربا : مرزاق علي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

 : بتاريخ   514 صحيفة   177 كناش   480 عدد  ملكية  رسم   -  1

31 ديسمبر 2020 ؛ 

في مؤرخ   277 صحيفة   222 كناش   360 عدد  إصالحي  ملحق   -  2

19 ماي 2022؛

 : بتاريخ   217 كناش   220 صحيفة   274 عدد  إستدراكي  ملحق   -  3

20 ديسمبر 2021 ؛

4 - شهادة إدارية عدد 1055 بتاريخ : 23 نوفمبر 2020 ؛

 : بتاريخ   134 206 كناش  167 صحيفة  إراثة بفريضة عدد  - نظير   5

25 ديسمبر 2019 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 10 اغسطس 2022 على الساعة احلادية 

عشر صباحا.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى : » النعيمة « 

مطلب التحفيظ عدد : 3341 - 77 الذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 924 بتاريخ 14 سبتمبر 2016

واعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 953 

بتاريخ 05 أبريل 2017.

، فإن   2022 10 يونيو   : مبقتضى مطلب مصادق على امضائه بتاريخ 

مسطرة حتفيظ امللك املدعو » النعيمة « موضوع مطلب التحفيظ 

دوار   ، إسلي  جماعة  أنكاد،  وجدة  بعمالة  الكائن   ،  77  -  3341 عدد 

السناينة ، تتابع من اآلن فصاعدا في إسم : 

1 - رحمة جفالي بنسبة 4543 - 3446784 ؛

2 - رابح جفالي بن محمد بنسبة 3442241 - 3446784 ؛
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وذلك بناء على : 
1 - احلكم اإلبتدائي عدد : 1318 ( ملف عدد 56 - 1403 - 2017 (

الصادر عن احملكمة اإلبتدائية بوجدة بتاريخ : 10 أكتوبر 2018 ؛
2 - القرار اإلسثئنافي عدد : 340 ( ملف رقم 74 - 1403 - 2018 (الصادر 

عن إستئنافية وجدة بتاريخ : 04 يوليو 2019 ؛
3 - قرار محكمة النقض عدد : 891 - 8 ( في امللف املدني : 3119 - 1 - 8 - 2020 ( 

الصادر بتاريخ : 28 ديسمبر 2021 ؛
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد : 

كمال عونة    

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4956 - 79
تاريخ اإليداع : 07 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : السيد يحي علوي بن احلاج بن عالل.
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الشويحية علوي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " الشويحية علوي ".
نوعـه : أرض بها دار تتكون من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة جرسيف، احملل املدعو : " حرشة كانبير ".
مساحته : 01 آ 10 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : زنقة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 13287 - 79؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 4556 - 79؛

غربا : زنقة.
احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 
1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 من شوال 1443 موافق 19 ماي 2022؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 03 يونيو 2022.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 08 أغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.
احملافظة على األمالك العقارية بجرسيف

منية عبد الرحيم    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5626 - 81
تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : محمد ازيان بن البحراوي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لقريطيطة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "لقريطيطة ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.

مساحته : 01 هـ 50 آر تقريبا.

اجملاورون : 

10919 - 81؛  2903 - 81؛ الرسم العقاري رقم  شماال : الرسم العقاري رقم 

الرسم العقاري رقم 11287 - 81؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 4244 - 81)القطعة األولى(؛

جنوبا : محمد ازيان بن البحراوي)طالب التحفيظ(؛

غربا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 70 صحيفة 45 كناش االمالك رقم 35 

بتاريخ 26 فبراير 1976 توثيق تيفلت.

2. تصريح بالشرف مصحح االمضاء في 19 ابريل 2022.

3.نسخة كاملة من رسم الوالدة مؤرخة في 19 ابريل 2022.

4. شهادة إدارية عدد 27 - 2022 مؤرخة في 31 ماي 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5627 - 81

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : عبد الرزاق العبدوني بن احلسني.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك العبدوني ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.

مساحته : 02 هـ 90 آر تقريبا في قطعتني.

القطعة األولى : 

اجملاورون : 

الثانية  القطعة  ورائها  أمتارمن   05 : طريق عمومية عرضها  شماال 

والرسم العقاري رقم 12314 - 16؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 20735 - 16؛

جنوبا : ورثة حللو ميلود بن املعطي؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 13866 - 16؛

القطعة الثانية : 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 1633 - 16؛ الرسم العقاري رقم 5931 - 16؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 20735 - 16؛

الثانية  القطعة  ورائها  أمتارمن   05 عرضها  عمومية  طريق   : جنوبا 

ومطلب التحفيظ رقم 20735 - 16 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 12314 - 16؛
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 52 صحيفة 39 كناش العقار رقم 119 

بتاريخ 28 سبتمبر 2007 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 397 صحيفة 418 كناش العقار رقم 

39 بتاريخ 12 نوفمبر 1997 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 327 صحيفة 349 كناش العقار رقم 

39 بتاريخ 30 ماي 1997 توثيق تيفلت.

4. رسم إشهاد عدلي ضمن بعدد 39 صحيفة 30 كناش اخملتلفة رقم 

31 بتاريخ 31 مارس 1997 توثيق تيفلت.

كناش   1991 لسنة   4 الترتيبي  بالعدد  ضمن  عدلي  إراثة  رسم   .5

التركات توثيق تيفلت.

 1497 الترتيبي  6. رسم ملكية قصد التحفيظ عدلي ضمن بالعدد 

لسنة 1990 كناش العقار توثيق تيفلت.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 10 اغسطس 2022 على 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 5628 - 81

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : بن الرحالية ميلود بن محمد.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

دوار  بوخلخال  سيدي  اجلوهرة  عني  جماعة  تيفلت  دائرة   : موقعه 

اجغيدرات.

مساحته : 04 هـ 89 آر 40 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عني الترتيقة؛ 

شرقا : بن الرحالية سعيد؛

جنوبا : بن الرحالية علي؛

غربا : واد مليليح.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 258 صحيفة 330 كناش العقار رقم 

47 بتاريخ 26 سبتمبر 2018 توثيق تيفلت.

2. شهادة إدارية عدد 80 - ج ع ج س ب مؤرخة في 02 سبتمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 12 اغسطس 2022 على 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5629 - 81

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : كوثر اوباقي بنت علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لودينات".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " لودينات". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت حدو.

مساحته : 01 هـ 09 آر 35 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بنوزكري جمال؛ 

شرقا : بنزكري فاطمة؛

جنوبا : بنوزكري بناصر؛

غربا : الرسم العقاري رقم 25890 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 351 صحيفة 442 كناش العقار رقم 

66 بتاريخ 18 مارس 2022 توثيق تيفلت.

العقار  284 كناش  246 صحيفة  بعدد  2. رسم ملكية عدلي ضمن 

رقم 63 بتاريخ 17 سبتمبر 2021 توثيق تيفلت.

3. صورة شمسية من رسم وكالة عدلي مضمن بعدد 78 بتاريخ 25 

يناير 2022 توثيق سفارة املغرب بأبو ظبي.

4.شهادة إدارية عدد 43 - م ت - 2022 مؤرخة في 30 ماي 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5630 - 81

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : كوثر اوباقي بنت علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الودينات".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الودينات". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت حدو.

مساحته : 01 هـ 09 آر 35 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بنوزكري محمد؛ 

شرقا : بنوزكري فاطمة؛

جنوبا : بنوزكري اعمر؛

غربا : الرسم العقاري رقم 25890 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 111 صحيفة 107 كناش العقار رقم 

68 بتاريخ 29 مارس 2022 توثيق تيفلت.

العقار  463 كناش  358 صحيفة  بعدد  2. رسم ملكية عدلي ضمن 

رقم 64 بتاريخ 17 سبتمبر 2021 توثيق تيفلت.
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3. صورة شمسية من رسم وكالة عدلي مضمن بعدد 79 بتاريخ 

25 يناير 2022 توثيق سفارة املغرب بأبو ظبي.

4.شهادة إدارية عدد 42 - م ت - 2022 مؤرخة في 30 ماي 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 5631 - 81

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالب التحفيظ : ياسني بن الصغير بن محمد.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 80 آر 25 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : سهام بوخنيف؛ 

شرقا : الطريق العمومية؛

جنوبا : اخلويط عبد اهلل؛

غربا : سهام بوخنيف.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

437 كناش االمالك  322 صحيفة  1.رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 

رقم 197 بتاريخ 15 مارس 2022 توثيق اخلميسات.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 153 صحيفة 175 كناش العقار 

رقم 63 بتاريخ فاحت يوليو 2021 توثيق تيفلت.

باقي  كناش   34 صحيفة   55 بعدد  ضمن  عدلي  استدراك  رسم   .3

الوثائق رقم 34 بتاريخ 03 مارس 2022 توثيق تيفلت.

4. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 102 صحيفة 129 كناش العقار رقم 64 

بتاريخ 11 يونيو 2021 توثيق تيفلت.

كناش   411 صحيفة   307 بعدد  ضمن  عدلي  وفريضة  اراثة  رسم   .5

التركات رقم 17 بتاريخ 11 اغسطس 2016 توثيق تيفلت.

6. رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 216 صحيفة 290 كناش العقار 

رقم 53 بتاريخ 19 سبتمبر 2019 توثيق تيفلت.

7. نسخة من رسم ملكية عدلي ضمن اصله بعدد 29 صحيفة 41 

كناش العقار رقم 45 بتاريخ 30 ابريل 2018 توثيق تيفلت.

8.شهادة إدارية عدد 24 مؤرخة في 26 ماي 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5632 - 81

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022.

طالبة التحفيظ : سهام بوخنيف بنت محمد.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 01 هـ 45 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اخلويط حميد ؛ 

شرقا : الطريق العمومية؛

جنوبا : ياسني بن الصغير واخلويط عبد اهلل؛

غربا : اخلويط عمر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

437 كناش االمالك  322 صحيفة  1.رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 

رقم 197 بتاريخ 15 مارس 2022 توثيق اخلميسات.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 102 صحيفة 129 كناش العقار رقم 

64 بتاريخ 11 يونيو 2021 توثيق تيفلت.

باقي  كناش   34 صحيفة   55 بعدد  ضمن  عدلي  استدراك  رسم   .3

الوثائق رقم 34 بتاريخ 03 مارس 2022 توثيق تيفلت.

4. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 102 صحيفة 129 كناش العقار رقم 

64 بتاريخ 11 يونيو 2021 توثيق تيفلت.

كناش   411 صحيفة   307 بعدد  ضمن  عدلي  وفريضة  اراثة  رسم   .5

التركات رقم 17 بتاريخ 11 اغسطس 2016 توثيق تيفلت.

6. رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 216 صحيفة 290 كناش العقار 

رقم 53 بتاريخ 19 سبتمبر 2019 توثيق تيفلت.

7. نسخة من رسم ملكية عدلي ضمن اصله بعدد 29 صحيفة 41 

كناش العقار رقم 45 بتاريخ 30 ابريل 2018 توثيق تيفلت.

8.شهادة إدارية عدد 25 مؤرخة في 26 ماي 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 اغسطس 2022 على 

الساعة 10 : 30 د.
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مطلب رقم 5633 - 81

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1 - محمد البشتي بن اخلياطي بنسبة 1 - 2.

2 - المي اوغلي بنت جون ميشال بنسبة 1 - 2 .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرشاد 581". 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد رقم 581.

مساحته : 84 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 20 أمتار؛ 

شرقا : ورثة مقروط العربي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 1377 - 81؛

غربا : طريق عمومية عرضها 30 متر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1.رسم شراء عدلي ضمن بعدد 119 صحيفة 158 كناش العقار رقم 

66 بتاريخ 19 نوفمبر 2021 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 424 صحيفة 404 كناش العقار رقم 

53 بتاريخ 29 يناير 1999 توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية عدد 84 مؤرخة في 08 مارس 2022.

التسليم  ومحضر  املؤقت  التسليم  قرار  من  الألصل  طبق  4.نسخة 

املؤقت رقم 45 - 2022 بتاريخ 03 مارس 2022.

5.قرار الترخيص بالبناء رقم 360 - 90 بتاريخ 02 ابريل 1990 .

6. قرار الترخيص بالبناء رقم 108 بتاريخ 14 فبراير 2005 .

7.رخصة السكن رقم 385 - 93 بتاريخ 03 سبتمبر 1993 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 اغسطس 2022 على 

الساعة 09 : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "هراس احملارث"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 5291 - 81

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1171 

املؤرخة في 09 يونيو 2021.

فان مسطرة حتفيظ   2022 ماي   13 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

امللك املسمى " هراس احملارث " موضوع مطلب التحفيظ رقم 5291 - 81 

الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر ستتابع من االن 

فصاعدا باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وقدرها 03 هـ 89 آر 

47 س عوضا عن املساحة املصرح بها عند ايداع مطلب التحفيظ .

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. شهادة إدارية عدد 31 - 20 - أ ج م ط مؤرخة في 14 سبتمبر 2020.

بتاريخ  61 رقم  التركات  كناش   76 بعدد  ضمن  عدلي  إراثة  رسم   .2

15 ماي 2016 توثيق القنيطرة.

3.نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 09 ماي 2016.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "هراس احملارث"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 5294 - 81 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1171 

املؤرخة في 09 يونيو 2021.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 13 ماي 2022 فان مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " هراس احملارث " موضوع مطلب التحفيظ رقم 5294 - 81 الكائن 

بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر ستتابع من االن فصاعدا 

باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وقدرها 03 هـ 69 آر 06 س عوضا 

عن املساحة املصرح بها عند ايداع مطلب التحفيظ .

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. شهادة إدارية عدد 32 - 20 - أ ج م ط مؤرخة في 14 سبتمبر 2020.

بتاريخ  61 رقم  التركات  كناش   76 بعدد  ضمن  عدلي  إراثة  رسم   .2

15 ماي 2016 توثيق القنيطرة.

3.نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 09 ماي 2016.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري الوزاني     

محافظة ازمور

مطلب رقم 694 - 84

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022 

طالبة التحفيظ : رشيدة الزوبير بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد احلروشة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد احلروشة
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نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار جمارة الواد.

مساحته : 01 هـ 19 آ 24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 108160 - 08.

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 108161 - 08، مطلب عدد 108163 - 08 

و مطلب عدد 108164 - 08.

جنوبا : مطلب عدد 108165 - 08.

غربا : املصطفى الزوبير و طريق خاصة.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1443 شعبان   30 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)02 ابريل 2022(.

2 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 39 ق - هـ صادرة عن قائد هشتوكة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 أغسطس 2022 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 695 - 84

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : محمد ساليم بن مبارك

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد التباري

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد التباري

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 15 آ 82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : صياد بوشعيب.

شرقا : صياد خديجة و فتيحة.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار و يليها رسم عقاري عدد 12958 - ج.

غربا : هرماش عبد الرحيم.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1437 األول  ربيع   06 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)18 ديسمبر 2015(.

موافق  1443 األولى  جمادى   02 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

)07 ديسمبر 2021(.

موافق  1439 شعبان   10 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نظير   -  3

)27 ابريل 2018(.

4 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 294 - 2015 مؤرخة في

09 ديسمبر 2015.

5 - شهادة إدارية عدد 74 - 2022 مؤرخة في 01 - 06 - 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 09 أغسطس 2022 على 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 696 - 84

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : قاسم منهاج بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض محرش

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض محرش

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار احلدادة.

مساحته : 18 آ 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

شرقا : ربيعة شكري.

جنوبا : ورثة بوشعيب قيموسي.

غربا : العياشي قيموسي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1443 االخرة  جمادى   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)25 يناير 2022(.

موافق  1443 االخرة  جمادى   23 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

)26 يناير 2022(.

في مؤرخة   228 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -  3

21 يناير 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 أغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 697 - 84

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022 

طالبا التحفيظ : 

1 - هشام عزمي بن الزيتوني 

2 - قاسم منهاج بن احمد، سوية بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض محرش

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

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار احلدادة

مساحته : 12 آ 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي.

شرقا : العياشي قيموسي.

جنوبا : زوحلي محمد.

غربا : ورثة احمد األسمر و امينة االسمر.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1443 رمضان   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)30 ابريل 2022(.

موافق  1443 شوال   04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

)05 ماي 2022(.

3 - شهادة إدارية عدد 56 - 2022 مؤرخة في 05 ماي 2022.

4 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 91 مؤرخة في 18 ابريل 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 أغسطس 2022 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 698 - 84

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : حميد ابا يزيد بن العربي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الدار

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 20 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق معبدة رقم 318 من اجلديدة في اجتاه أوالد حمدان.

شرقا : حسن الهينوي و نور الدين الهينوي.

جنوبا : الوعدودي الهينوي.

غربا : ورثة الهينوي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1443 رجب   14 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)16 فبراير 2022(.

في مؤرخة   2022  -  73 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -  2

16 فبراير 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 أغسطس 2022 على 

الساعة 13 ظهرا.

مطلب رقم 699 - 84

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : حنانيا ملول بن هارون 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض زيوتي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض زيوتي

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار الدابوزية

مساحته : 69 آ 49 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي عرضه 03 امتار.

شرقا : نبيلة رياض.

جنوبا : ورثة قدور رياض و ورثة مبارك رياض.

غربا : طريق عرضه 08 أمتار.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1442 رجب   05 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)17 فبراير 2021(.

2 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 03 مؤرخة في 18 يناير 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 15 أغسطس 2022 على 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 700 - 84

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : عبد اهلل بويدي بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد احلاج احليمر 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد بويدي

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار احلجاج

مساحته : 55 آ 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلافظي حسن و من معه و عبد الغني جنان.

شرقا : احلافظي حسن و من معه.

جنوبا : لزمي عبد اللطيف، ورثة عيسى الطويل و طريق عمومي.

غربا : طريق عمومي.
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احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1443 رجب   29 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)03 مارس 2022(.

موافق  1443 شعبان   06 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

)09 مارس 2022(.

في مؤرخة   2022  -  17 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -  3

02 مارس 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 أغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 701 - 84

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022 

طالبة التحفيظ : حنان ظريف بنت عبد الهادي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض حبل الفرن

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض حبل الفرن

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 30 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : علمان سعيد.

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : باللي مليكة.

غربا : علمان عبد اهلل.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1443 رمضان   13 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)15 ابريل 2022(.

موافق  1443 شوال   18 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم   -  2

)19 ماي 2022(.

في مؤرخة   2022  -  173 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -  3

11 ابريل 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 أغسطس 2022 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 702 - 84

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : عبد اجمليد املمدوحي بن عبد القادر

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حبل العسري 2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حبل العسري

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار املساعدة.

مساحته : 54 آ 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد اجمليد املمدوحي، حلسن ايت باكرمي و صفية بن ملعمر.

شرقا : رسم عقاري عدد 185303 - 08.

جنوبا : رسم عقاري عدد 185303 - 08 و رسم عقاري عدد 185302 - 08.

غربا : سميرة املمدوحي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1436 محرم   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)27 اكتوبر 2014(.

موافق  1440 رجب   08 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  2

)15 مارس 2019(.

3 - اشهاد عرفي مؤرخ في 06 يونيو 2022.

في مؤرخة   151 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -  4

19 اغسطس 2014.

5 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 1 مؤرخة في 15 يناير 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 16 أغسطس 2022 على 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 703 - 84

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : محمد احكني بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض النخل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض النخل

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السراغنة.

مساحته : 01 هـ 94 آ 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة مصطفى اشراقة و ورثة التبار شراقة.

شرقا : سي محمد ملعيلم و سي محمد جوادي.

جنوبا : ورثة عبد اهلل بن نصار و تيال علي بن مبارك.

غربا : ورثة مبارك احكني.

احلقوق العينيــة : الشيء. 
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أصل امللك : 

موافق  1441 الثاني  ربيع   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)23 ديسمبر 2019(.

في مؤرخة  م.م   -  294 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -  2

15 سبتمبر 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 أغسطس 2022 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 704 - 84

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : محمد احكني بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : طريق الشركة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : طريق الشركة

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السراغنة.

مساحته : 61 آ 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : تيال علي بن مبارك.

شرقا : مصباحي خديجة بنت عبد اهلل و ورثة نصار بن عبد اهلل.

جنوبا : تيال امينة بنت بوشعيب.

غربا : طريق.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

لرسم ملكية عدلي مؤرخ في - صورة شمسية مطابقة لألصل   1

26 ربيع الثاني 1441 موافق )23 ديسمبر 2019(.

في مؤرخة  م.م   -  295 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -  2

15 سبتمبر 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 أغسطس 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 705 - 84

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : محمد احكني بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : فرن العبدي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فرن العبدي

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السراغنة.

مساحته : 53 آ 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : تيال محمد بن بوشعيب.

شرقا : قباي بوشعيب بن الطاهر و احكني زهرة.

جنوبا : اسافي فاطمة بنت العياشي.

غربا : طريق.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

لرسم ملكية عدلي مؤرخ في - صورة شمسية مطابقة لألصل   1

26 ربيع الثاني 1441 موافق )23 ديسمبر 2019(.

في مؤرخة  م.م   -  297 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -  2

15 سبتمبر 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 أغسطس 2022 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 706 - 84

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022 

طالبو التحفيظ : 

1 - عبد اهلل هدازي بن محمد بنسبة 2 - 8

2 - محمد هدازي بن محمد بنسبة 2 - 8

3 - خدوج هدازي بنت محمد بنسبة 1 - 8

4 - عيسى هدازي بن محمد بنسبة 2 - 8

5 - زبيدة هدازي بنت محمد بنسبة 1 - 8

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : كدية ريح

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كدية ريح

نوعه : أرض فالحية.

دوار  الساحل،  املهارزة  جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

النيام فخذة الصوالح.

مساحته : 17 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي و ورثة بوبكر.

شرقا : ورثة هدازي و رسم عقاري عدد 156516 - 08.

جنوبا : ورثة زعر و طريق عمومي.

غربا : ورثة بوبكر.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1415 صفر   17 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -  1

)25 يوليو 1994(.

موافق  1415 صفر   17 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -  2

)25 يولو 1994(.
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3 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 جمادى االولى 1415 موافق 

)10 اكتوبر 1994(.

موافق  1424 شوال   08 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -  4

)03 ديسمبر 2003(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 أغسطس 2022 على 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 707 - 84

تاريخ اإليداع : 16 يونيو 2022 

طالب التحفيظ : حميد الوديع بن عبد الرحمان

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : جنان حرار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان حرار

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار أوالد سيدي فارس.

مساحته : 23 آ 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

شرقا : مباركة فالج و حبيبة فتيح.

جنوبا : مطلب عدد 95684 - 08.

غربا : بوشعيب فالح.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1443 األولى  جمادى   09 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)14 ديسمبر 2021(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 شوال 1443 موافق )12 ماي 2022(.

في مؤرخة   2021  -  92 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -  3

13 ديسمبر 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 17 أغسطس 2022 على 

الساعة 13 ظهرا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الترسة"

مطلب عدد 85522 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 76 املؤرخة في 14 يونيو 2000 

و إعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 787 

املؤرخة في 29 يناير 2014.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 11 ماي 2022 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو "الترسة" موضوع مطلب عدد 85522 - 08، الكائن بدائرة 

احلوزية جماعة أوالد رحمون دوار أوالد حجاج، تتابع من االن فصاعدا في 

اسم السادة : 

- عائشة بنت محمد بنسبة 16 سهما من أصل 128.

- الشعيبية احليار بنت محمد بنسبة 07 أسهم من ذلك.

- فتيحة احليار بنت محمد بنسبة 07 أسهم من ذلك.

- غنو احليار بنت محمد بنسبة 07 أسهم من ذلك.

- الزوهرة احليار بنت محمد بنسبة 07 أسهم من ذلك.

- فاطنة احليار بنت محمد بنسبة 07 أسهم من ذلك.

- رضوان احليار بن محمد بنسبة 14 أسهم من ذلك.

- اخملتار احليار بن محمد بنسبة 14 أسهم من ذلك.

- عبد العزيز احليار بن محمد بنسبة 14 أسهم من ذلك.

- عبد الرحيم احليار بن محمد بنسبة 14 أسهم من ذلك.

- الرداد احليار بن محمد بنسبة 14 أسهم من ذلك.

- صباح احليار بنت محمد بنسبة 07 أسهم من ذلك.

ذلك استنادا على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا : 

17 صادر عن احملكمة اإلبتدائية باجلديدة بتاريخ  ابتدائي عدد  - حكم 

12 مارس 2015.

- قرار استئنافي عدد 27 صادر عن محكمة اإلستئناف باجلديدة بتاريخ 

28 يناير 2016.

- قرار استئنافي عدد 78 صادر عن محكمة اإلستئناف باجلديدة بتاريخ 

08 اكتوبر 2020.

- شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 04 اكتوبر 2016.

- حكم رقم 765 مؤرخ في 30 اكتوبر 2000 صادر عن محكمة مركز 

القاضي املقيم بأوالد افرج.

- رسم صلح عدلي مؤرخ في 09 صفر 1437 موافق 21 نوفمبر 2015.

موافق  1426 محرم   20 في  مؤرخ  عدلي  تصرف  موجب  نسخة   -

فاحت مارس 2005.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 رجب 1436 موافق 11 ماي 2015.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " أرض احلمري"

مطلب عدد 132796 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1067 املؤرخة في 12يونيو 2019.

مسطرة  فان   2022 يونيو   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو "أرض احلمري" موضوع مطلب عدد 132796 - 08، 

الكائن بجماعة املهارزة الساحل دوار أوالد داود تتابع من االن فصاعدا 

في اسم نفس طالب التحفيظ األصلي السيد : محسن بنسليمان 

بن عبد الوهاب و ذلك استنادا على العقود السابق ايداعها باملطلب.

مع الغاء عملية التحديد املؤرخة في 29 يوليو 2019 و إعادة برمجتها 

من جديد بتاريخ 09 اغسطس 2022 على الساعة 13 زواال.



4009 عدد 1225 - 22 ذوالقعدة 1443 )22 يونيو 2022(

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بالد الدهر باحسني"

مطلب عدد 56973 - 75 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1069 املؤرخة في 26 يونيو 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 16 ديسمبر 2021 فان مسطرة حتفيظ 

 ،75  -  56973 عدد  مطلب  موضوع  باحسني"  الدهر  "بالد  املدعو  امللك 

تتابع من االن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ األصلي السيد : 

انوار اكرم ارحيلي بن احمد و بكون امللك يقع بدائرة احلوزية جماعة أوالد 

رحمون دوار املريس ذلك استنادا على العقود السابق ايداعها باملطلب.

وإعادة   2019 اغسطس   15 في  املؤرخة  التحديد  عملية  الغاء  مع 

برمجتها من جديد بتاريخ 08 اغسطس 2022 على الساعة 10 صباحا 

و ذلك بعد أن متت إحالة امللف من مصلحة احملافظة العقارية بسيدي 

إسماعيل الزمامرة إلى مصلحة احملافظة العقارية بأزمور.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 

املعطي زديد     

محافظة حد السوالم

مطلب رقم 337 - 86

تاريخ اإليداع : 06 يونيو 2022

طالب التحفيظ : عبد العزيز البغدادي بن إبراهيم

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اجلدد 2 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اجلدد 2

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار أوالد داوود

املساحة : 01 هـ 01 ار 45 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احلسني بوجكان 

شرقا : الطريق 

جنوبا : مطلب عدد 3198 - 53

غربا : ورثة احلاج الطاهر منهم محمد الطهري

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 323 صحيفة 328 كناش األمالك 127 

بتاريخ 12 نوفمبر 2015

 131 األمالك  كناش   07 صحيفة   06 بعدد  مضمن  شراء  رسم   -  2

بتاريخ 14 ديسمبر 2015

3 - رسم مخارجه مضمن بعدد 231 صحيفة 408 كناش األمالك 171 

بتاريخ 08 ابريل 2022

4 - شهادة إدارية عدد 17 - 2015 بتاريخ 24 نوفمبر 2015

5 - تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 08 اغسطس 2022 على الساعة : 

التاسعة صباحا

مطلب رقم 338 - 86

تاريخ اإليداع : 06 يونيو 2022

طالب التحفيظ : احلسني بوجكان بن محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اجلدد 1 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اجلدد 1

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة احلساسنة دوار أوالد داوود

املساحة : 01 هـ 01 ار 45 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق وورثة احلاج الطاهر منهم الطاهري محمد 

شرقا : الطريق 

جنوبا : البغدادي عبد العزيز

غربا : ورثة احلاج الطاهر منهم الطاهر محمد

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 323 صحيفة 328 كناش األمالك 127 

بتاريخ 12 نوفمبر 2015

 131 األمالك  كناش   07 صحيفة   06 بعدد  مضمن  شراء  رسم   -  2

بتاريخ 14 ديسمبر 2015

3 - رسم مخارجه مضمن بعدد 231 صحيفة 408 كناش األمالك 171 

بتاريخ 08 ابريل 2022

4 - رخصة اجلزيء مؤرخة في 24 مارس 2022

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 اكتوبر 2015 عدد 172 - م ش ق

6 - شهادة إدارية عدد 17 - 2015 بتاريخ 24 نوفمبر 2015

7 - تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 08 اغسطس 2022 على الساعة : 

احلادية عشر صباحا 

مطلب رقم 339 - 86

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022

طالب التحفيظ : محمد بلقدمي بن محمد 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الكور بالقريات 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الكور بالقريات

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة

املساحة : 00 هـ 61 ار 29 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الساملي امحمد 

شرقا : الرسوم العقارية عدد 87174 - 53 و87448 - 53 و53032 - 53 

و85403 - 53 

جنوبا : لكبيرة اخللفي

غربا : رسم عقاري 101759 - 53

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 481 صحيفة 403 كناش األمالك 114 

بتاريخ 09 ديسمبر 2013

2 - عقد موثق مؤرخ في 03 مارس 2021

3 - تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 09 اغسطس 2022 على الساعة : 

الواحدة زواال

مطلب رقم 340 - 86

تاريخ اإليداع : 08 يونيو 2022

طالبا التحفيظ : 

- عبد اجمليد مونزيل بن احلداوي بنسبة 01 - 02

- سميرة مونزيل بنت احلداوي بنسبة 01 - 02

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض البحر 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البحر

نوعه : ارض بها بناية

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة

املساحة : 04 ار 48 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة احلسني فتحي 

شرقا : الرسم العقاري عدد 7849 - 53 

جنوبا : عبد الرزاق الوعدودي 

غربا : زنقة عرضها 4 امتار

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 481 صحيفة 403 كناش األمالك 114 

بتاريخ 09 ديسمبر 2013

2 - عقد موثق مؤرخ في 03 مارس 2021

3 - تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 09 اغسطس 2022 على الساعة : 

الواحدة زواال

مطلب رقم 341 - 86

تاريخ اإليداع : 09 يونيو 2022

طالبو التحفيظ : 

- محمد السعيد بن علي بن محمد بنسبة 1585 - 35857

- عبد اللطيف السعيد بن محمد بنسبة 10000 - 35857

- رشيد السعيد بن محمد بنسبة 10000 - 35857

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض السعيد 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض السعيد

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار أوالد مومن

املساحة : 03 هـ 58 ار 57 س تقريبا

حدوده : 

شماال : رسم عقاري 78326 - س 

شرقا : خضروب محمد ورسم عقاري 1455 - د 

جنوبا : طريق عرضها 10 امتار 

غربا : طريق عرضها 20 متر

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

 178 األمالك  28 كناش  24 صحيفة  بعدد  - رسم ملكية مضمن   1

بتاريخ 30 ماي 2022

2 - صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في 16 يناير 2024

3 - تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 10 اغسطس 2022 على الساعة : 

التاسعة صباحا

مطلب رقم 342 - 86

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022

طالبة التحفيظ : جناة الزوين بنت عبد القادر 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض عبد القادر 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض عبد القادر 

نوعه : ارض فالحية بها بنايات
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موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة

املساحة : 00 هـ 12 ار 70 س تقريبا

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 17720 - 53 و مسلك من 4 امتار 

شرقا : مسلك من 10 امتار و عزيز الزوين 

جنوبا : مسلك من 4 امتار و العايدي الزوين 

غربا : بوكطاية اجلياللي و الزوين اليماني

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 262 صحيفة 381 كناش األمالك 151 

بتاريخ 26 سبتمبر 2019

 178 األمالك  كناش   33 صحيفة   27 بعدد  مضمن  صدقة  رسم   -  2

بتاريخ فاحت يونيو 2022

3 - تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 10 اغسطس 2022 على الساعة : 

احلادية عشر زواال

مطلب رقم 343 - 86

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022

طالب التحفيظ : محمد امني كسوس بن عمر

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرياحيني 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرياحيني

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي بن حمدون دوار الرياحيني

املساحة : 37 ار 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : جنيم محمد 

شرقا : ورثة اعمر بن اعمر 

جنوبا : أوالد سعيد بن اجلياللي 

غربا : ممر عرضه 4 امتار

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار مضمن بعدد 151 صحيفة 169 كناش األمالك 179 

بتاريخ 24 اغسطس 2020 ابتدائية سطات

 152 301 كناش األمالك  281 صحيفة  2 - رسم شراء مضمن بعدد 

بتاريخ فاحت اكتوبر 2020 توثيقية سطات

3 - تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 15 اغسطس 2022 على الساعة : 

التاسعة صباحا

مطلب رقم 344 - 86

تاريخ اإليداع : 10 يونيو 2022

طالب التحفيظ : محمد امني كسوس بن عمر

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرياحيني 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرياحيني

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي بن حمدون دوار الرياحيني

املساحة : 00 هـ 52 ار 10 س تقريبا

حدوده : 

شماال : جنيم حليمة بنت بوعزة 

شرقا : ورثة اعمر بن اعمر 

جنوبا : جنيم الزوهرة 

غربا : ممر عرضه 4 امتار

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم استمرار مضمن بعدد 05 صحيفة 05 كناش األمالك 152 

بتاريخ 22 يوليو 2020 ابتدائية سطات

 164 241 كناش األمالك  281 صحيفة  2 - رسم شراء مضمن بعدد 

بتاريخ 07 فبراير 2022 توثيقية سطات

3 - تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 15 اغسطس 2022 على الساعة : 

العاشرة صباحا

مطلب رقم 345 - 86

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022

طالب التحفيظ : اجلياللي عدناني بن عمر

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد احلطة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد احلطة

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الغنميني دوار بني مرجيش

املساحة : 28 ار 21 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 10 امتار 

شرقا : بوشعيب بن قاسم بن عدنان 
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جنوبا : حمو بن عمر عدنان 

غربا : حمو بن عمر عدنان

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 132 صحيفة 225 كناش األمالك 171 

بتاريخ 24 فبراير 2022 

2 - تصميم هندسي

 : 2022 على الساعة  04 يوليو   : التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد 

العاشرة والنصف صباحا

مطلب رقم 346 - 86

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022

طالب التحفيظ : اجلياللي عدناني بن عمر

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد القرية 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد القرية

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الغنميني دوار بني مرجيش

املساحة : 31 ار 43 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عدنان قاسم بن محمد 

شرقا : ورثة الورد بن بوشعيب 

جنوبا : ورثة بوشعيب ن بوشعيب واملنقوشي رشيدة 

غربا : طريق من 10 امتار

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 131 صحيفة 223 كناش األمالك 171 

بتاريخ 24 فبراير 2022 

2 - تصميم هندسي

 : 2022 على الساعة  04 يوليو   : التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد 

احلادية عشرة صباحا

مطلب رقم 347 - 86

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022

طالب التحفيظ : اجلياللي عدناني بن عمر

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد املرس 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد املرس

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الغنميني دوار بني مرجيش

املساحة : 26 ار 50 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عمر بن محمد عدنان 

شرقا : قاسم عدنان بن محمد 

جنوبا : قاسم عدنان بن محمد 

غربا : التامي

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 134 صحيفة 230 كناش األمالك 171 

بتاريخ 24 فبراير 2022 

2 - تصميم هندسي

 : 2022 على الساعة  04 يوليو   : التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد 

احلادية عشر والنصف صباحا

مطلب رقم 348 - 86

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022

طالب التحفيظ : اجلياللي عدناني بن عمر

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الكرمة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الكرمة

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الغنميني دوار بني مرجيش

املساحة : 00 هـ 31 ار 36 س تقريبا

حدوده : 

شماال : حلسن بن محمد مجيد 

شرقا : حسان ولد العمري 

جنوبا : حلسن بن حمد مجيد 

غربا : طريق من 10 امتار 
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احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 133 صحيفة 228 كناش األمالك 171 

بتاريخ 24 فبراير 2022 

2 - رسم استدراك مضمن بعدد 195 صحيفة 228 كناش باقي الوثائق 

86 بتاريخ 17 مارس 2022 

3 - تصميم هندسي

 : 2022 على الساعة  04 يوليو   : التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد 

الثانية عشر زواال

مطلب رقم 349 - 86

تاريخ اإليداع : 13 يونيو 2022

طالب التحفيظ : عمر طنطاوي بن بوشعيب

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض حفرة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض حفرة

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار اكريكيح

املساحة : 01 هـ 75 ار 25 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 10 امتار 

شرقا : ورثة كيالني محمد وورثة كيالني عمر ومطلب عدد 7952 - 53 

جنوبا : طريق من 10 امتار 

غربا : طريق من 10 امتار 

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 235 صحيفة 276 كناش األمالك 162 

بتاريخ 08 ابريل 2021 

2 - تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 15 اغسطس 2022 على الساعة : 

الثانية عشر زواال

مطلب رقم 350 - 86

تاريخ اإليداع : 15 يونيو 2022

طالبا التحفيظ : 

- عبد السالم عزوز بن محمد بنسبة 01 - 02

- مينة عزوز بنت محمد بنسبة 01 - 02

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض املسجد 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض املسجد

نوعه : ارض فالحية بها بنايات

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة

املساحة : 02 ار 90 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عمر بن احمد 

شرقا : فتيحي عبد الرحيم ورسم عقاري 5498 - 15 

جنوبا : مولود ايت باري 

غربا : ممر من 3 امتار 

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مضمن بعدد 262 صحيفة 259 كناش األمالك 173 

بتاريخ 11 ابريل 2022 

2 - تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 16 اغسطس 2022 على الساعة 

: التاسعة صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بحد السوالم 

املصطفى مازي    



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداع التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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شرقا : السادة ورثة بوغالب؛ 

جنوبا : ساقية ورسم عقاري رقم : k/1600؛

غربا : ساقية وطريق؛

طالبة التحفيظ : السيدة سهام فززي االدريسي بنت محمد.

مطلب رقم 29693 - 05 

اسم امللك : "اخلير"؛

موقعه : عمالة مكناس جماعة ويسالن، حي القدس، شارع عالل بن 

اهلل رقم 211، 

وقع حتديده : 23 اغسطس2021؛

مساحته : 72 س؛

نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابقني علويني؛

اجملاورون : 

شماال : السادة ورثة عبد اللطيف العسري؛ 

شرقا : السيد امحمد الهشومي؛ 

جنوبا : السيد عزيز بوشعور، وممر؛

غربا : السيد عبد املولى عبد الكرمي؛ 

طالب التحفيظ : السيد احميدة لووان بن ادريس.

مطلب رقم 29716 - 05 

اسم امللك : " العرصة"

موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة انزالة بني عمار، 

دوار أوالد يوسف، 

وقع حتديده : 13 أكتوبر 2021؛ 

مساحته : 2 هـ 12 آ 59س؛

نوعـه : أرض فالحية بها شجار الزيتون، بئر، وحجرة للبئر؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : السيد محمد منزي ورسم عقاري رقم : 169332 - 05 ؛ 

جنوبا : شعبة وممر

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 27201 - 05 

طالب التحفيظ : السيد حسن الفنزي بن محمد.

   احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه

     بوشعيب دومار.

 

محافظة طنجة

مطلب رقم 28349 - 06 

اسم امللك : ملك اكادير.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر اشراقة، 

وقع حتديده في : 17 نوفمبر 2021.

محافظة الرباط - حسان

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

ان  للعموم  يعلن  حسان   - بالرباط  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

السيدة فاطمة البصري ومن معها الساكنة بتمارة الرقم 6 عمارة 135 

اقامة الفردوس ح م 1، طلبت أن يسلم لها نظير جديد للملك املسمى 

بالرباط حي  الواقع   R -  72534 رقم  العقاري  الرسم  *اغنيم* موضوع 

يعقوب املنصور؛ و ذلك بسبب ضياع النظيرالذي سلم ملورثها سابقا.

ميكن لكل من يهمه األمر أن يتعرض ضد تسليم هذا النظير داخل 

باجلريدة  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجل 

الرسمية. 

   احملافظ على االمالك العقارية بالرباط - حسان

    اجلياللي احلليمي.

 

محافظة مكناس املنزه

مطلب رقم 29678 - 05 

اسم امللك : " كرمي"

 : املدعو  احملل  الدخيسة  وجماعة  قيادة  مكناس،  عمالة   : موقعه 

"سيدي بوقصبة"، 

وقع حتديده : 27 يوليو 2021؛

مساحته : 03 هـ 61 آ 12س؛

سفلي  بها  للسكن  ودار  الزيتون،  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعـه 

وطابق علوي، بئر، اسطبل، وبراكة؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم k/1829 والسادة ورثة بوغالب، 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18آر77س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار كثيرة منها اشجار الرمان و الليمون و 

الزيتون و بئر و قصب؛

اجملاورون : 

شماال : حسن الشرافي؛

شرقا : طريق عمومي ، مصطفى احبيب؛

جنوبا : مطلب عدد 23925 - 06 ؛

غربا : رسم عقاري عدد 141697 - 06 ، محمد الشرافي؛

طالب التحفيظ : السيد حسن الغرافي الضريف بن محمد.

مطلب رقم 28230 - 06 

اسم امللك : اوقاف 1002.

موقعه : طنجة املدينة القدمية حي القثبة زنقة مصطفى الدكالي رقم 3، 

وقع حتديده في : 11 مايو 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40س.

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل و طابق اول مقلص؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 136122 - 06 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 136122 - 06 ؛

جنوبا : االحباس ، بلمهدي كرمي ، زنقة مصطفى الدكالي؛

غربا : مطلب عدد 28227 - 06 ، ملك الغير؛

طالب التحفيظ : السيد ناظر اوقاف طنجة.

مطلب رقم 28333 - 06 

اسم امللك : زالل 1.

موقعه : طنجة مدشر عزيب احلاج قدور، 

وقع حتديده في : 15 اكتوبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آر59س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 162258 - 06 ، 190058 - 06 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 190421 - 06 ، رسم عقاري عدد 154158 - 06 ؛

جنوبا : طريق عمومي، رسم عقاري عدد 135363 - 06 ؛

غربا : رسم عقاري عدد 136894 - 06 ، رسم عقاري عدد 90683 - 06 ، 

رسم عقاري عدد 160705 - 06 ؛

طالبة التحفيظ : الشركة املسماة " زميوبيليي" ش م م.

مطلب رقم 28347 - 06 

اسم امللك : دار اخلير.

موقعه : طنجة حي القصبة حومة القادرية رقم 9، 

وقع حتديده في : 08 نوفمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر20س.

نوعه : أرض عارية بها بناء مكون من طابق ارضي سفلي و طابق ارضي 

علوي و طابقني اثنني و مرفق؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 105636 - 06 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 105636 - 06 ؛

جنوبا : زنقة القادرية رقم 9؛

غربا : االحباس ، اجلباري؛

طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم العلوي االمراني و من معه.

مطلب رقم 28334 - 06 

اسم امللك : زالل 2.

موقعه : طنجة مدشر عزيب احلاج قدور، 

وقع حتديده في : 15 اكتوبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 59س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 161979 - 06 ، مطلب عدد 27230 - 06 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 161979 - 06 ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 156266 - 06 ؛

غربا : رسم عقاري عدد 158529 - 06 ؛

طالبة التحفيظ : الشركة املسماة " زميوبيليي" ش م م.

مطلب رقم 28308 - 06 

اسم امللك : شريف 1.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر اجزناية، 

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 28309 - 06 ، محسن مرون؛

شرقا : محسن مرون؛

جنوبا : طريق عرضه 7 متر؛

غربا : طريق عمومي؛

طالب التحفيظ : السيد حفيظة بوحنني.

مطلب رقم 28307 - 06 

اسم امللك : الرملة.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني، 

وقع حتديده في : 22 ديسمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23آر85س.

نوعه : أرض عارية بها اشجار؛
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اجملاورون : 

شماال : واد اجلنانات؛

شرقا : رسم عقاري عدد 99363 - 06 ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 199363 - 06 ، مطلب عدد 28306 - 06 ؛

غربا : مطلب عدد 28305 - 06 ؛

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة الفريحي.

مطلب رقم 28306 - 06 

اسم امللك : جنان 2.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني، 

وقع حتديده في : 22 ديسمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 48آر77س.

نوعه : أرض عارية بها اشجار؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 28305 - 06 ، مطلب عدد 28307 - 06 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 199363 - 06 ؛

جنوبا : ابرياق ، رسم عقاري عدد 163274 - 06 ؛

غربا : رسم عقاري عدد 28228 - 06 ؛

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة الفريحي.

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

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقارييني 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

أن  طلبت  ببلجيكا  املقيمة  عشوبة  بن  مليكة  السيدة  ان  للعموم 

يــسـلم لها نظـــير جديـد للــــرسم العـقـاري عدد 57861 - 06 

املــؤسـس للمـلك الـــمــدعو" كنرياس 16" الكائن بطنجة زنقة 

كنرياس و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم لها سابقـــا.

بتعرضــه  يدلي  أن  التسلـيم  هذا  يهمــه  شخص  كل  إمكان  في 

عليه قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

بدوار  املقيم  باطيس  السيد جمال  نيابة عن  املودن  السيد سمير  ان 

ارموتة بني دركول باب تازة شفشاون طلب أن يــسـلم له نظـــير 

للمـلك  املــؤسـس   06  -  66020 عدد  العـقـاري  للــــرسم  جديـد 

الـــمــدعو " عمر بن اخلطاب 7" الكائن بطنجة بني مكادة و ذلك 

بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقـــا.

بتعرضــه  يدلي  أن  التسلـيم  هذا  يهمــه  شخص  كل  إمكان  في 

عليه قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

   احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

محمد الزخوني.     

محافظة فاس

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد الشرادي محمد نبيل طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

العقاري رقم F - 20757 املؤسس للملك املدعو"شومية " الكائن بفاس 

حي محطة القطار وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على االمالك العقارية بفاس

حدو اوحلسن.      

 

محافظة اجلديدة 

اعالن عن انتهاء التحديد املتعلق مبطالب التحفيظ

 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "اوالد غامن" 

اقليم اجلديدة

ان احملافظ على االمالك العقارية باجلديدة يشرفه ان ينهي لعلم العموم 

التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان 

املطلب  الى   08  -  152458 املطلب  "من  غامن  اوالد   " املدعوة  اجلماعي 

157066 - 08 واملطالب 78349 - 08 - 83753 - 08  - 67207 - 08 .

االعالن طبقا  هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  بعد مضي شهرين  ينتهي   

للظهير الشريف رقم 1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389 هـ 

املوافق 25 يوليو 1969.

    احملافظ على االمالك العقارية باجلديدة

     عبد الرحمان دريوش.

 

محافظة أكادير

مطلب رقم 43829 - 09

اسم امللـك : " ملك ايت الفاضل "

موقعــه : مركز التامري جماعة وقيادة التامري، عمالة اكادير اداوتنان،

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 آر 78 سنتيار

نوعــه : دار للسكن ذات طابق ارضي به محالت جتارية واخرين علويني وسطح. 
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اجملــاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : االدريسي موالي حسن ؛ 

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : محمد ايت الفاضل بن امبارك. 

مطلب رقم 34402 - 09

اسم امللـك : " ملك لويك "

موقعـه : دوار اكرافال ،اجلماعة احلضرية تكيوين ، عمالة اكادير اداوتنان، 

تاريخ حتديده : 29 ماي 2002 ،

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 58 سنتيار

نوعــه : ارض صاحلة للبناء. 

اجملــاورون : 

شماال : مطلب عدد 26151 - 09 - 25212- 09 ، 

شرقا : 26151 - 09 25212- 09 ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : مطلب عدد 24631 - 09 

طالب التحفيظ : هشام اخراز بن احمد، 

مطلب رقم 43808 - 09

اسم امللـك : " احلسني بوسرحان "

موقعه : حي ايت املودن، ، اجلماعة الترابية اكادير، عمالة أكادير إداوتنان.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 53 سنتيار

نوعــه : دار للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول.

اجملــاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق- مطلب التحفيظ عدد 30560 - 09 

جنوبا : طالب التحفيظ، 

غربا : سعاد

طالب التحفيظ : احلسن بوسرحان. 

   احملافظ على األمالك العقارية بأكادير

عبد اهلل ارمو .      

 

محافظة بني مالل

مطلب رقم 55896 - 10

اسم امللك : فدان حمادي بوعزة.

موقعه : إقليم و دائرة بني مالل قيادة و جماعة سيدي جابر احملل املدعو 

أوالد سعيد لقراقب.

نوعــه : ارض فالحية.

مساحتـه : 03 هكتارات 07 آر 72 سنتيار

اجملاورون : 

شمـاال : ارتفاق الساقية؛

جنوبـا : ورثة العالوي محمد ؛

شرقــا : ارتفاق الساقية؛

غربــا : الرسم العقاري عدد 65675 - 10

طالبة التحفيظ : فطنة الشطبي بنت حدو.

مطلب رقم 50588 - 10

اسم امللك : " تاوريرت" 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة و جماعة تاكزيرت احملل 

املدعو ايت احمد

نوعــه : أرض فالحية

مساحتـه : 87 آر 37 س ،

القطعة األولى

شمــاال : ارتفاق الساقية

جنوبـا : ارتفاق الساقية؛

شرقــا : طالب التحفيظ ،

غــربا : اوخاما سعيد، 

القطعة الثانية

شمــاال : ارتفاق الساقية؛

جنوبـا : اوخاما سعيد؛

شرقــا : طالب التحفيظ ،

غــربا : اوخاما سعيد، اوجوج صالح

طالب التحفيظ : السيد حميد بوزكري بن حمو 

مطلب رقم 63831 - 10 

اسم امللك : " بوزكري"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد حمدان حي بنت العجل

نوعــه : أرض عارية

مساحتـه : 89 س .

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة ؛

جنوبـا : الزنقة ؛

شرقــا : حميطيش مصطفى ،

غــربا : مطلب التحفيظ عدد 64078 - 10

طالب التحفيظ : السيد احميطيش بوزكري بن الكبير

مطلب رقم 63940 - 10 

اسم امللك : " كموح 3 و 4" 

احملل  ايعيش  أوالد  جماعة  و  قيادة  مالل  بني  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

املدعو : بومعيز 2
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نوعــه : أرض فالحية

مساحتـه : 74 آر 44 س ،

القطعة األولى : 

شمــاال : الرسم العقاري عدد 81533 - 10؛

جنوبـا : اوعالل زهرة؛

شرقــا : ممر ،

غــربا : فضيل محمد، ملساعدي بوزكري، 

القطعة الثانية

شمــاال : هوازين احلسني و من معه، ارتفاق املرور ؛

جنوبـا : اوعالل زهرة؛

شرقــا : ملساعدي بوزكري ،

غــربا : ممر

طالبو التحفيظ : السيد ة فاطمة كموح بنت محمد و من معها

مطلب رقم 63968 - 10 

اسم امللك : برنوص

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد زهرة بوخرصة

نوعــه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون 

مساحتـه : 17 آر 01 س

اجملاورون : 

شمــاال : ورثة ايت زهرة؛

جنوبـا : ممر؛

شرقــا : ارتفاق الساقية ،

غــربا : كرباز فاطمة

طالبو التحفيظ : السيد برنوص بوزكري بن اجلياللي و من معه

مطلب رقم 63997 - 10 

اسم امللك : اخلير 3 

الربع جماعة  ايت  قيادة  تادلة  دائرة قصبة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

كطاية احملل املدعو و الشعراني

نوعــه : أرض فالحية 

مساحتـه : 08 آر 34 س 

اجملاورون : 

شمــاال : ورثة بلعيدي موالي عبد السالم ؛

جنوبـا : مطلب التحفيظ عدد 64033 - 10 ؛

شرقــا : ارتفاق الساقية ،

غــربا : ورثة بلعيدي موالي عبد السالم 

طالب التحفيظ : السيد بلعيدي موالي علي بن ابراهيم 

مطلب رقم 64012 - 10 

اسم امللك : "ملك حقيقي"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو ام الظهر 

نوعــه : أرض بها بناية مكونة من سفلي به متجر و طابقني و مرافق

مساحتـه : 97 س .

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة ؛

جنوبـا : الرسم العقاري عدد 26716 - 10 ؛

شرقــا : الزنقة ،

غــربا : الرسم العقاري عدد 23447 - 10

طالب التحفيظ : السيد حقيقي أحمد بن مولود

مطلب رقم 64019 - 10 

اسم امللك : "الوردي"

موقعه : إقليم و دائرة بني مالل قيادة و جماعة أوالد امبارك احملل املدعو 

الطليح

نوعــه : أرض عارية

مساحتـه : 02 آر 00 س .

اجملاورون : 

شمــاال : زياد عبد اللطيف ؛

جنوبـا : الطريق ؛

شرقــا : ورثة ايت محالش، سعيد ،

غــربا : الزنقة

طالبة التحفيظ : السيد الوردي فاطمة بنت باسو

مطلب رقم 64022 - 10 

اسم امللك : "ملك زهرة"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد زهرة

نوعــه : أرض عارية

مساحتـه : 02 آر 23 س .

اجملاورون : 

شمــاال : حميد حادة ؛

جنوبـا : مطلب التحفيظ عدد 64004 - 10؛

شرقــا : الزنقة ،

غــربا : ورثة القايد بناصر

طالبة التحفيظ : السيدة زهرة شكوبي بنت املعطي 

مطلب رقم 64047 - 10 

اسم امللك : "بولكركاع"

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة و جماعة تاكزيرت احملل 

املدعو مزارع ايت وودي

نوعــه : أرض بها بناية ذات سفلي و حديقة 

مساحتـه : 02 آر 02 س .

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة ؛

جنوبـا : اوبزو محمد؛

شرقــا : خراز صالح ،

غــربا : خرازصالح

طالب التحفيظ : السيد فياللي صالح بن اجلياللي
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مطلب رقم 64049 - 10 

اسم امللك : " سند"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة. 

نوعــه : بناية ذات سفلي و طابق أول و مرافق

مساحتـه : 90 س .

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة ؛

جنوبـا : الزنقة ؛

شرقــا : حسني حسني بن حمو ،

غــربا : الرسم العقاري عدد 69501 - 10

طالب التحفيظ : السيد افران عبد احلفيظ بن محمد .

مطلب رقم 64053 - 10 

اسم امللك : " اشريف 9 "

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة 

احملل املدعو امشاط. 

نوعــه : أرض فالحية

مساحتـه : 42 آر 89 س .

اجملاورون : 

شمــاال : ارتفاق الساقية ؛

جنوبـا : ارتفاق الساقية ؛

شرقــا : لهو حالوي بن موحى و من معه ،

غــربا : ورثة موحى اوزايد

طالب التحفيظ : السيد اشريف محمد بن احماد .

مطلب رقم 64054 - 10 

اسم امللك : "اشريف 10"

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة 

احملل املدعو امشاط.

نوعــه : أرض فالحية

مساحتـه : 77 آر 14 س .

اجملاورون : 

شمــاال : ارتفاق الساقية ؛

جنوبـا : ورثة اوعالم صالح؛

شرقــا : ورثة اوعالم صالح،

غــربا : ممر

طالب التحفيظ : السيد اشريف محمد بن احماد.

مطلب رقم 64058 - 10 

اسم امللك : "ا املعطاوي"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو ايت تسليت

نوعــه : أرض عارية

مساحتـه : 84 س .

اجملاورون : 

شمــاال : ورثة سعيد اولعيد ؛

جنوبـا : الزنقة ؛

شرقــا : نعيمة اوعلي ،

غــربا : نعيمة اوعلي

طالب التحفيظ : السيد املعطاوي رضوان بن محمد

مطلب رقم 64078 - 10 

اسم امللك : "احميطيش 1"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد حمدان حي بنت لعجل حي الفرح

نوعــه : أرض عارية

مساحتـه : 83 س .

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة ؛

جنوبـا : الزنقة؛

شرقــا : مطلب التحفيظ عدد 63831 - 10 ،

غــربا : الزنقة

طالبة التحفيظ : احميطيش فاطيمة بنت الكبير

مطلب رقم 64084 - 10 

اسم امللك : "الشديرة"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة

نوعــه : أرض عارية

مساحتـه : 80 س .

اجملاورون : 

شمــاال : الزنقة ؛

جنوبـا : الرسم العقاري عدد 94664 - 10؛

شرقــا : الزنقة،

غــربا : نعيم عبد الرحمان

طالبو التحفيظ : السيد عبد الغني الشديرة بن محمد و من معه

مطلب رقم 64105 - 10 

اسم امللك : "ملك رابحة"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي اعياط

نوعــه : أرض بها بناية مكونة من سفلي به مراب و طابقني .

مساحتـه : 31 س .

اجملاورون : 

شمــاال : سميح محمد اولعربي، الزنقة ؛

جنوبـا : الطريق؛

شرقــا : الزنقة ،

غــربا : شرادي حمادي

طالب التحفيظ : السيدة رابحة اعليليش بنت محمد
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اصالح غلط - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 51584 - 10

الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1112

بتاريخ 22 ابريل2020

عوضـا عن : 

مطلب التحفيظ رقم 51854 - 10

اقـرا : 

مطلب التحفيظ رقم 51584 - 10

والباقي بدون تغيير 

   احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

    مصطفى العمري.

 

محافظة الناظور 

مطلب رقم 15594 - 11 

اسم امللك : هوبان. 

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 26 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : جباه اسماعيل.

شرقا : مطلب التحفيظ 15593 - 11 .

جنوبا : زنقة.

غربا : جباه اسماعيل.

طالب التحفيظ : السيد هوبان محمد بن مزيان.

مطلب رقم 19938 - 11 

اسم امللك : بنعيسى. 

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد ابراهيم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 آر 29 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وما بني الطابقني وطابق أول 

وطابق ثاني مقلص.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة.

شرقا : شارع.

جنوبا : زنقة.

غربا : خربوش.

طالب التحفيظ : السيد خربوش بنعيسى بن الطاهر.

مطلب رقم 30244 - 11 

اسم امللك : العالوي أوليحي. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة احدادا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 34 آر 30 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : أوسطي محمد.

شرقا : أوسطي محمد.

جنوبا : مطلب رقم 12033 - 11 و األحباس.

غربا : واد.

طالبو التحفيظ : السيد احلسن العالوي بن الهادي ومن معه.

مطلب رقم 31975 - 11 

اسم امللك : أوالد بنعلو. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة تزطوطني، احملل املدعو أوالد بنعلو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 هـ 37 آر 32 س.

نوعه : أرض جبلية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وبئر ويخترقها 

شعبة وخط كهربائي وعمودين كهربائيني وممر. 

اجملاورون : 

شماال : محند ماحي.

شرقا : قدور محند.

جنوبا : بحو نعمار ومحند عبد اهلل.

غربا : مقطع الريح .

طالب التحفيظ : السيد عالل محيت بن علي.

مطلب رقم 32747 - 11 

اسم امللك : البرج. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 28 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13870 - 11 .

شرقا : ورثة تاشفي.

جنوبا : ملك الغير.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد سونة أحمد بن محمد.

مطلب رقم 33639 - 11 

اسم امللك : زروالي. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو دوار حلروش.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 76 آر 05 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
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اجملاورون : 

شماال : طريق.

شرقا : أوكنيش إدريس.

جنوبا : واد.

غربا : ورثة الزروالي عمر أمزيان.

طالب التحفيظ : السيد زروالي محمد بن ميمون.

مطلب رقم 43432 - 11 

اسم امللك : اجنار. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني شيكر، احملل املدعو دار ادودحا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 06 آر 16 س.

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول في 

طور البناء.

اجملاورون : 

شماال : يشو سعيد.

شرقا : ورثة يشو صالح.

جنوبا : ورثة يشو محمد.

غربا : ملك الغير.

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة أجنار بنت عبد الرحمان.

مطلب رقم 43970 - 11 

اسم امللك : العنصر. 

موقعه : إقليم الدريوش، جماعة تروكوت، احملل املدعو دوار الساحل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 16 آر 69 س.

نوعه : أرض جبلية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بادي.

شرقا : ورثة الشابي بادي.

جنوبا : ورثة الشابي بادي.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : السيد جمال الدين بادي بن محمد.

مطلب رقم 43973 - 11 

اسم امللك : بقالي. 

املدعو  احملل  بوستة  تاوريرت  سلوان،  جماعة  الناظور،  إقليم   : موقعه 

الكشاضية.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 31 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : أزحاف مزيان.

جنوبا : ملك الغير.

غربا : عمري محمد.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم بقالي بن أحمد.

مطلب رقم 43974 - 11 

اسم امللك : النصران. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بوعرك، احملل املدعو بوغنجاين.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 آر 59 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة خراط.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : ميمون خراط.

غربا : ورثة خراط.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم بقالي بن أحمد.

مطلب رقم 44048 - 11 

اسم امللك : املرغادي . 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة البركانيني، احملل املدعو تيغدوين، دوار متاضت. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 آر 07 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الداودي فاطمة.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : بولكدور الكاملة.

غربا : الرسم العقاري عدد 73265 - 11 ومطلب التحفيظ عدد 42388 - 11 .

طالب التحفيظ : السيد إدريس املرغادي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 44074 - 11 

اسم امللك : كرميي. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو أيدمي.

املساحة اإلجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 هـ 16 آر 38 س.

القطعة األولى : 

مساحتها : 83 آر 67 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 43658 - 11 .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 25371 - 11 .

جنوبا : الطريق الوطنية.

غربا : ورثة قوبع بلقاسم.

القطعة الثانية : 

مساحتها : 32 آر 71 س.

نوعه : أرض عارية.
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اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية.

شرقا : الرسم العقاري عدد 68319/141.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 25646 - 11 .

غربا : ورثة قوبع بلقاسم.

طالبة التحفيظ : السيدة كرميي احلسني بن أحمد.

مطلب رقم 44089 - 11 

اسم امللك : باعمي. 

بأوالد  البرج  املدعو  احملل  املاء،  رأس  جماعة  الناظور،  إقليم   : موقعه 

يوسف أوالد احلاج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 آر 00 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول وحديقة.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : أخلوفي رمضان.

جنوبا : قيلولي مصطفى.

غربا : مبروك البكاي.

طالب التحفيظ : السيد خالد باعمي بن ميمون.

مطلب رقم 61389 - 11 

اسم امللك : جنى. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة احدادن، احملل املدعو بويزارزارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 12 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير.

شرقا : الرسم العقاري عدد 72397 - 11 .

جنوبا : زنقة.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد ميمون الدباني بن أحمد.

مطلب رقم 61449 - 11 

اسم امللك : أبروشا. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة اعزانا، احملل املدعو دوار اعزانا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 04 آر 84 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الهرواتي موح أمعنان.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : ورثة موح الشايب الكوي.

غربا : ورثة الهرواتي .

طالبة التحفيظ : السيدة متعنانت احلبشي بنت عبد السالم.

مطلب رقم 61458 - 11 

اسم امللك : قيلول 23. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو سيدي علي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 25 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : قيلولي محمد وزنقة.

شرقا : قيلولي هشام.

جنوبا : قيلولي محمد.

غربا : زنقة.

طالبو التحفيظ : السيدة هشام قيلول بن أحمد ومن معه.

مطلب رقم 61498 - 11 

اسم امللك : بخزو. 

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 آر 71 س.

نوعه : أرض عارية، ويخترقها وخط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : الرسم العقاري عدد 15466 - 11 والرسم العقاري 15468 - 11 .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 46868 - 11 واحلاج الشايب.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد محمد بخزو بن ميمون.

مطلب رقم 61561 - 11 

اسم امللك : إلياس 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة أركمان، احملل املدعو احدوتا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 80 آر 34 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج عيسى املبتول.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : الرسم العقاري 69527 - 11 والرسم العقاري 69526 - 11 .

غربا : ورثة احلاج عيسى املبتول.

طالب; التحفيظ : السيد عبد اهلل متيمي بن ميمون ومن معه.

مطلب رقم 61595 - 11 

اسم امللك : بياضة. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت، احملل املدعو أوالد منصور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 07 هـ 11 آر 10 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر وشعبة.
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اجملاورون : 

شماال : الكوراري محمد واحلاج عمار.

شرقا : الكوراري محمد والرحموني ماجد.

جنوبا : الرحموني ماجد.

غربا : واد.

طالب التحفيظ : السيد حماد اخلنيفري بن عالل.

مطلب رقم 61617 - 11 

اسم امللك : بولهدوز 1. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت، احملل املدعو أوالد امهلهل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 هـ 80 آر 72 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واخلروب وبئر وبجزء منها بناية 

مكونة من سفلي، يخترقها ممر وخط كهربائي منخفض التوثر وثمان 

أعمدة كهربائية.

اجملاورون : 

شماال : عبد القادر هدرة.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31391 - 11 .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31391 - 11 بوحشيشي حمدون.

غربا : واد.

طالبة التحفيظ : السيدة شريفة بولهدوز بنت احميدان.

مطلب رقم 61671 - 11 

اسم امللك : الفجر. 

موقعه : مدينة الناظور، حي عاريض. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 94 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 34318 - 11 .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 34318 - 11 .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 34318 - 11 .

غربا : زنقة ومطلب التحفيظ عدد 34318 - 11 .

طالب التحفيظ : السيد بغداد احلرماشي بن أحمد.

مطلب رقم 61680 - 11 

اسم امللك : القدس 2. 

موقعه : مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 03 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير.

شرقا : ملك الغير.

جنوبا : ممر.

غربا : الرسم العقاري 36623 - 11 والرسم العقاري 4677 - 11 .

طالبو التحفيظ : السيدة رشيدة امليموني بنت العلمي ومن معها.

مطلب رقم 61793 - 11 

اسم امللك : أزحاف. 

: إقليم الدريوش، جماعة امطالسة، احملل املدعو دوار مريرات  موقعه 

أوالد سالم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 هـ 47 آر 75 س.

نوعه : أرض بها مستودع للسلع.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الريفي اخلتوتي.

شرقا : ورثة افرتيت.

جنوبا : طريق.

غربا : ورثة احلسن محند الطاهر.

طالب التحفيظ : السيد أزحاف عمر بن ميمون.

مطلب رقم 61931 - 11 

اسم امللك : معقول. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة سيدال لوطا، احملل املدعو بويفاضيسا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 19 آر 49 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عيسى شيلح.

شرقا : محمد بن عمار دودوح.

جنوبا : محمد بن عمار دودوح طريق.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : أحمد معقول بن فريد.

مطلب رقم 61987 - 11 

اسم امللك : احلبشي 2. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة تزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 08 آر 77 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : طريق.

غربا : أجوعو حفيظ.

طالبو التحفيظ : السيدة ميمونة بلفضيل بنت مسعود ومن معها.

مطلب رقم 61988 - 11 

اسم امللك : احلبشي. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة تزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 08 آر 62 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي.
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اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : طريق.

غربا : ورثة حبشي محمد.

طالبو التحفيظ : السيدة ميمونة بنهدي بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 61998 - 11 

اسم امللك : بوزيت. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة إيكسان، احملل املدعو بوزيت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 هـ 62 آر 84 س.

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وأخرى قدمية 

مكونة من سفلي وبئر وحوض، ويخترقها ممر وخط كهربائي وعمود 

كهربائي.

اجملاورون : 

شماال : حمود فاطمة وواد.

شرقا : الرسم العقاري عدد 54872 - 11 .

جنوبا : مسلك عمومي ومطلب التحفيظ عدد 19632 - 11 .

غربا : أوشن مصطفى ومن معه، حمود بوزيان وحمود حسني.

طالبو التحفيظ : السيد عبد الرحمان حمود بن بومدين ومن معه.

مطلب رقم 62026 - 11 

اسم امللك : ايحيى. 

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني انصار، حي اغماريا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 آر 70 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي منخفض التوثر.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أيحيى.

شرقا : زنقة.

جنوبا : شعبة.

غربا : ورثة أيحيى.

طالب التحفيظ : السيد زكرياء ايحيى بن احلسني.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 11680 - 11

امللك املسمى : " العني القدمية"، 

الكائن بإقليم الناظور جماعة رأس املاء.

طالب التحفيظ : صاحلي صالح بن محمد ومن معه.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4016، 

املؤرخة في 18 أكتوبر 1989.

إصالح غلط - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ عدد 62540 - 11 

، الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد : 1216

بتاريخ 20 ابريل 2022.

بدال من : 

موقع العقار : جماعة بني شيكر إقليم الناظور احملل املدعو : اكعموز 

تيزة.

اقـرأ : 

إقليم الناظور جماعة العروي، شارع تطوان.

والباقي بدون تغيير.

إصالح غلط - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ عدد 29888 - 11 ، 

الذي نشرت خالصته االصالحية باجلريدة الرسمية عدد : 1221

بتاريخ 25 ماي 2022.

بدال من : 

مساحة العقار : 03 آر.

اقـــرأ : 

مساحة العقار : 03 آر 02 س.

والباقي بدون تغيير.

اعالن عن اختتام اشغال التحديد ملا تبقى من مطالب

التحفيظ اجلماعي الكائنة مبنطقة التحفيظ " أركمان" 

جماعة أركمان، قيادة كبدانة، اقليم الناظور.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالناظور  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

التحفيظ  مطالب  من  تبقى  ما  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم، 

أركمان"   " املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اجلماعي 

والكائنة بجماعة أركمان، قيادة كبدانة، دائرة لوطا، اقليم الناظور ، 

ينتهي بعد مضي شهرين ابتداءا من نشر هذا االعالن تطبيقا للظهير 

املوافق   1389 االولى  جمادي   10 في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف 

) 25 يوليو 1969( بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية .

   احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بالناظور

ربيع اليعكوبي.     

 

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 38653 - 14 

اسم امللك : صوطرا.

موقعه : اقليم الرشيدية اجلماعة احلضرية الرفود، احملل املدعو : احلي اجلديد.

وقع حتديده في : فاحت مارس 2021.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 74 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي وطابق اول وبنايات فوق السطح؛

اجملاورون : 

شماال : الوادي العربي؛

شرقا : محمد بن صديق؛

جنوبا : زنقة االمل؛

غربا : حميدة املالكي؛

طالبة التحفيظ : السيدة مرمي عماري بنت املكي.

مطلب رقم 75760 - 14 

اسم امللك : فيال السعادة 754.

موقعه : اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو : بوتالمني الشطر الثاني.

وقع حتديده في : 31 اغسطس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 02 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ساحة؛

شرقا : .الرسم العقاري عدد 34858 - 14؛

جنوبا : ورثة مسعودي؛

غربا : الرسم العقاري عدد 40350 - 14؛

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - رزوق موحى بن احساين بنسبة 336 /2688؛ 

2 - زنو ابن داود بنت عسو بنسبة 336 /2688؛ 

3 - رزوق عمر بن احساين بنسبة 336 /2688؛ 

4 - رزوق ابراهيم بن احساين بنسبة 336 /2688؛ 

5 - رزوق عبد اهلل. ن احساين بنسبة 336 /2688؛

6 - رزوق عائشة بنت احساين بنسبة 168 /2688؛ 

7 - رزوق مراد بن احساين بنسبة 336 /2688؛

8 - رزوق عدي بن احساين بنسبة 336 /2688؛ 

9 - بنداوود عمر بن بيهي بنسبة 42 /2688؛ 

10 - بنداوود مرمي بنت عمر بنسبة 21 /2688؛

11 - بنداوود يونس بن عمر بنسبة 42 /2688؛ 

12 - بنداوود وفاء بنت عمر بنسبة 21 /2688؛

13 - بنداوود خديجة بنت عمر بنسبة 21 /2688؛

14 - بنداوود صفاء بنت عمر بنسبة 21 /2688 

بصفتهم طالب التحفيظ وشركاء على الشياع فيما بينهم.

مطلب رقم 75763 - 14 

اسم امللك : تغالوي 1.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح زيز، احملل 

املدعو : امبوهو.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 47 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36580 - 14؛

شرقا : وراس محمد؛

جنوبا : ورثة اوبوني حلو؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : السيد تغالوي محمدبن عدي.

مطلب رقم 75765 - 14 

اسم امللك : تغالوي 3.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح زيز، احملل 

املدعو : امبوهو.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 45 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 36580 - 14؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : سعيدي باها؛

غربا : ابوني مبارك؛

طالب التحفيظ : السيد تغالوي محمدبن عدي.

مطلب رقم 75766 - 14 

اسم امللك : تغالوي 4.

موقعه : اقليم الرشيدية، دائرة ارفود، جماعة عرب الصباح زيز، احملل 

املدعو : امبوهو.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 11 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : اوبوني حلو؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : سعيدي باها؛

غربا : وراس محمد؛

طالب التحفيظ : السيد تغالوي محمد بن عدي.

مطلب رقم 75768 - 14 

اسم امللك : ايناس وهاجر.

موقعه : اقليم الرشيدية، جماعة كلميمة، احملل املدعو : احلي اجلديد.

وقع حتديده في : 04 اكتوبر 2021.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 07 س.

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : موساوي محمد؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : عمراوي حاجة وحلبيب عياد؛

غربا : قديري عبد احلفيظ؛

طالبا التحفيظ السيدين : 

1 - سعيد اشنا بن سكو؛ 

الشياع  على  شريكني  بصفتهما  موحى  بنت  اوعال  حسناء   -  2

سوية بينهما.

مطلب رقم 75772 - 14 

اسم امللك : الراكب.

علي  موالي  جماعة  الريصاني،  دائرة  الرشيدية،  اقليم   : موقعه 

الشريف، احملل املدعو : الراكب.

وقع حتديده في : 10 نوفمبر 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آر 73 س.

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة بلحاج؛

شرقا : ورثة بلحاج؛

جنوبا : ورثة بلحاج؛

غربا : ورثة حميمني؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد اجلياللي الدويش، الساكن برقم 557 جتزئة بوتالمني، الرشيدية، 

طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 10840 - 14 املؤسس 

باجلماعة  الكائن   "  294 رقم  القطعة   2 العاطي  " عني  املدعو  للملك 

تلف  بسبب  وذلك   ،  2 العاطي  عني   : املدعو  احملل  للرشيدية،  احلضرية 

جزئي لنظير الرسم العقاري املذكور اعاله والذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

   احملافظ على األمالك العقارية بالرشيدية

عمر مو     

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 10989 - 16 

اسم امللك : " تيدلت". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت يخلف. 

وقع حتديده في : 20 فبراير 2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 هـ 70 آر 24 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة.

شرقا : احبشان بلعيد، محمد اوبلعيد بن بوعزة.

جنوبا : بلعيد ماروشان، علي بن عمر.

غربا : احبشان مسعود بن علي، احبشان بوعزة بن رحو، .

طالبو التحفيظ : حمودان احبشان و من معه.

مطلب رقم 32524 - 16 

اسم امللك : " مدرسة ايت حمو اعراب". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت حمو اعراب. 

وقع حتديده في : 24 يناير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 آر 61 س.

نوعه : ارض بها بنايات عبارة عن مدرسة.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : زروال ادريس بن موحى.

جنوبا : مطلب ملغى 10184 - 16 .

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص.

مطلب رقم 36935 - 16 

اسم امللك : " فدان الرحبة". 

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت عزوز وعلي. 

وقع حتديده في : 04 أبريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 16 آر 44 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الغازي بن التهامي.

شرقا : ممر .

جنوبا : ممر.

غربا : خوس ادريس .

طالبة التحفيظ : مينة بنعزة بنت لعزيز.
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مطلب رقم 45929 - 16 

اسم امللك : " فدان ضهرابو". 

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت عفي. 

وقع حتديده في : فاحت مارس 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 22 آر 02 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب 19089 - 16 .

شرقا : ورثة محمود بن حمادي، ورثة امحمد بن حمادي . 

جنوبا : اكداش احمد بن سي عمر.

غربا : ورثة حالب محمد بن محمد .

طالب التحفيظ : محمد عماري بن بنعلي.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى" تيدلت ".

مطلب رقم 10989 - 16 الذي ادرجت خالصته االصالحية 

باجلريدة الرسمية رقم 666 املؤرخة في 05 أكتوبر 2011 

بدال من : 

و ذلك مبقتضى : 

- الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ و كذا : 

- حكم ابتدائي مؤرخ في 07 أكتوبر 2010.

- شهادة عدم التعرض و االستئناف مؤرخة في 17 ديسمبر 2010.

- تقرير اخلبرة مؤرخ في 14 يوليو 2010.

اقـرأ : 

- الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ و كذا : 

- حكم ابتدائي رقم 211 مؤرخ في 07 أكتوبر 2010.

- شهادة عدم التعرض و االستئناف مؤرخة في 17 ديسمبر 2010.

- تقرير خبرة مؤرخ في 14 يوليو 2010.

- محضر تنفيذ بتاريخ 10 مارس2011.

- شواهد ادارية.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 من رجب 1430 موافق 14 يوليو 2009.

- استدراك عدلي مؤرخ في 17 من ربيع االول 1431 موافق 04 مارس 2010.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 من ربيع االول 1431 موافق 25 فبراير 2010.

والباقي بدون تغيير.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 36811 - 16 

امللك املسمى : " فدان شهيبة ".

الكائن بدائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت عفي ايت مسعود.

طالب التحفيظ : احلسن ضهربو بن عبد الفاضل.

وقع حتديده في : 14 مارس 2019.

ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1075 

املؤرخة في 07 اغسطس 2019.

    احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات

     عبد االله املعطاوي.

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53462 - 18

إسم امللك : " ملك أبو املفتح" .

موقعه : مدينة أبي اجلعد، درب السالميني القدمي.

نوعه : ارض بها دار للسكن من سفلي ومرافق بالسطح.

مساحته : 01 آ 13 س.

اجملاورون : 

شماال : مسجد؛

جنوبا : ورثة الكتاني بن احلاج مصطفى؛

شرقا : ورثة الكتاني بن احلاج مصطفى، ورثة احلرشي لبصير؛

غربا : ورثة الكتاني بن احلاج مصطفى، الزنقة.

طالب التحفيظ : صالح ابواملفتح بن عبد الكبير.

مطلب رقم 53465 - 18

إسم امللك : " أدم" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الفقراء، دوار شرقاوة.

نوعه : ارض فالحية.

مساحته : 01 هـ 55 آ 82 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 63230/س؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 16346 - 18 ، حلرش حسن بن قدور؛

شرقا : ورثة مولودي بن صغير؛

غربا : الرسم العقاري عدد 63230/س

طالب التحفيظ : احمد حلرش بن امحمد.

مطلب رقم 53475 - 18

إسم امللك : " املرس" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دوار املراهنة.

نوعه : ارض فالحية.

مساحته : 28 آ 10 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 34214 - 18 ، 35712 - 18 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 53418 - 18 ؛

شرقا : ورثة زهرة حمص؛

غربا : ورثة احلاج حمص

طالبة التحفيظ : حمص فاطمة بنت محمد.

مطلب رقم 53519 - 18

إسم امللك : " بياض" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دوار اوالد مسعود.

نوعه : ارض فالحية.

مساحته : 10 آ 12 س.

اجملاورون : 

شماال : حقاوي عبد السالم؛
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 46620 - 18 ؛

شرقا : فخري سليمان؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : إبراهيم ليمامي بن بهي.

مطلب رقم 53532 - 18

إسم امللك : " العني" .

موقعه : دائرة ابي اجلعد، جماعة تاشرافت، دوار اوالد داود.

نوعه : ارض فالحية.

مساحته : 22 آ 13 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مشروحي محمد بن الطاهر؛

جنوبا : مشروحي عبد احلليم؛

شرقا : مطالب التحفيظ عدد 45483 - 18 ، 45484 - 18 ، 45485 - 18 

؛

غربا : مطلبي التحفيظ عدد 45480 - 18 ، 45502 - 18 .

طالبو التحفيظ : رشيد مشروحي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 53545 - 18

إسم امللك : " امريشي خلطيب 2" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي السكيكيمة.

نوعه : ارض عارية.

مساحته : 61 آ 89 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة داكي العربي؛

جنوبا : ورثة الشرقي بن لكبير؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

غربا : طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ : خلطيب امريشي بن محمد.

مطلب رقم 53546 - 18

إسم امللك : " ملك النكاط" .

موقعه : مدينة خريبكة، حي قدور بلحاج رقم 27.

نوعه : ارض عارية.

مساحته : 01 آ .

اجملاورون : 

شماال : شتية نزهة؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : بقعة رقم 26؛

غربا : ورثة باعية احلاج املعطي

طالبو التحفيظ : سكينة النكاط بنت بوشتى ومن معها.

مطلب رقم 53551 - 18

إسم امللك : " دار النوري" .

موقعه : مدينة وادي زم، زنقة سوق احلبوب.

نوعه : ارض عارية بها سكن من سفلي، بناية خفيفة، خزان ماء، بئران 

واشجار مثمرة.

مساحته : 05 آ 56 س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 7902 - 18 ؛

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 3321 - 18 ، 3335 - 18 ؛

غربا : الرسمني العقاريني عدد 45805 - 18 ، 8129 - 18 ، ممر؛

طالبو التحفيظ : البشير النوري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 53583 - 18

إسم امللك : " الكديات" .

موقعه : دائرة ابي اجلعد، جماعة اوالد كواوش، دوار ايت سعيد بن علي.

نوعه : ارض فالحية.

مساحته : 02 هـ 73 آ 02 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 64301 - 18 ؛

جنوبا : الطريق، ورثة موفيد صالح بن السايح.

شرقا : الرسم العقاري عدد 64301 - 18 ؛

غربا : ورثة موفيد صالح بن السايح.

طالب التحفيظ : السائح مفيد بن الصالح.

مطلب رقم 53585 - 18

إسم امللك : "كدية الزعتر" .

موقعه : دائرة وادي زم، جماعة اوالد فنان، دوار ايت صالح اوالد مترة.

نوعه : ارض فالحية.

مساحته : 32 آ 23 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8740 - 18 ؛

جنوبا : ورثة العبلي علي

شرقا : الرسم العقاري عدد 60600/س؛

غربا : ورثة الزير املعطي.

طالب التحفيظ : محمد جالل السعيد بن عبد الكرمي.

مطلب رقم 53601 - 18

إسم امللك : "ملك البركة" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي الكدية طريق بني حسان.

نوعه : ارض عارية.

مساحته : 08 آ 81 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة جالل محجوبة؛

شرقا : الطريق؛

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : محمد العديوي بن عبد اهلل.
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مطلب رقم 53606 - 18

إسم امللك : "احلرشة القدمية" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي احلرشة.

نوعه : ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح.

مساحته : 75 س.

اجملاورون : 

شماال : ملساعد ملقدم، حسني العربي؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : ورثة بخوش عبد القادر؛

غربا : محمد كليتي بن املعطي.

طالب التحفيظ : حسن ايت حساين بن محمد.

مطلب رقم 53609 - 18

إسم امللك : "ملك مهاجر" .

موقعه : مدينة حطان، جتزئة املكيمل.

نوعه : ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق أول.

مساحته : 18 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 346/ت؛

جنوبا : موصوف عبد الرحيم؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 346/ت.

طالبو التحفيظ : احلسني مهاجر بن عبد الرحمان ومن معه.

مطلب رقم 53610 - 18

إسم امللك : "الرمل" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار العاللشة.

نوعه : ارض فالحية

مساحته : 43 آ 93 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 14417 - 18 .

جنوبا : زنيدي عبد السالم بن محمد؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 99393 - 18 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2606/ت.

طالب التحفيظ : صالح مقسد بن اجلياللي.

مطلب رقم 53626 - 18

إسم امللك : "دار خلدون" .

موقعه : مدينة ابي اجلعد، درب الكامون، زنقة موالي بوعزة.

نوعه : ارض بها سكن من طابق حتت ارضي، سفلي، وطابقني علويني.

مساحته : 01 آ 07 س.

اجملاورون : 

شماال : زروق مصطفى؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : عبد الغني خلدون بن محمد.

مطلب رقم 53627 - 18

إسم امللك : "جنان الليمون" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة بولنوار، دوار املساعدة اوالد ابراهيم.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار مثمرة وحوض جتميع املاء، غرفة.

مساحته : 01 هـ 96 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبادي العربي بن ميلودي، ورثة الشيف اجلياللي ؛

جنوبا : ورثة ثراب محمد بن املعطي؛

شرقا : ورثة العيراقي احلاج جياللي؛

غربا : ورثة ثراب محمد بن املعطي.

طالب التحفيظ : محمد الشيف بن اجلياللي.

مطلب رقم 53645 - 18

إسم امللك : "حلرش" .

موقعه : مدينة خريبكة، دوار اوالد احلاج.

نوعه : ارض عارية.

مساحته : 01 هـ 62 آ 68 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 32245 - 18 ؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

غربا : ورثة االموي احلاج املعطي بن امحمد.

طالبو التحفيظ : الزهرة حوال بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 53679 - 18

إسم امللك : "ملك مليكة 1" .

موقعه : مدينة خريبكة، دوار اوالد احمد طريق الفقراء.

نوعه : ارض عارية.

مساحته : 04 آ 91 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 61931 - 18 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 53608 - 18 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 53460 - 18 ؛

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : مليكة غسان بنت عمر.

مطلب رقم 53680 - 18

إسم امللك : "ملك مليكة 2" .

موقعه : مدينة خريبكة، دوار اوالد احمد طريق الفقراء.

نوعه : ارض عارية.

مساحته : 07 آ 16 س.
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اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 53679 - 18 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 53573 - 18 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 53460 - 18 ، ورثة خوادري عبد الرحيم؛

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : مليكة غسان بنت عمر.

مطلب رقم 53144 - 18

إسم امللك : " امهاية" .

موقعه : دائرة وادي زم ، جماعة بني سمير، دوار دحامنة.

نوعه : ارض فالحية.

مساحته : 93 آ 20 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 19186 - 18 ؛

جنوبا : العماري صالح؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 31532 - 18 ؛

غربا : محمد بن صالح، لوكيلي عزيز.

طالبو التحفيظ : محمد منتصر باهلل بن املعطي ومن معه.

إصـالح غلط - يتعلق بامللك املسمى"الكدية"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 54027 - 18 الذي أدرجت

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسميـة عدد 1213 

املـؤرخـة فـي 30 مارس 2022.

عوضـا عـن : 

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون، دوار اوالد احلاج.

اقــرأ : 

موقعه : مدينة خريبكة، دوار اوالد احلاج.

والبـاقـي بـدون تغيــر .

   احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

عبد احلليم فتح اهلل.     

 

محافظة تطـوان

مطلب رقم 78727 - 19

إسم امللك : الطوق

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، طريق أزال ، احملل املدعو : 

مزارع الظهر ، بني معدن

تاريخ التحديد : 28 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 49 ار 23 س.

نوعــه : أرض عارية . 

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : ورثة عبد اهلل التمايتي الريفي

جنوبا : خندق

غربا : رسم عقاري عدد : 55162 - 19 

طالب التحفيظ : شركة سانيتير لوكس ش م م 

مطلب رقم 78714 - 19

إسم امللك : العاجي

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو : 

ظهر الصور

تاريخ التحديد : 09 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار 17 س.

نوعــه : أرض بها بناء يتكون من طابق حتت األرضي ومابني الطابقني ، 

وأربع طوابق علوية مع شرفة . 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 37649 - 19 

شرقا : زنقة

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة 

طالب التحفيظ : مصطفى بن محمد العاجي 

مطلب رقم 78741 - 19

إسم امللك : ملك عمور

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : حجر العروسة

تاريخ التحديد : 24 مارس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 13 ار 33 س.

مع  علوي  وطابق  سفل  من  فيال  من  يتكون  بناء  بها  أرض   : نوعــه 

حديقة وأشجار مثمرة

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : رسم عقاري عدد 99009 - 19، أحمد النواع

جنوبا : عبد اللطيف مزوار

غربا : شقور التهامي 

طالب التحفيظ : محمد بن احلسن عمور 

مطلب رقم 78744 - 19

إسم امللك : البرج 1

احملل   ، بوزرة  بني  ، جماعة  بوأحمد  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

املدعو : دوار أفركان البرج

تاريخ التحديد : 29 مارس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 39 ار 65 س.

نوعــه : أرض عارية متصدعة تتكون من قطعتني : 

القطعة األولى : 

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الشوارف ، مطلب رقم 78746 - 19 

شرقا : رسم عقاري عدد : 44470 - 19 
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جنوبا : طريق 

غربا : مطلب عدد : 78745 - 19 

القطعة الثانية : 

شماال : طريق

شرقا : رسم عقاري عدد : 44470 - 19 

جنوبا : خندق 

غربا : مطلب رقم 78745 - 19 

طالب التحفيظ : سعيد بن عبد السالم العمارتي. 

مطلب رقم 78745 - 19

إسم امللك : البرج 2

احملل   ، بوزرة  بني  ، جماعة  بوأحمد  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

املدعو : دوار أفركان البرج

تاريخ التحديد : 29 مارس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 29 ار 84 س.

نوعــه : أرض عارية متصدعة تتكون من قطعتني : 

القطعة األولى : 

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ عدد : 78746 - 19 و 78747 - 19 

شرقا : مطلب رقم 78744 - 19 

جنوبا : طريق 

غربا : طاليس ، طريق 

القطعة الثانية : 

شماال : طريق

شرقا : مطلب رقم 78744 - 19 

جنوبا : خندق 

غربا : طريق 

طالب التحفيظ : سعيد بن عبد السالم العمارتي. 

مطلب رقم 78746 - 19

إسم امللك : البرج 3

احملل   ، بوزرة  بني  ، جماعة  بواحمد  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

املدعو : دوار أفركان البرج

تاريخ التحديد : 28 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 ار 74 س.

نوعــه : أرض عارية بها أشجار التني 

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الشوارف

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد : 78744 - 19 و 78745 - 19 

جنوبا : مطلب رقم 78747 - 19 

غربا : ممر ثم عبد السالم الشوارف

طالب التحفيظ : سعيد بن عبد السالم العمارتي 

مطلب رقم 78747 - 19

إسم امللك : البرج 4

احملل   ، بوزرة  بني  ، جماعة  بوأحمد  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

املدعو : دوار أفركان البرج

تاريخ التحديد : 29 مارس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 21 ار 25 س.

نوعــه : أرض عارية تتكون من قطعتني : 

القطعة األولى : 

اجملاورون : 

شماال : خندق ، 

شرقا : عبد السالم الشوارف

جنوبا : طريق 

غربا : عبد احلي حجاج 

القطعة الثانية : 

شماال : عبد السالم الشوارف ، مطلب رقم 78746 - 19 

شرقا : مطلب رقم 78745 - 19 

جنوبا : طاليس 

غربا : طريق

طالب التحفيظ : سعيد بن عبد السالم العمارتي. 

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيدة : مرمي بنت عبد السالم بنعبد الوهاب الهاشمي أصالة عن 

عبد  الهامشي  الوهاب  بنعبد  املرحوم  ورثة  باقي  عن  ونيابة  نفسها 

السالم ، اجلاعلني محل اخملابرة معهم بتطوان ، شارع اجلامعة العربية 

ط 04 رقم 06 ، طلبوا أن يسلم لهم نظير جديد للرسم العقاري عدد 

19480 - 19 ، الكائن بتطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو : 

شارع 10 ماي . وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن

احملافظ على األمالك العقارية بتطوان

املصطفى بومهدي    
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محافظة تازة

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 16218 - 21
امللك املسمى : "احلمري مور الدار"

مساحته : 49 آر58 سنتيار
الكائن : بإقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان ، احملل املدعو حمو مفتاح

قد وقع حتديده في : 03 يوليو 2017
نوعه : ارض فالحية عارية.

اجملاورون : 
شماال : الطريق

شرقا : لكحل عبد الرحيم
جنوبا : لكحل علوش

غربا : ميلود القرشي، عالل زعبوك
طالبة التحفيظ : ربيعة اخلديري بنت محمد.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 988 
املؤرخة في : 06 ديسمبر 2017

مطلب رقم 21352 - 21
امللك املسمى : "الفردوس"
مساحته : 01 آر40 سنتيار

الكائن : بإقليم تازة، بلدية تاهلة ، احملل املدعو حي الفتح
قد وقع حتديده في : 15 ديسمبر 2020

نوعه : ارض عارية.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 55895 - 21
شرقا : الرسم العقاري عدد : 68709 - 21، السعيد محمد.

جنوبا : لودي محمد
غربا : زنقة

طالب التحفيظ : الصديق لودي بن عامر.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 1164 

املؤرخة في : 21 ابريل 2021
احملافظ على األمالك العقارية بتازة

إدريس املصلح     

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28253 - 22
اسم امللك : "الكثلة املشتركة القطعة 1228" 

موقعه : اقليم قلعة السراغنة، دائرة متاللت، قيادة وجماعة زمران.
وقع حتديده في : 23 ماي 2022

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : سبعة وعشرون أرا وسبعة 

وتسعون سنتيارا )27 أر 97 س(.

اجملاورون : 

شماال : طريق وقناة

شرقا : طريق بعرض ستة أمتار

جنوبا : الرسم العقاري عدد 55462 - 22

غربا : طريق بعرض أربعة أمتار

عن  نيابة  السراغنة  بقلعة  الدولة  أمالك  مندوب   : التحفيظ  طالب 

امللك اخلاص لدولة.

مطلب رقم 8757 - 22

اسم امللك : " زكريا" 

موقعه : بلدية قلعة السراغنة، درب العوينة

وقع حتديده في : 07 يونيو 2005

نوعه : أرض بها بناية من طابق أرضي وطابق أول

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : تسعون آرا وثمانية وثمانون 

سنتيارا )44 س(.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 23730 - 22 

شرقا : مبارك زكري

جنوبا : أحمد اجلوج

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : محمد السعيد زكرياء

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة

محمد أغوش    

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 23439 - 24

اسم امللك : "املسعودي"

موقعــه : اقليم احلسيمة، جماعة اجدير،احملل املدعو : اجاروو؛

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2013؛

مساحته : 04 ار 96 س؛

نوعه : ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول ؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة شلحة حمامة الهادي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3800 - 24؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : شعيب بن حمادي املسعودي؛ 
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مطلب رقم 71690 - 24

اسم امللك : "لهري"

موقعــه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : زنقة خنيفرة رقم 05؛

وقع حتديده في : 09 فبراير 2022؛

مساحته : 82 س؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي وثالث طوابق وطابق رابع بالتراجع؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 21010 - 24؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26101 - 24، الرسم العقاري عدد 28465 - 24؛

غربا : الرسم العقاري عدد 32972 - 24؛

طالبو التحفيظ : لهري مصطفى بن عبد السالم ومن معه؛ 

مطلب رقم 131562 - 24

اسم امللك : "اقنيبس"

موقعــه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : تورض انكمارن؛

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2021؛

مساحته : 60 س؛

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : محمد بوغابة، مطلب التحفيظ عدد 24669 - 24؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 24669 - 24؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 20138 - 24؛

غربا : محمد بوغابة؛

طالب التحفيظ : اقنيبس مصطفى بن احمد؛ 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31269 - 24

اسم امللك : "املرابط"

موقعــه : اقليم احلسيمة، جماعة ترجيست، احملل املدعو، شارع عبد 

الرحمان الداخل.

وقع حتديده في : 10 ماي 2018.

مساحته : 01 آر 08 س.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : الشارع؛

شرقا : حلاج حوميد؛

جنوبا : زعبوط علي؛ 

غربا : الشارع؛

طالب التحفيظ : امحمد املرابط بن محمد.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  االعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1034 بتاريخ 24 أكتوبر 2018.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

البشير دحوتي    

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10577 - 25

اسم امللك : " آدم 1".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار أوالد مومن .

وقع حتديده في : فاحت فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 44 آر 55 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ورثة اجملدوبية مرمي، ممر؛

شرقا : مطلبي التحفيظ رقم : 10578 - 25 ،10579 - 25؛

 ،25 -  27476  ،25 -  25873 و   25 -  26242  : عدد  العقارين  الرسمني   : جنوبا 

52296 - 25، 69988 - 25؛

غربا : ورثة ملشردل .

طالب التحفيظ : السيد ادم سليم رفيق بن عبد اجمليد.

مطلب رقم 10596 - 25

اسم امللك : " أرض رمي ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار الدالجلة .

وقع حتديده في : 28 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 آر 62 س .

نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي

واشجار الفواكه وبئر.

اجملاورون.

شماال : امحمد رفيق، ورثة احلاج بوشعيب بن 

احلاج هاشمي ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : سرحان ابراهيم؛

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة الزهراء احموش بنت احمد .

مطلب رقم 10602 - 25

اسم امللك : " املرس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار احملركة .

وقع حتديده في : 04 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 آر 32 س .

نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي 

وبناء خفيف واشجار الزيتون .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 2078 - 25 ؛
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شرقا : ورثة لكبير بن العراقي ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : جمالي محمد .

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل هاني بن محمد .

مطلب رقم 10606 - 25

اسم امللك : " طالع صالح ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار القدامرة.

وقع حتديده في : 07 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 آر 02 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : مخلص عبد الكرين بن اعمر؛

جنوبا : مخلص مصطفى بن اعمر ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 10607 - 25.

طالب التحفيظ : السيد ادريس مخلص بن اعمر.

مطلب رقم 10607 - 25

اسم امللك : " طالع الصالح ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار القدامرة .

وقع حتديده في : 17 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 آ ر 85 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 10606 - 25 ؛

جنوبا : مصطفى بن اعمر ؛

غربا : احلاج عبد اهلل بن عبد السالم .

طالب التحفيظ : السيد خالد مخلص بن اعمر.

مطلب رقم 10627 - 25

اسم امللك : " ديار احلجاج".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار ديار احلجاج .

وقع حتديده في : 12 يناير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 هـ 88 آر 75 س .

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون.

شماال : الطريق ، ورثة احلاج احمد، ورثة املعطي مسكيني، ورثة شديل بوعبيد؛

شرقا الشعبة، الرسم العقاري عدد : 13072/س؛

جنوبا : ملبي محمد، كمال ملبي؛

غربا : الواد .

طالبو التحفيظ : السيد عبد احلق ملبي ومن معه .

مطلب رقم 10628 - 25

اسم امللك : " حلوفة 1 وحلوفة 2" 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف دوار ديار احلجاج .

وقع حتديده في : 12 يناير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 80 آر 27 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار و تتكون من قطعتني : 

القطعة األولى مساحتها : 01 هـ 74 آر 80 س

اجملاورون.

شماال : عبد اهلل زهير بن امليلودي؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : الشعبة ؛

غربا : الرسم العقاري عدد : 70423 - 25.

القطعة الثانية مساحتها : 1 هـ 05 آر 47 س

اجملاورون.

شماال : الشعبة؛

شرقا : ورثة احلاج عزوز ؛

جنوبا : ورثة احمد ولد الوردية ؛

غربا : الرسم العقاري عدد : 70423 - 25.

طالبو التحفيظ : السيد عبد احلق ملبي ومن معه .

مطلب رقم 10629 - 25

اسم امللك : " ملصابن ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف دوار ديار احلجاج .

وقع حتديده في : 12 يناير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 14 آر 85 س .

وبناء  خفيفة  وبنايات  واسطبل  سكنى  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

متالشي واشجار.

اجملاورون.

شماال : الشعبة؛

شرقا ملبي محمد بن املعطي؛

جنوبا : الشرادي عبد الرحيم؛

غربا : الواد .

طالبو التحفيظ : السيد عبد احلق ملبي ومن معه .

مطلب رقم 10647 - 25

اسم امللك : " أرض العلوة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أوالد علي الطوالع دوار أوالد احميدة.

وقع حتديده في : 02 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65 آر 98 س .
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نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق سفلي.

اجملاورون.

شماال : نبيل اجلياللي، الواسي فاطمة ومن معها؛

شرقا : ورثة فاطنة بنت محمد؛

جنوبا : نور الدين نقرة، مراد بن احلاج اجلياللي نقرة؛

غربا : ورثة العربي حميسي ، احمد بن املكي .

طالب التحفيظ : السيد غيتي خليل بن محمد .

مطلب رقم 10658 - 25

اسم امللك : " جوري ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار أوالد الشادلي .

وقع حتديده في : 09 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 84 آر 64 س .

نوعه : أرض فالحية .

شماال : الرسم العقاري رقم : 25953 - 25، ورثة احلاج ابراهيم؛

شرقا : ورثة امحمد بن لكبير؛

 25  -  15291  : عدد  العقارين  الرسمني  البوعزاوي،  بن  اجلياللي  ورثة   : جنوبا 

،و22089/س، طالب التحفيظ مصطفى شميات ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد عبد االله فداوي بن محمد .

مطلب رقم 10668 - 25

اسم امللك : " املرس 2 ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة أوالد مالك دوار الدالجلة .

وقع حتديده في : 16 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 05 آر 03 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون.

شماال : رفيق السعدية ومن معها؛

شرقا : رفيق محمد، وهبي محمد، الرسم العقاري عدد : 75470 - 25؛

جنوبا : رفيق محمد؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد موالي احلسن حرمة اهلل السباعي.

مطلب رقم 10673 - 25

اسم امللك : " املكرط ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أوالد علي الطوالع دوار غانــم .

وقع حتديده في : 22 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 18 آر .

نوعه : أرض فالحية .

شماال : عباري امليلودي بن العربي؛

شرقا : احمد ولد موالي الغمري جبران ؛

جنوبا : احمد ولد موالي الغمري جبران ؛

غربا : احمد ولد موالي لغمري جبران.

طالب التحفيظ : السيد احلاج محمد بيدي .

مطلب رقم 10674 - 25

اسم امللك : " سكيكيمة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أوالد علي الطوالع دوار الدربالة .

وقع حتديده في : 22 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 12 آر 09 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

القطعة األولى مساحتها : 85 آر 43 س

شماال : جنيب بهلولة؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : بيدي بوشعيب وبيدي رضوان؛

غربا : ورثة بيدي محمد، بيدي نور الدين.

القطعة الثانية مساحتها : 26 آر 66 س

شماال : بيدي عبد القادر؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : بيدي بوشعيب وبيدي رضوان؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد احلاج محمد بيدي .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ضاية العكوك " 

ذي املطلب رقم 10593 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 1189 املؤرخـة فـي 04 ابريل 2022

عوضا عن : 

إقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار القطابة 

اقـرأ : 

إقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة 

والباقي بدون تغيير .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ضاية العكوك "

ذي املطلب رقم 10594 - 25 الذي أدرج االعالن عن التحديد

باجلريدة الرسمية رقم : 1189 املؤرخـة فـي 04 ابريل 2022

عوضا عن : 

إقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار القطابة 

اقـرأ : 

إقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة 

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

    شانع عبد اللطيف 
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محافظة خنيفرة

مطلب رقم 1761 - 27

اسم امللك : " مزكوشن ".

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة لهري – اكلمام ازكـزا ، جماعة 

لهري ، املكان املدعو : دوار آيت بويعقوب .

وقع حتديده في : 03 يناير 2022 .

املساحة التي أظهرها التصـــــميم العقاري : 29 هـ 55 آر43 س . 

نوعه : ارض فالحية بها بنايات و اسطبل و اشجارو حوض .

اجملاورون : 

شماال : الشعبة ) ملك عمومي ( ، محمد عذراوي ؛

شرقا : بشار يوسف ، ورثة موحى واحماد ؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : الشعبة ) ملك عمومي (.

طالب التحفيظ : محمد يعقوبي . 

مطلب رقم 13240 - 27

اسم امللك : " موكرباز ".

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة لهري – اكلمام ازكـزا ، جماعة 

اكلمام ازكـزا ، املكان املدعو : آيت بومزوغ ، موكرباز .

وقع حتديده في : 13 اغسطس 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العــــقاري : 01 هـ 94 آر87 س . 

نوعه : ارض رعوية بها اشجار .

اجملاورون : 

شماال : ملك غابوي ؛

شرقا : ملك غابوي ؛

جنوبا : ملك غابوي ؛ 

غربا : ملك غابوي .

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية نيابة عن جماعة آيت بومزوغ . 

مطلب رقم 13313 - 27

اسم امللك : " تانوت ".

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة لهري – اكلمام ازكـزا ، جماعة 

اكلمام ازكـزا ، املكان املدعو : آيت بومزوغ ، تانوت.

وقع حتديده في : 13 اغسطس 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العــــقاري : 03 هـ 91 آر12 س . 

نوعه : ارض رعوية بها بئرين واشجار .

اجملاورون : 

شماال : ملك غابوي ؛

شرقا : ملك غابوي ؛

جنوبا : ملك غابوي ؛ 

غربا : ملك غابوي .

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية نيابة عن جماعة آيت بومزوغ . 

مطلب رقم 13315 - 27

اسم امللك : " انونعال ".

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة لهري – اكلمام ازكـزا ، جماعة 

اكلمام ازكـزا ، املكان املدعو : آيت بومزيل ، انونعال.

وقع حتديده في : 16 اغسطس 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العــــقاري : 32 هـ 38 آر01 س . 

نوعه : ارض رعوية بها اشجار .

اجملاورون : 

شماال : ملك غابوي ؛

شرقا : ملك غابوي ؛

جنوبا : ملك غابوي ؛ 

غربا : ملك غابوي .

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية نيابة عن جماعة آيت بومزيل . 

مطلب رقم 13241 - 27

اسم امللك : " ميمجاد ".

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة لهري – اكلمام ازكـزا ، جماعة 

اكلمام ازكـزا ، املكان املدعو : آيت بومزوغ ، موكرباز .

وقع حتديده في : 12 اغسطس 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العــــقاري : 03 هـ 80 آر 10 س . 

نوعه : ارض رعوية بها اشجار .

اجملاورون : 

شماال : ملك غابوي ؛

شرقا : ملك غابوي ؛

جنوبا : ملك غابوي ؛ 

غربا : ملك غابوي .

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية نيابة عن جماعة آيت بومزوغ .

مطلب رقم 41345 - 27

اسم امللك : " نادية ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة اجلموس ، ملحقة احلمام ، جماعة ام 

الربيع ، املكان املدعو : آيت سيدي اسعيد .

وقع حتديده في : 16 مارس 2020 .
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 آ 15 س

نوعه : ارض فالحية بها اشجار .

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : نضيري سيدي محمد ؛

شرقا : الساقية ) ملك عمومي (؛

جنوبا : سالك موالي ؛ 

غربا : الواد ) ملك عمومي (.

القطعة الثانية : 

شماال : نضيري سيدي محمد ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي (؛

جنوبا : سالك موالي ؛ 

غربا : الساقية ) ملك عمومي (.

القطعة الثالثة : 

شماال : نضيري سيدي محمد ؛

شرقا : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : سالك موالي ؛ 

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

طالب التحفيظ : نادية مغني .

مطلب رقم 41471 - 27

اسم امللك : " جبل ملتارف ".

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

احد بوحسوسن ، املكان املدعو : مزارع ملباركيني .

وقع حتديده في : 15 فبراير 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 07 آر 72 س .

نوعه : ارض فالحية بها بناية وحوض و اشجار.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي( ؛

شرقا : العضومي عبد اللطيف ؛

جنوبا : ابراهيم التبعي ، منير العياش ؛

غربا : اصغير بوشعيب .

طالب التحفيظ : عبدالغاني زروالي .

مطلب رقم 41573 - 27 

اسم امللك : " تفساسة ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة تيغسالني املكان املدعو 

مزارع ملوية ، تفساسة .

وقع حتديده في : 18 ماي 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هـ 20 آر 99 س. 

نوعه : ارض فالحية بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : صويلح رقية ؛

شرقا : ورثة مولود اوبنسعيد ؛

جنوبا : ورثة اخالف حلسن ، ورثة نصيري بناصر ، ورثة عكي بنشني ، ممر 

) ملك عمومي ( ؛

غربا : ممر ) ملك عمومي (.

طالب التحفيظ : رشيد اوبن سعيد . 

مطلب رقم 41665 - 27

اسم امللك : " تاكلمان نعيسى ".

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة لهري – اكلمام ازكـزا ، جماعة 

اكلمام ازكـزا ، املكان املدعو : آيت معي ، آيت حلسن اسعيد . 

وقع حتديده في : 03 اغسطس 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 17 آر 78 س .

نوعه : ارض فالحية بها بناية و اشجار .

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي (؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 22463 - 27 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 22463 - 27 ؛ 

غربا : ورثة احماد بن ميمون .

القطعة الثانية : 

شماال : خداوي موحى اهدي ، الواد ) ملك عمومي (؛

شرقا : الساقية ) ملك عمومي (، خداوي احماد ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي (؛ 

غربا : ورثة احماد بن ميمون.

القطعة الثالثة : 

شماال : ورثة خداوي احماد ؛

شرقا : ورثة خداوي احماد ، خداوي ميمون؛

جنوبا : الواد ) ملك عمومي (؛ 

غربا : ورثة خداوي احماد ، الساقية ، ممر ) ملك عمومي ( .

طالبو التحفيظ : بشرى بوخالد و من معها .

مطلب رقم 41706 - 27

اسم امللك : " بكر ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي حمرية .

وقع حتديده في : 28 يونيو 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 54 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني اجملاورون : 
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شماال : املصطفى بن محمد ؛

شرقا : الزنقة ) ملك جماعي(؛

جنوبا : ممر غلق ) ملك جماعي( ، عمر صادق؛

غربا : يوسفي صالح .

طالب التحفيظ : محمد بكر .

مطلب رقم 46770 - 27

اسم امللك : " تغبلوت نعريض ".

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، ملحقة كروشن ، جماعة آيت 

سعدلي ، املكان املدعو : آزرزو اخازرون .

وقع حتديده في : 25 اغسطس 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 هـ 51 آر 26 س

نوعه : ارض فالحية بها عني ماء .

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : عقاوي ومن معه ؛

شرقا : الواد ، الطريق ) ملك عمومي (؛

جنوبا : علي اسعيد ؛ 

غربا : رسم عقاري عدد 15534 - 27 ، اشقيرن .

القطعة الثانية : 

شماال : عقاوي ومن معه ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي (؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي (؛ 

غربا : الواد ) ملك عمومي (.

القطعة الثالثة : 

شماال : مطلب رقم 35373 - 27 ؛

شرقا : مطالب عدد 34802 - 27 ، 35096 - 27 ، 34974 - 27 ، 35315 - 27 ؛

جنوبا : ورثة سيدي حسن ؛ 

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية نيابة عن جماعة أخزرون - أزرزو .

مطلب رقم 46865 - 27

اسم امللك : " افتاتي ".

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة كهف النسور ، جماعة سيدي 

ملني ، املكان املدعو : احلي االداري.

وقع حتديده في : 13 يناير 2022 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65 س 

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : باري صالح ؛

شرقا : موحى نعلي ؛

جنوبا : محمد بيجبيج نزهرة ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

طالبو التحفيظ : سعيدة افتاتي و من معها .

مطلب رقم 46948 - 27

اسم امللك : " ملك الراجي ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي السيري ، زنقة 09 مكرر ، رقم 14.

وقع حتديده في : فاحت فبراير 2022 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول اجملاورون : 

شماال : نعيمة ومن معها ؛

شرقا : مصطفى ، بنتاتو محمد ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 12501 - 27 ؛

غربا : الزنقة ) ملك جماعي(.

طالب التحفيظ : مولود الراجي .

مطلب رقم 46961 - 27

اسم امللك : " ملك نوال – انس - سعد ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي السيري سيدي بوتزوكاغت.

وقع حتديده في : 16 فبراير 2022 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد فكراوي ؛

شرقا : محجوبة مزال ، عيشة حرشاوي ، رسم عقاري عدد 20609 - 27 ؛

جنوبا : عبدالوي رابحة ؛

غربا : الزنقة ) ملك جماعي(.

طالب التحفيظ : محمد بومسيس .

مطلب رقم 46975 - 27

اسم امللك : " ملك امناي ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي امالو اغرينب ، زنقة 68 ، رقم 27.

وقع حتديده في : 28 فبراير 2022 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 53 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 13315 - 27 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 1659 - 27 ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 521 - 27 ؛

غربا : الزنقة ) ملك جماعي(.

طالبو التحفيظ : نبيلة امناي ومن معها .

مطلب رقم 47004 - 27

اسم امللك : " خشني 02 ".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : سيدي بوتزوكاغت.

وقع حتديده في : 17 مارس 2022 .
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الشعبة ) ملك عومي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك جماعي(؛

جنوبا : الزنقة ) ملك جماعي(؛

غربا : الزنقة ) ملك جماعي(.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم خشني .

مطلب رقم 47005 - 27

اسم امللك : " فاحتة ".

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

وقع حتديده في : 17 مارس 2022 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات قبو و سفلي و طابق اول اجملاورون : 

شماال : الطرشيق ؛

شرقا : فاحتة ومن معها ، بيزو ابراهيم ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك جماعي(؛

غربا : الزنقة ) ملك جماعي(.

طالبة التحفيظ : فاحتة احنيني .

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 8567 - 27 

امللك املسمى : " فدان عاشور بو الرمل " 

الكائن : الكائن اقليم خنيفرة ، دائرة اجلموس ، ملحقة موالي بوعزى 

، جماعة سبت آيت رحو املكان املدعو : آيت بوخيو.

وقع حتديده في : 02 ابريل 2004.

طالبو التحفيظ : فاطيمة احلجاوي ومن معها .

باجلريدة  نشر  الذي  حتديده  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 1159 املؤرخة في في 17 مارس 2021. 

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة

شريفي جواد     

محافظة ورزازات

مطلب رقم 50080 - 28 

اسم امللك : دادس 1

موقعـه : اقليم تنغير دائرة بومالن، جماعة بومالن دادس، احملل املدعو 

: بومالن دادس.

مسـاحتـه : ) 09 هك 72 ار 48 س(.

و قاعة  ادارية و جتزئة عقارية و مسجد  بنايات  : ارض بها  امللك  نـوع 

للرياضة ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد اإلداري 368 ؛

شـرقـا : التحديد اإلداري 368 و مطلب التحفيظ 24230/م ؛

جـنـوبا : التحديد اإلداري 368 ؛

غـربـا : التحديد اإلداري 368 و الطريق الوطنية رقم 10 ؛

طالب التحفيـظ : اجمللس اجلماعي لبومالن دادس.

مطلب رقم 50081 - 28 

اسم امللك : دادس 2

موقعه : اقليم تنغير دائرة بومالن، جماعة بومالن دادس، احملل املدعو 

: بومالن دادس.

مسـاحتـه : ) 19هك 65 آر 33 س(.

نـوع امللك : ارض عارية بها مشاريع سياحية و محطتني كهربائيتني ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد اإلداري 368 و مطلب التحفيظ عدد 24274/م ؛

شـرقـا : التحديد اإلداري 368 ؛

جـنـوبا : التحديد اإلداري 368 ؛

غـربـا : التحديد اإلداري 368 ؛

طالب التحفيـظ : اجمللس اجلماعي لبومالن دادس.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

محافظة سيدي قاسم

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 31211ر 

اسم امللك : "بالد محمد و ميلودة".

موقعه : اقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب، جماعة عني الدفالي، 

دوار اوالد كايد.

طالبي التحفيظ : السيدة ميلودة بنت ادريس بن العربي و من معها.

تاريخ التحديد : 30 يوليو 1960.

 3123 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 06 سبتمبر 1972.
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى"كوليكتيف حيط الكهار" 

مطلب رقم 35759ر الواقع بإقليم و دائرة وزان، جماعة امزفرون،

دوار جبل احلرش الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 2929 املؤرخة في 18 ديسمبر 1968

عقبها إعالن عن انتهاء التحديد ممنشور باجلريدة الرسمية رقم 3991 

املؤرخة في 26 أبريل 1989.

بدال عن : 

املساحة التي أظهرها محضر التحديد : 80 هـ تقريبا

اقرأ : 

املساحة التي أظهرها التصميم النهائي : 29 هـ 25 آر 68 س 

و الباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

امبارك السوسي    

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 15974 - 31

اسم امللك : "بوعبايد اضرضار"

موقعه : بوعبايد اضرضار بدوار ايت طالب يحيي جماعة الركادة اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 14 سبتمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19ار و 68سنتيار

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار االركان

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري رقم 107410 - 31

شرقا : الرسم العقاري رقم 107410 - 31

جنوبا : ادردار مبارك

غربا : طالب التحفيظ

طالبو التحفيظ : هويسيس الناجمة بنت محمد ومن معها 

مطلب رقم 146419 - 31

اسم امللك : "تيزنيت الدولة 1855 قروي"

موقعه : مدرسة تيفرميت جماعة اداكوكمار اقليم تيزنيت .

تاريخ حتديده : 21 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3آ ر 60س

مشتمالته : أرض عارية بجزء منها مدرسة

اجملاورون :  

شماال : الدولة املغربية ) امللك اخلاص (

شرقا : الدولة املغربية ) امللك اخلاص (

جنوبا : الدولة املغربية ) امللك اخلاص (

غربا : الدولة املغربية ) امللك اخلاص (

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 146490 - 31

اسم امللك : "ضهر افرض"

موقعه : دوار ميرا اسكا جماعة وجان اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 18 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14آر 2 س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري رقم 53534 - 31

شرقا : الرسوم العقارية ارقام 54698 - 31 و 66637 - 31 و 50108 - 31.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : ورثة الكسن احلسن بن محمد

طالب التحفيظ : اجو اكسان بنت ابراهيم ومن معها

مطلب رقم 146644 - 31

اسم امللك : "رياض بوشبار 2"

موقعه : حي متدغوست جماعة تيزنيت وجماعة اكلو اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 30 اغسطس 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99ار و 24سنتيار

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

القطعة االولى

رقم  العقاري  الرسم  و   31  -  29912 رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

33568 - 31 و الرسم العقاري رقم 35538 / و ورثة اقشوش اليزيد

شرقا : زنقة

جنوبا : اقشوش بوجمعة

غربا : مطلب التحفيظ رقم 15711 - 31 و الرسم العقاري رقم 23832 - 31 و 

الرسم العقاري رقم 27552 - 31 و الرسم العقاري رقم 30165 - 31

القطعة الثانية

شماال : الرسم العقاري رقم 26494 - 31 و ورثة اقشوش اليزيد

شرقا : الرسم العقاري رقم 1820 - 31

جنوبا : اقشوش بوجمعة

غربا : زنقة

طالبو التحفيظ : اقشوش سعيد بن احلسن ومن معه

مطلب رقم 146658 - 31

اسم امللك : "بيشبورطا"

موقعه : دوار اكرار معتوك جماعة الساحل اقليم تيزنيت .

تاريخ حتديده : 09 فبراير 2022
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آر 56 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : مسلك عمومي

شرقا : خوبي فاطمة

جنوبا : ورثة بن الرايس

غربا : الكرور رقية

طالبة التحفيظ : ابليح فاطمة بنت موسى 

مطلب رقم 146679 - 31

اسم امللك : "ملك لال فاطمة بنت موالي احلسني"

موقعه : دوار تدوارت جماعة اثنني اكلو اقليم تيزنيت 

تاريخ حتديده : 06 سبتمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 1 س

مشتمالته : ارض بها بناية من سفلي

اجملاورون :  

شماال : اد علي ادشيرة و مسلك عمومي

شرقا : الراعي امحمد ومسلك عمومي

جنوبا : الراعي امحمد

غربا : اد اخملتار احلاج

طالبة التحفيظ : املرابط فاطمة بنت موالي احلسني

مطلب رقم 146715 - 31

اسم امللك : "دار املكينة"

موقعه : دوار ازربي جماعة تارسواط اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 02 نوفمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12آر 33 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ايت املوح وممر

شرقا : ايت قادر اوصالح و طريق

جنوبا : ايت بوهوش حلسن

غربا : مطلب التحفيظ رقم 146716 - 31

طالبة التحفيظ : فاطمة بنكرمي بنت احلسني

مطلب رقم 146716 - 31

اسم امللك : "دار املكينة"

موقعه : دوار ازربي جماعة تارسواط اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 02 نوفمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 آر 56 س

مشتمالته : أرض عارية محاطة بسور بها أشجار الزيتون.

اجملاورون :  

شماال : ايت بن كرمي

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 146715 - 31

جنوبا : ايت بوهوش حلسن

غربا : ايت بن كرمي

طالبة التحفيظ : فاطمة بنكرمي بنت احلسني 

مطلب رقم 146755 - 31

اسم امللك : "ملك اد بلقاسم"

موقعه : درب احشاش قصبة اوعمو جماعة تيزنيت .

تاريخ حتديده : 02 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67 س

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح

اجملاورون :  

شماال : يامنة احملمود

شرقا : بن جامع

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 17347 - 31 وممر

غربا : الطاهر بن محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حائط مشترك.

طالبو التحفيظ : فتيحة اد بلقاسم بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 146893 - 31

اسم امللك : "ملك حبشي"

موقعه : دوار اد علي اعلي جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.

تاريخ حتديده : فاحت فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 آر 62 س

مشتمالته : أرض عارية محاطة بسياج

اجملاورون :  

شماال : احلاج محمد

شرقا : ورثة بلحسن

جنوبا : ورثة بوتسرا و طريق

غربا : اد سي حمو امحمد

طالب التحفيظ : حبشي هشام ابن محمد

مطلب رقم 146898 - 31

اسم امللك : "ادرق"

موقعه : دوار ادرق جماعة اكلو اقليم تيزنيت .

تاريخ حتديده : 02 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 آ 1س
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مشتمالته : أرض عارية بها نبات غابوي وأشجار الزيتون

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري رقم 11275 - 31

شرقا : ادبيهي بوجمعة

جنوبا : الرسم العقاري رقم 27755 - 31

غربا : زاينة بن همو

طالبة التحفيظ : ايت عبد الكرمي حنان بنت عالل

مطلب رقم 146897 - 31

اسم امللك : "تكمي تقدميت"

موقعه : دوار اكرار جماعة اكلو اقليم تيزنيت .

تاريخ حتديده : 02 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 61 س

مشتمالته : أرض عارية بها نبات غابوي

اجملاورون :  

شماال : ورثة اد بو ملنشار

شرقا : زاينة بن همو

جنوبا : طريق

غربا : ادبيهي بوجمعة

طالبة التحفيظ : ايت عبد الكرمي فتيحة بنت عالل

مطلب رقم 146900 - 31

اسم امللك : "ملك بولوز"

موقعه : دوار اكرار جماعة اكلو اقليم تيزنيت .

تاريخ حتديده : 02 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 87 آر 96 س

مشتمالته : أرض عارية بورية

اجملاورون :  

شماال : ورثة ادموزي

شرقا : ادبيهي بوجمعة

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 18164 - 31

غربا : مطلب التحفيظ رقم 139178 - 31

طالبو التحفيظ : ايت عبد الكرمي فتيحة بنت عالل ومن معها

مطلب رقم 146904 - 31

اسم امللك : "اجملد 5"

موقعه : دوار تدوارت جماعة أكلو اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 02 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81س 

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ رقم 146901 - 31 و مطلب التحفيظ رقم 

31 - 146902

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 146905 - 31

جنوبا : الطريق

غربا : مطلب التحفيظ رقم 146903 - 31

طالب التحفيظ : محمد أشينان بن العربي

مطلب رقم 146910 - 31

اسم امللك : "اخلربات"

موقعه : ساقية البشنة جماعة تيزنيت.

تاريخ حتديده : 03 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 آر 75س

مشتمالته : أرض عارية بها أشجار النخيل

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ رقم 146512 - 31

شرقا : اد القايد مبارك

جنوبا : ورثة بوخزرون زاينة و اد بيهي بوجمعة

غربا : ممر

طالبة التحفيظ : ايت عبد الكرمي عادل بن عالل

مطلب رقم 146911 - 31

اسم امللك : "ثالث"

موقعه : مزارع البدايع الدوتركا جماعة تيزنيت.

تاريخ حتديده : 03 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر 89رس

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ رقم 2972 - 31 و ادوكمار

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 146513 - 31

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 146485 - 31

غربا : الرسم العقاري رقم 149532 - 31

طالبو التحفيظ : ايت عبد الكرمي سكينة بنت عالل ومن معها

مطلب رقم 146913 - 31

اسم امللك : "ادرقنان 2"

موقعه : دوار الزاوية جماعة اكلو إقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 07 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 آر 97 س

مشتمالته : أرض بها بناية سفلية ومرافق بالسطح.

اجملاورون :  

شماال : زنقة

شرقا : ورثة بن حسني

جنوبا : ممر

غربا : ورثة أوعبدو أحمد

طالبو التحفيظ : الرسي عائشة بنت ابراهيم ومن معها
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مطلب رقم 146922 - 31
اسم امللك : "الشيخ اليس 1"

موقعه : دوار تفكاخت جماعة ايت وافقا إقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده : 08 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آ 47 س
مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون :  
شماال : الرسم العقاري رقم 109713 - 31
شرقا : الرسم العقاري رقم 118287 - 31

جنوبا : شعبة
غربا : الرسم العقاري رقم 111756 - 31

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ممر يخترق امللك.
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 146926 - 31
اسم امللك : " امين تزكي 1"

موقعه : دوار تفكاخت جماعة ايت وافقا اقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده : 10 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ 60س
مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون :  
شماال : الرسمني العقاريني رقمي 121174 - 31 105872 - 31.
شرقا : الرسمني العقاريني رقمي 123461 - 31 123513 - 31.

جنوبا : الرسم العقاري 112106 - 31.
غربا : الرسم العقاري 121174 - 31.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 146927 - 31
اسم امللك : "تيزرا اسيغ 1

موقعه : دوار تفكاخت جماعة ايت وافقا اقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده : 10 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 آ 90 س
مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون :  
شماال : الرسم العقاري رقم 113916 - 31

شرقا : الرسوم العقارية ارقام 121645 - 31 و 119786 - 31 و110622 - 31 و 
108604 - 31 و 108716 - 31.

جنوبا : الطريق
 ،  31 - 118284  ،31 - 109666  ،31 - 118284 أعداد  العقارية  الرسوم   : غربا 

31 - 111281
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 146929 - 31
اسم امللك : "ساحل البحر"

موقعه : مزارع اد الطالب جماعة اكلو إقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده : 14 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : طريق

شرقا : اكتيف ابراهيم

جنوبا : ورثة محمد ند احمد

غربا : مطلب التحفيظ رقم 146736 - 31

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : شعبة.

طالب التحفيظ : اوبادوا عبد العزيز بن محمد 

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد اللطيف ميموني    

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62762 - 35
اسم امللك : سني هجر

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

الدرى، دوار املعاشات.

تاريخ حتديده : 10 نوفمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 ار 75 س. 

نوعه : أرض عارية بها بنايتني من سفلي وبئر وخزان ماء.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 58837 - 35.

شرقا : عبد العالي بن بوجمعة.

جنوبا : حميد نكير.

غربا : طريق عمومية بعرض 5 أمتار.

طالب التحفيظ : احلسني فقير بن محمد.

اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

إلى  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  السيد  ينهي 

علم العموم، أن السيد : احلسني الطاهري بن عبد الفتاح ومن معه 

، والساكن بحي االنارة سيدي اخملتار شيشاوة ، طلبوا أن يسلم لهم 

نظير جديد للرسم العقاري رقم 15138 - م، املؤسس للملك املدعو 

)كدية الدياب(، الكائن بدوار تارنوشت فرقة معاشب قبيلة الشياظمة 

إقليم الصويرة، وذلك على إثر ضياعه.

في إمكان كل شخص يهمه أمر هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

باجلريدة الرسمية.
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ينهي السيد احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله إلى علم 

 21/652 والساكن   ، العربي  بنت  اعرايفة  نادية   : السيدة  أن  العموم، 

برج 1 الصويرة ، طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري رقم 

4866 - 35 ، املؤسس للملك املدعو )البرج 21-652-1(، الكائن بتجزئة 

البرج الصويرة ، وذلك على إثر ضياعه.

في إمكان كل شخص يهمه أمر هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

باجلريدة الرسمية.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بالصويرة 

مونية املكروني    

محافظة العرائش

إعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 577 - 36

امللك املسمى : " حيط كراز " 

موقعه : اقليم العرائش، قيادة ريصانة ،دوار أوالد عمران املكي

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 45 هكتار 43 آر 66 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

 4491  : الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

بتاريخ : 25 نوفمبر 1998

مطلب رقم 626 - 36

امللك املسمى : " ظهر مالح " 

موقعه : اقليم العرائش، قيادة الساحل ،مدشر اجلديد

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 14 هكتار 03 آر 70 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

 228  : عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ : 14 ماي 2003

مطلب رقم 1080 - 36

امللك املسمى : " النفافخة " 

موقعه : اقليم العرائش، قيادة بني جرفط ،مدشر اكرسان

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 14 هكتار 99 آر 51 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ .

 4289  : الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

بتاريخ : 11 يناير 1995

مطلب رقم 1115 - 36

امللك املسمى : " سيدي العربي " 

موقعه : اقليم العرائش، جماعة زعرورة ،دوار الطني

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 22 هكتار 14 آر 80 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ .

 903  : عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ : 20 ابريل 2016

مطلب رقم 1857 - 36

امللك املسمى : " بوصوف " 

موقعه : اقليم العرائش، جماعة اربعاء عياشة ،دوار اجملزليني

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 17 هكتار 39 آر 20 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ .

 899  : عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ : 23 مارس 2016

مطلب رقم 2761 - 19

امللك املسمى : " الفتح احلمد " 

موقعه : اقليم العرائش، قيادة بني جرفط،احملل املدعو " اكرسان "

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 14 هكتار 43 آر 09 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

 4270  : الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

بتاريخ : 31 أغسطس 1994

مطلب رقم 2781 - 19

امللك املسمى : " عني اسبو )ب( " 

موقعه : اقليم العرائش، قيادة بني جرفط،احملل املدعو " دوار لهرى "

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 19 هكتار 29 آر 15 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

 4084  : الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

بتاريخ : 06 فبراير 1991

مطلب رقم 2791 - 19

امللك املسمى : " بن قارع " 

موقعه : اقليم العرائش، جماعة تطفت ،دوار العوش

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 07 هكتار 90 آر 00 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

 1136  : الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

بتاريخ : 07 أكتوبر 2020
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مطلب رقم 2792 - 19

امللك املسمى : " شطبة السعيد عطرو دار أهلية " 

موقعه : اقليم العرائش، جماعة بني جرفط ،دوار شفراوش

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 72 هكتار 37 آر 21 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

 4081  : الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

بتاريخ : 16 يناير 1991

مطلب رقم 2890 - 19

امللك املسمى : " ريحان " 

موقعه : اقليم العرائش، قيادة بني جرفط، دوار بني مرقي

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 43 هكتار 34 آر 18 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ .

 504  : عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ : 27 اغسطس 2008

مطلب رقم 2936 - 19

امللك املسمى : " عني مروان " 

موقعه : اقليم العرائش، قيادة بني جرفط ،دوار القليعة

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 213 هكتار 66 آر 92 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ .

 4017  : الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

بتاريخ : 25 أكتوبر 1989

مطلب رقم 2976 - 19

امللك املسمى : " عني اسبو " 

موقعه : اقليم العرائش، قيادة بني جرفط، احملل املدعو " لهرى "

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 19 هكتار 13 آر 15 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

 390  : عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ : 21 يونيو 2006

مطلب رقم 2989 - 19

امللك املسمى : " مرج كريشة الساخلة " 

موقعه : اقليم العرائش، قيادة و جماعة تطفت ،احملل املدعو " دار العطار "

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 

أظهرها التصميم العقاري وهي 18 هكتار 77 آر 60 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ.

 892  : عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ : 03 فبراير 2016

مطلب رقم 9124 - 36
امللك املسمى : " احللحال " 

،احملل  القلة  ، جماعة سوق  اللوكوس  دائرة  العرائش،  اقليم   : موقعه 
املدعو " احللحال " 

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من األن فصاعدا باملساحة التي 
أظهرها التصميم العقاري وهي 17 هكتار 09 آر 72 سنتيار، بدال من 

املساحة املصرح بها سابقا أثناء إيداع مطلب التحفيظ .
 1214  : الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

بتاريخ : 06 ابريل 2022

مطلب رقم 14905 - 36
امللك املسمى : " بوعسرية العياشي " 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير ،جتزئة مبروكة .
إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا في إسم طالب 

التحفيظ السيد العياشي بوعسرية بن اعمار بن احمد 
 708  : عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ : 25 يوليو 2012

اعالن ينص عليه الفصل 52 مكرر من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

نغيير اسم عقار محفظ

يتشرف السيد احملافظ على االمالك العقارية و الرهون بالعرائش 
باإلعالم للعموم أنه مبقتضى مطلب التقييد املؤرخ في 14 يونيو 2022 

الذي تقدم به السيد مصطفى الكداري بن محمد 
اقليم  الكائن   36  -  37373 عدد  العقاري  الرسم  موضوع  امللك  فان 
اصبح   ، االندلس  حي   ، الكبير  القصر  احلضرية  اجلماعة  العرائش، 

يسمى "الكداري" "EL GUEDDARI" بدال من ضياء.
احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

ادريس بوزيان    

محافظة تاونات

مطلب رقم 64052 - 37
اسم امللك : الرميلة "؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الرميلة ؛ 
وقع حتديده في : فاحت مارس 2021؛

مساحته : 1 ار 02 س؛
نوعه : ارض عارية بها شجرة من الزيتون .

شماال : البوزيدي احلسني خلشا ؛ 
شرقا : زنقة في طريق اإلجناز ، 
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جنوبا : سعيد الشكيري البوزيدي 

غربا : هشام بن بوزيد . 

طالب التحفيظ : جواد البوزيدي .

مطلب رقم 77684 - 37

اسم امللك : حجرة الشيخ اخملتار "؛

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

سعيد ؛

وقع حتديده في : 15 فبراير 2021؛

مساحته : 4 ار 54 س؛

نوعه : ارض عارية بها أشجار الزيتون ، 

شماال : املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ؛ 

شرقا : الطريق الوطنية رقم 8 ، 

جنوبا : ورثة احلجاجي بوشتى و اجلجاجي عبدالرزاق بن عبد السالم 

غربا : الطريق رقم 243 . 

طالب التحفيظ : علي احلجاجي . 

مطلب رقم 77775 - 37

اسم امللك : باب النصارى "؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة و جماعة تاونات احملل املدعو باب النصارى ؛

وقع حتديده في : 22 فبراير 2021؛

مساحته : 14 ار 70 س؛

نوعه : ارض عارية ، 

شماال : املزوز عبداهلل ؛ 

شرقا : مزوز اخلمار ، 

جنوبا : العبادي بوزيد قشيبل ؛ 

غربا : الطريق عرضها 30 مترا . 

طالب التحفيظ : عمر ربح .

مطلب رقم 77804 - 37

اسم امللك : "سهب امحمد دا احمد "؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة اخاللفة قيادة امتيوة لوطا 

حملل املدعو مزارع دوار هجهوجة .

وقع حتديده في : 30 مارس 2120؛

مساحته : 25 ار 86 س؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون و أشجار التني 

شماال : طريق عمومي عرضه 4 امتار ؛ 

شرقا : احمد بني عيش ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 76391 - 37 

غربا : القطعة رقم 17398 . 

طالب التحفيظ : ادريس العسري .

مطلب رقم 77805 - 37

اسم امللك : "سهب امحمد دا احمد "؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة اخاللفة قيادة امتيوة لوطا 

حملل املدعو مزارع دوار هجهوجة .

وقع حتديده في : 30 مارس 2120؛

مساحته : 13 ار 19 س؛

نوعه : ارض فالحية بها بناية من طابق ارضي و أشجار متنوعة وبئر و خزان 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 76487 - 37 و مطلب التحفيظ عدد 

76055 - 37 ؛ 

شرقا : ممر عمومي عرضه 4 امتار ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 76390 - 37 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 76390 - 37 . 

طالب التحفيظ : محمد العسري .

مطلب رقم 77835 - 37

اسم امللك : "حيط يدو "؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حيط يدو 

امللحقة اإلدارية الثانية .

وقع حتديده في : 18 ماي 2120؛

مساحته : 00 ار 88 س؛

نوعه : ارض عارية؛ 

شماال : محمد الغزيوني ؛ 

شرقا : اكرام البوزيدي ، 

جنوبا : زنقة عرضها 6 امتار 

غربا : عادل البوزيدي . 

طالبة التحفيظ : فضيلة البوزيدي .

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بتاونات

محمد الكحل    

محافظة بركان

مطلب رقم 1329 - 40

اسم امللك : " عرصة لال الياقوت ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار القلعة.

وقع حتديده في : 05 مارس 2021.

نوعه : ارض فالحية بها مدرسة . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 09 ار 12 س. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 30936 - 40 ، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 32498 - 40،



4047 عدد 1225 - 22 ذوالقعدة 1443 )22 يونيو 2022(

جنوبا : طريق عرضها 04 أمتار ،

غربا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار من ورائها الرسم العقاري رقم 

،40 - 5952

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص.

 

مطلب رقم 7694 - 40

اسم امللك : " قطعة الفيض بوقنديل ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار أوالد عمرو.

وقع حتديده في : 25 ابريل 2017.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 13 ار 83 س. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوطة بومدين ، 

شرقا : واد بومنديل ، دحماني املامون ،

جنوبا : دحماني عبد الرحمان ،

غربا : ورثة بوطة بومدين ،

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف وجدة .

 مطلب رقم 7842 - 40

اسم امللك : " دار خديجة ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار أوالد بنعودة.

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2017.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من طابق سفلي وطابق علوي و أشجار . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 ار 87 س. 

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص عرضه 03 أمتار ، 

شرقا : طريق عمومية عرضها 05 أمتار ،

جنوبا : عراص بلعيدة ،

غربا : خديجة بنعودة طالبة التحفيظ من ورائها مطلب التحفيظ 

عدد 5637 - 40،

طالب التحفيظ : خديجة بنعودة بنت أحمد .

مطلب رقم 7852 - 40

اسم امللك : " ماضران ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة بوغريبة ،

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2017.

نوعه : ارض فالحية . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 09 ار 60 س. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 28816 - 40 ، 

شرقا : ورثة عاجي منانة بنت حماد ،

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 607 ،

غربا : ورثة محمد أوزيرار،

طالب التحفيظ : ماضران عبد اجمليد بن موسى .

 

مطلب رقم 7915 - 40

اسم امللك : " جنان لكبير ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار تغجيرت.

وقع حتديده في : 20 ابريل 2018.

نوعه : ارض فالحية.. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 11 ار 08 س. 

اجملاورون : 

شماال : واد عبدوس ، 

شرقا : سيدي أحمد بودشيش ، ورثة سي مصطفى بودشيش ،

جنوبا : ورثة لعضامة ،

غربا : ورثة يعقوبي املكي ،

طالب التحفيظ : محمد بوعالوي بن محمد .

مطلب رقم 8036 - 40

اسم امللك : " البشير ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار بوعمالة .

وقع حتديده في : 24 فبراير 2022.

نوعه : ارض فالحية . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 06 ار 90 س. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 46279 - 40 ، 

شرقا : الرسم العقاري رقم 46279 - 40 ،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 65084 - 40 ،

غربا : الرسم العقاري رقم 20576-0،

طالب التحفيظ : يحيى لزعر بن البشير .

مطلب رقم 8103 - 40

اسم امللك : " الدير ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة تافوغالت دوار أوالد معمر. 

وقع حتديده في : 16 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار اللوز . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 76 ار 04 س. 

اجملاورون : 

شماال : بلعيني بومدين ، 

شرقا : طريق قدمية عرضها 06 أمتار من ورائها ورثة الفارسي مضران ،

جنوبا : الرسم العقاري رقم 1123-0 ،

غربا : الرسم العقاري رقم 1123-0 ،

طالبو التحفيظ : محمد عزماني ومن معه .
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 مطلب رقم 8377 - 40

اسم امللك : " تنقسمت تاحلوانت ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة زكزل حي ورطاس .

وقع حتديده في : 06 اكتوبر 2021.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من طابق سفلي و أشجار مختلفة . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 ار 22 س. 

اجملاورون : 

شماال : عمراوي عمر ، عمراوي تهامي ، 

شرقا : جليل عبد السالم ،

، طريق عمومية معبدة عرضها  البكاي جليل   ، : جليل حماد  جنوبا 

10 امتار ،

غربا : طريق عمومية معبدة عرضها 10 امتار ، ساحة ،

طالبو التحفيظ : بوسيف عمراوي بن الشريف ومن معه .

مطلب رقم 8390 - 40

اسم امللك : " وشاني ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال 

وقع حتديده في : 10 ماي 2021.

نوعه : ارض فالحية بها ثالت بنايات من طابق سفلي وحوض وبئريني 

و أشجار مختلفة . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 24 ار 96 س في أربع قطع 

اجملاورون : 

القطعة األولى : مساحتها 92 ار 51 س.

شماال : طريق عمومية ، 

شرقا : طريق عمومية ،

جنوبا : ورثة وشاني ومن معه ،

غربا : طريق عمومية ،

القطعة الثانية : مساحتها 07 ار 47 س.

شماال : طريق عمومية ، 

شرقا : طريق عمومية ،

جنوبا : ورثة جلطي ،

غربا : ورثة جلطي ،

القطعة الثالتة : مساحتها 17 ار 46 س.

شماال : الرسم العقاري رقم 11937 - 40 ، 

شرقا : طريق عمومية ،

جنوبا : طريق عمومية ،

غربا : ورثة جلطي ،

القطعة الرابعة : مساحتها 07 ار 52 س.

شماال : طالسي عمار ، 

شرقا : طالسي عمار ،

جنوبا : طريق عمومية ،

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار .

طالبو التحفيظ : محمد وشاني بن أحمد ومن معه .

 مطلب رقم 8476 - 40

اسم امللك : " كدية الديب 3 ".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة تافوغالت دوار أوالد معمر. 

وقع حتديده في : 05 يناير 2022.

نوعه : ارض فالحية . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 00 ار 56 س. 

اجملاورون : 

شماال : حجوبي رابح بن السايح ، حجوبي بومدين بن السايح حجوبي 

عمر بن السايح ، مطلب التحفيظ عدد 8473 - 40، حجوبي احلسني ، 

شرقا : الواد ،

جنوبا : ورثة عواد بن حماد ،

غربا : ورثة حجوبي حلبيب بن السايح ، الرسم العقاري رقم 72454 - 40،

طالب التحفيظ : محمد حجوبي بن السايح .

اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد البكاي زعزوع، الساكن واجلاعل محل اخملابرة معه ببركان.

طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 8385 - 40 املؤسس 

للملك املدعو "الليمون 97" الكائن ببركان. وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد البكاي زعزوع، الساكن واجلاعل محل اخملابرة معه ببركان.

طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 8387 - 40 املؤسس 

للملك املدعو "الليمون 99" الكائن ببركان. وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية ببركان 

هشام املـومني     
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 42929 - 42

اسم امللك : أحباس 53.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : ايت واعلو.

وقع حتديده في : 02نوفمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ45س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : اوشاري خالد؛

شرقا : عزي محمد؛

جنوبا : ساقية باالسمنت؛

غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 42997 - 42 و43007 - 42؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 42941 - 42

اسم امللك : أحباس 25.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : ايت واعلو.

وقع حتديده في : 05نوفمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آ35س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الساقية؛

شرقا : حرشاوي عسو وبوشال حدو؛

جنوبا : بوشال حدو وحرشاوي موحى؛

غربا : حرشاوي موحى؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 42951 - 42

اسم امللك : أحباس 15.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : ايت واعلو.

وقع حتديده في : 09نوفمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ76س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الساقية؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 43058 - 42؛

جنوبا : ورثة موحى اومرغاد؛

غربا : اوباشا موحا؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 42974 - 42

اسم امللك : أحباس 69.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : ايت واعلو.

وقع حتديده في : 17نوفمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : واد زاوية؛

شرقا : حرشاوي حميد؛

جنوبا : ممر للدواب؛

غربا : الساقية؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 42976 - 42

اسم امللك : مسجد ايت واعلي.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : ايت واعلو.

وقع حتديده في : 19نوفمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ03س.

نوعه : مسجد به بناء قدمي وبئر؛

اجملاورون : 

شماال : حرشاوي عدي؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة وورثة زهواني؛

غربا : ورثة زهواني وحرشاوي احمد؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 42987 - 42

اسم امللك : فدان بوملشمشت مبزرعة ايت واعلو.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : قصر ايت واعلو.
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وقع حتديده في : 22نوفمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ69س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة مرزوك عسو؛

شرقا : ورثة عزي فاسكا؛

جنوبا : بعلو حسن وورثة بنان عدي؛

غربا : بعلو احمد؛

طالب التحفيظ : مولود وبوملان بن احساين.

مطلب رقم 43054 - 42

اسم امللك : ثمة.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : ايت واعلو.

وقع حتديده في : 09ديسمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ12س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اخلوخ؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ورثة بنسعيدي موحى؛

جنوبا : مورادي فاطمة؛

غربا : مصرف؛

طالبو التحفيظ : محمد عزي بن فسكى ومن معه.

مطلب رقم 43063 - 42

اسم امللك : ثمة.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : ايت واعلو.

وقع حتديده في : 13ديسمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ89س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التفاح؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : حرشاوي حميد؛

جنوبا : ساقية باالرض؛

غربا : بعلو عدي؛

طالبو التحفيظ : محمد عزي بن فسكى ومن معه.

مطلب رقم 43077 - 42

اسم امللك : ثمة.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : ايت واعلو.

وقع حتديده في : 16ديسمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ92س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار السفرجل؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 42902 - 42؛

جنوبا : ممر؛

غربا : حرشاوي عسو؛

طالبو التحفيظ : محمد عزي بن فسكى ومن معه.

مطلب رقم 43091 - 42

اسم امللك : تزكاغني.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : ايت واعلو.

وقع حتديده في : 20ديسمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آ09س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اخلوخ؛

اجملاورون : 

شماال : حرشاوي موحى؛

شرقا : حرشاوي موحى؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : بعلو عدي؛

طالبو التحفيظ : محمد عزي بن فسكى ومن معه.

مطلب رقم 34629 - 14

اسم امللك : العبارات.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة سيدي عياد جماعة النزالة، 

احملل املدعو : العبارات.

وقع حتديده في : 17غشت2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 86هـ80آ94س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى؛

اجملاورون : 

شماال : واد؛

شرقا : أرض ساللية؛

جنوبا : أرض ساللية وشعبة؛

غربا : واد؛

الدولة  نيابة عن  بالرشيدية  الدولة  : مندوب أمالك  التحفيظ  طالبو 

املغربية امللك اخلاص ومن معها.
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مطلب رقم 43090 - 42

اسم امللك : بوتلخوخت.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : ايت واعلو.

وقع حتديده في : 20ديسمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ05س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اخلوخ؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية باالسمنت؛

شرقا : ورثة بعلو؛

جنوبا : ممر؛

غربا : حرشاوي عدي؛

طالبو التحفيظ : محمد عزي بن فسكى ومن معه.

مطلب رقم 43098 - 42

اسم امللك : بقعة اميزار مزرعة ايت وعلو.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : ايت واعلو.

وقع حتديده في : 22ديسمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06آ93س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التفاح؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : مصرف وممر؛

جنوبا : ورثة حرشاوي موحى؛

 42  -  42901 رقم  التحفيظ  ومطلب  موحى  حرشاوي  ورثة   : غربا 

وحرشاوي رابحة؛

طالب التحفيظ : احمد حرشاوي ابن محمدين.

مطلب رقم 43099 - 42

اسم امللك : بقعة تلموت 1 مزرعة ايت وعلو.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : مزرعة ايت وعلو.

وقع حتديده في : 22ديسمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07آ57س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 43084 - 42 وحرشاوي علي؛

شرقا : بعلو عدي؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ساقية؛

طالب التحفيظ : احمد حرشاوي ابن محمدين.

مطلب رقم 43101 - 42

اسم امللك : بقعة بوينورار 2 مزرعة ايت واعلو.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : ايت واعلو.

وقع حتديده في : 22ديسمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ87س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مرزوق عسو؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 43037 - 42؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : احمد حرشاوي ابن محمدين.

مطلب رقم 43124 - 42

اسم امللك : تغزوت.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو : مزرعة 

ايت عزوز.

وقع حتديده في : 22نوفمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92آ71س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : اقالل احلسني وعيسى رابحة؛

جنوبا : واد بوحافص؛

غربا : ملك املسجد؛

طالبو التحفيظ : سعاد السليماني بنت سيدي حسن ومن معها.

مطلب رقم 43162 - 42

اسم امللك : يطو.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : زنقة املتنبي ايت الربع.

وقع حتديده في : 18يناير2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ29س.

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي وطابق علوي أول؛
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اجملاورون : 

شماال : ايت رحو علي؛

شرقا : زمزيط خالد؛

جنوبا : ممر غير نافد؛

غربا : زنقة املتنبي؛

طالبو التحفيظ : يطو بولعمايل بنت علي ومن معها.

مطلب رقم 43174 - 42

اسم امللك : دار مشتاق.

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

املدعو : قصر مشتاق.

وقع حتديده في : 18فبراير2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ91س.

نوعه : أرض عارية بها سكنى قدمية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 43175 - 42

اسم امللك : مسجد مشتاق القدمي.

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

املدعو : قصر مشتاق.

وقع حتديده في : 21فبراير2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آ19س.

نوعه : أرض عارية بها بئر؛

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ وممر وزنقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : بلغالي ملراني؛

غربا : طالب التحفيظ؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 43176 - 42

اسم امللك : ساحة املسجد.

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

املدعو : قصر مشتاق.

وقع حتديده في : 21فبراير2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ42س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة تاحديت؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 17977 - 42

قيادة  ودائرة ميدلت  بإقليم  الكائن  لغريسي"  "ملك   : املسمى  ملك 

وجماعة زايدة،اغربيني سهب رحمون.

طالبو التحفيظ السيد : زهير لغريسي بن حسن ومن معه.

وقع حتديده في : 31 مارس 2016.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1159 

املؤرخة في 17 مارس 2021.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ملك معمري محمد"

املطلب عدد 42812 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية 1165 بتاريخ 28 أبريل 2021 

عوضا عن : 

املساحة املصرح بها : 05 هـ 60 س

إقرأ : 

املساحة املصرح بها : 05 آ 60 س 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " بقعة اخلير" 

املطلب عدد 35642 - 42 والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية 1109 بتاريخ فاحت أبريل 2020 

عوضا عن : 

املوقع الذي مت نشره بجريدة انتهاء التحديد عدد 1177 

بتاريخ 21 يوليو 2021 : 

موقعه : اقليم ميدلت دائرة وقيادة وجماعة زايدة.

إقرأ : 

موقعه : اقليم ميدلت دائرة وقيادة وجماعة بومية.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت

حلسن اليعقوب     
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محافظة مراكش - سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9160 - 43

اسم امللك : درب النوايل 4 ؛

موقعه : مراكش املدينة ، حي باب الدباغ درب النوايل

مساحته : 40 س ؛ 

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابق أول و سطح. 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : *جدران مشتركة

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 9161 - 43 ؛ 

شرقا : مطلب عدد 9159 - 43؛

جنوبا : درب النوايل؛ 

غربا : درب النوايل ؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون اإلسالمية بالرباط

مطلب رقم 9344 - 43

اسم امللك : دويرية املدغري ؛

موقعه : مراكش املدينة ، الرحبة القدمية درب النخلة رقم 58

مساحته : 17 س ؛ 

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابق أول. 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : *حق اإلرتكاز لفائدة هذا املطلب

حدوده : 

شماال : ممر ؛ 

شرقا : ر.ع 7814 - م

جنوبا : ر.ع 7814 - م؛ 

غربا : القاسم محمد ؛

طالب التحفيظ : جوهان اندرياس كاستنر

JOHANN ANDREAS MARIA KASTNER

مطلب رقم 9345 - 43

اسم امللك : رياض املدغري ؛

موقعه : مراكش املدينة ، الرحبة القدمية درب النخلة رقم 60

مساحته : 03 آر 71 س ؛ 

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابق أول و سطح. 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : *الشيء

حدوده

شماال : موالي مبارك لفحل ؛ 

شرقا : ادريسي موالي حسن –محمد مصباح-ر.ع 45546 - 04؛

جنوبا : ممر؛ 

غربا : ورثة لعناية –هلموت هندركش ؛

طالب التحفيظ : جوهان اندرياس كاستنر

JOHANN ANDREAS MARIA KASTNER

مطلب رقم 9439 - 43

اسم امللك : ريطوندو ؛

موقعه : مراكش املدينة ، حي اسول درب الغنجاوي رقم 2 مكرر.

مساحته : 64 س ؛ 

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابق أول و سطح 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : 

- حق الهواء لفائدة الرسم العقاري 24351 - 43 مبساحة 23 س

- حق الهواء لفائدة الرسم العقاري عدد 24351 - 43 مبساحة 4 س

حدوده : 

شماال : درب ؛ 

شرقا : ر.ع 43-24351؛

جنوبا : ر.ع 54449 - 43؛ 

غربا : ر.ع 54449 - 43 ؛

 LA SOCIETE RETONDO : طالب التحفيظ

مطلب رقم 9456 - 43

اسم امللك : مرافق مسجد بن يوسف ؛

موقعه : مراكش املدينة ؛ حي بن يوسف زاوية حلضر

مساحته : 02 آر 32 س ؛ 

نوعه : دار مهدمة. 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية 

- حق الهواء لفائدة األحباس مبساحة 47 سنتيار

- حق الهواء لفائدة الرسم العقاري 116201 - 04 مبساحة 19 سنتيار

حدوده : 

شماال : طريق ؛ 

شرقا : ر.ع 116201 - 04

جنوبا : ر.ع 74417 - 43؛ 

غربا : األحباس ؛

: ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف  طالب التحفيظ 

والشؤون اإلسالمية بالرباط

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي - مراكش

عبد القادر بوحامد   
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محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 157790 - 44

اسم امللك : جنان عواج 1

أوالد  ودائرة  قيادة  دغوغ  بني  كدية  جماعة  الشنانفة  دوار   : موقعه 

عمران اقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 19 يناير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95 آر 51 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : بوح بوشعيب؛ 

شرقا : القويد حياة والقويد مرمي؛

جنوبا : ورثة أحمد القويد بن عبداهلل؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : القويد أحمد بن محمد

مطلب رقم 141565 - 44

اسم امللك : الرمل

موقعه : دوار أوالد ناصر جماعة بني تسيريس قيادة العونات دائرة بني 

هالل العونات اقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 17 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آر 44 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : مصطفى لصفر ومن معه.

شرقا : امحمد لصفر.

جنوبا : املطلب عدد 102314 - 44.

غربا : املطلب عدد 102310 - 44.

طالبو التحفيظ : لصفر عبد الرحيم بن محمد ومن معه

مطلب رقم 141791 - 44

اسم امللك : دار الطاهر

موقعه : مركز اوالد عمران قيادة ودائرة اوالد عمران اقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 02 مارس 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر .

نوعه : دار للسكن ذات طابق ارضي وطابق اول

اجملاورون : 

شماال : ورثة املعلم احمد بلهماز 

شرقا : الرسم العقاري رقم 17296 - 44.

جنوبا : طريق.

غربا : محمد ثمبم

طالبو التحفيظ : البريدي حادة بنت قدور ومن معها.

مطلب رقم 141797 - 44

اسم امللك : ملك جعفر

موقعه : مركز اوالد عمران جماعة وقيادة اوالد عمران اقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 08 مارس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 سنتيار.

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : رسم عقاري عدد 23330 - 44

جنوبا : طريق

غربا : مصطفى شكيري

طالب التحفيظ : املستظرف جعفر بن عبد اهلل

مطلب رقم 157754 - 44

اسم امللك : العزوزية

موقعه : دوار اجلوابرة جماعة وقيادة ملشرك دائرة اقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 05 اكتوبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 54 آر 10 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 22953 - 44؛ 

شرقا : طريقوطنية رقم 7

جنوبا : ورثة الوحداني احلسني ؛

غربا : رسم عقاري عدد 22952 - 44 وورثة الزاوية حسن بن ادريس

طالب التحفيظ : الوحداني محمد بن احلسني

مطلب رقم 157778 - 44

اسم امللك : كرمي

اجلابرية  امطل  قيادة  امطل  جماعة  رحال  سيدي  اوالد  دوار   : موقعه 

دائرة واقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 30 نوفمبر 2020.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6 آر 51 سنتيار.

طابق  ذات  سكنى  به  اآلخر  واجلزء  منها  جزء  في  عارية  أرض   : نوعه 

سفلي واشجار زيتون واخرى مثمرة

اجملاورون : 

شماال : ورثة الهاشمية بنت رحال بن اجلياللي وورثة اجلندي؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق.

طالبة التحفيظ : البغدادي رشيدة بنت محمد

مطلب رقم 157796 - 44

اسم امللك : احلرشة

موقعه : دوار الشدادنة جماعة اوالد بوساكن قيادة مطران دائرة بني 

هالل العونات اقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 22 فبراير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 84 آر 67 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن الفاطمي 

شرقا : ؛ ورثة املعيزي محمد 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 23372 - 44

غربا : ورثة العربي عمران 

طالب التحفيظ : امللسي العربي بن عبد السالم

مطلب رقم 157822 - 44

اسم امللك : دار نعيمي

موقعه : شارع عبد الرحمان الدكالي مدينة ودائرة واقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 16 ابريل 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 55 سنتيار.

نوعه : دار للسكن ذات سفلي وطابق اول مع بنايات بالسطح

اجملاورون : 

شماال : شارع عبد الرحمان الدكالي؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : ورثة محمد شهيد وزاعم الزموري؛

غربا : حمدون عبدالرحمان ومن معه.

طالب التحفيظ : نعيمي املهدي بن ادريس

مطلب رقم 157854 - 44

اسم امللك : البركة

موقعه : دوار املقبرة مدينة ودائرة واقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 16 يونيو 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 23 سنتيار.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 34961 - 44؛

جنوبا : جمعية السالم؛

غربا : جمعية السالم.

طالبة التحفيظ : الصحراوي الكبيرة بنت عباس.

مطلب رقم 157855 - 44

اسم امللك : بقعة ملصدق

موقعه : دوار املقبرة مدينة ودائرة واقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 17 يونيو 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 سنتيار.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : الكراب الساقي علي؛ 

شرقا : طريق؛

جنوبا : عبدالقادر بن زنان لكديحي؛

غربا : الغالية الرباعية.

طالبو التحفيظ : احميش محمد بن املصدق ومن معه.

مطلب رقم 157856 - 44

اسم امللك : البركة

موقعه : دوار املقبرة مدينة ودائرة واقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 18 يونيو 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر 34 سنتيار.

نوعه : ارض عارية
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اجملاورون : 

شماال : الرسوم العقارية عدد 34961 - 44، 34963 - 44، 34965 - 44، 

34967 - 44، 34969 - 44، 34971 - 44، 34973 - 44 ومطلب حتفيظ 

عدد 157854 - 44؛

شرقا : طريق

جنوبا : طريق

غربا : جمعية السالم.

طالبو التحفيظ : زروك ثوريا بنت العربي ومن معها.

مطلب رقم 141804 - 44

اسم امللك : دار اعزيب كوكو

موقعه : رقم 22 شارع ابراهيم الروداني مدينة ودائرة واقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 62 سنتيار.

نوعه : دار للسكن ذات طابق ارضي وطابق اول

اجملاورون : 

شماال : محمد حبوب؛

شرقا : الغزال بنت احمد

جنوبا : اللة سيدي بنت موالي ادريس

غربا : شارع ابراهيم الروداني.

طالبو التحفيظ : لغريبي عبد الرحيم بن محمد ومن معه

مطلب رقم 141410 - 44

اسم امللك : احلطة

دائرة  قيادة مطران  القصيبة  اخميس  الرحيلة جماعة  دوار   : موقعه 

بني هالل العونات اقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 07 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 53 آر 73 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : دهبي فاطمة ورشيد الدهبي ومن معه

شرقا : الدهبي عبد السالم

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 138592 - 44 وطريق عمومية

غربا : طريق عمومية.

طالب التحفيظ : دهبي رشيد بن محمد بن مبارك

مطلب رقم 157853 - 44

اسم امللك : اجلنان

دائرة  اجلابرية  امطل  قيادة  اجلابرية  جماعة  هالل  اوالد  دوار   : موقعه 

واقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 16 يونيو 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 آر 23 سنتيار.

نوعه : ارض عارية بها اشجار

اجملاورون : 

شماال : ورثة احليرش احمد 

شرقا : الطريق الرئيسية رقم 3409

جنوبا : طريق عمومية

غربا : الدغوغي شهيدي.

طالب التحفيظ : الطالبي رضوان بن سعيد.

مطلب رقم 157825 - 44

اسم امللك : سيدي مبارك

هالل  بني  دائرة  مطران  وقيادة  جماعة  احلصبة  اعزيب  دوار   : موقعه 

العونات اقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 11 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6 آر 85 سنتيار.

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : نور الدين املعزوزي 

شرقا : طريق الرئيسية رقم 3411

جنوبا : طريق

غربا : مباركة الواعر.

طالب التحفيظ : فكري عبد اجلليل بن محمد

مطلب رقم 157889 - 44

اسم امللك : مرس العودات

موقعه : دوار اوالد بوبكر جماعة العطاطرة قيادة بوحمام دائرة و اقليم 

سيدي بنور.

وقع حتديده في : 21 يونيو 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هكتار 07 آر 06 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة فاطمة بنت محمد، محمد بن مسعود ومحمد بن ميلود؛ 

شرقا : الكراب العيساوي مبارك، العيساوي كبورة، العيساوي فاطنة 

والعيساوي لطيفة؛
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جنوبا : طريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 18335 - 44.

طالب التحفيظ : العزمي العوني بن بوشعيب

مطلب رقم 157812 - 44

اسم امللك : بلفقير

موقعه : شارع ابراهيم الروداني مدينة و دائرة و اقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 23 مارس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيار.

نوعه : دار للسكن ذات سفلي وطابق اول وبنايات بالسطح

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 15418 - 44 

شرقا : شارع ابراهيم الروداني

جنوبا : ورثة بن دامي

غربا : ورثة بن يزة

طالبو التحفيظ : بلفقير املصطفى بن محماد ومن معه

مطلب رقم 141480 - 44

اسم امللك : احلطة

املشرك  قيادة  قيادة  بوحيا  اوالد سي  العثامنة جماعة  دوار   : موقعه 

دائرة واقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 30 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 آر 37 سنتيار.

نوعه : ارض بها بناية قدمية

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد الكبير الرحيلي 

شرقا : ممر خاص

جنوبا : عالم جياللي

غربا : الطريق اجلهوية رقم 202.

طالبة التحفيظ : راحلي يزة بنت بوحيا

مطلب رقم 157774 - 44

اسم امللك : بوغاز

موقعه : دوار القوبع جماعة امطل قيادة امطل اجلابرية دائرة واقليم 

سيدي بنور.

وقع حتديده في : 23 نوفمبر 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 آر 12 سنتيار.

نوعه : ارض عارية بجزء منها واجلزء اآلخر به بناية ذات سفلي وطابق 

اول ومطفية

اجملاورون : 

شماال : خديجة احليمر 

شرقا : طريق

جنوبا : طريق

غربا : جوازي عبد اهلل

طالب التحفيظ : كطيوي هدي بن محمد

مطلب رقم 157810 - 44

اسم امللك : قلقولة

موقعه : دوار العمارنة الشعاب جماعة بني تسيريس قيادة العونات 

اقليم سيدي بنور.

وقع حتديده في : 23 مارس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر 73 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

عدد  التحفيظ  و مطلب   44  -  61439 عدد  العقاري  الرسم   : شماال 

 44 - 112674

شرقا : رسم عقاري عدد 89433 - 44

جنوبا : رسم عقاري عدد 61441 - 44

غربا : مطلب التحفيظ عدد 112717 - 44

طالب التحفيظ : سراج احلق الكبير بن محمد بن التونسي

مطلب رقم 141411 - 44

اسم امللك : بقعة الدار

دائرة  قيادة مطران  القصيبة  اخميس  الرحيلة جماعة  دوار   : موقعه 

بني هالل العونات اقليم سيدي بنور

وقع حتديده في : 07 يناير 2020.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 62 آر 42 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية بها بئر وصهريج ماء وبنايات واغراس الزيتون

اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : دهبي عبد السالم
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جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 141410 - 44

غربا : دهبي فاطمة ودهبي عائشة

طالبو التحفيظ : دهبي رشيد بن محمد ومن معه

مطلب رقم 157815 - 44

اسم امللك : ارض السوق 1

اقليم  عمران  اوالد  ودائرة  وقيادة  جماعة  عمران  اوالد  مركز   : موقعه 

سيدي بنور

وقع حتديده في : 02 ابريل 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 64 سنتيار.

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21920 - 44 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 157814

جنوبا : طريق

غربا : الرسم العقاري عدد 87622 - 44

طالب التحفيظ : لكحل حسن بن امحمد

مطلب رقم 157783 - 44

اسم امللك : الفيض 

موقعه : دوار اوالد يعلى جماعة العطاطرة قيادة بوحمام دائرة واقليم 

سيدي بنور

وقع حتديده في : 10 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هكتار 29 آر 29 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : مصطفى بن ابراهيم وفتاح بن بوشعيب وسالم بن سعيد 

شرقا : احمد جبران سعيد بن ميلود

جنوبا : رشيد بن ميلود ورثة الفاطمي والهاشمي بن حيدة 

غربا : العياشي بن محمد واحمد بن فوزي ومن معه

طالبو التحفيظ : زغلول مبارك بن محمد ومن معه

مطلب رقم 120935 - 44

اسم امللك : احلطة 

موقعه : دوار اوالد عبد اهلل جماعة كريديد قيادة حلكاكشة كريديد 

دائرة اوالد عمران اقليم سيدي بنور

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 آر 96 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية بها بناية واشجار الزيتون 

اجملاورون : 

شماال : احمد النجيبي بن الهاشمي

شرقا : احمد النجيبي بن الهاشمي

جنوبا : محمد عبدالوي 

غربا : الطريق الرئيسية رقم 2331

طالبو التحفيظ : ضرضور شريفة بنت احمد ومن معها.

مطلب رقم 158082 - 44

اسم امللك : حلبل 

موقعه : دوار املعاريف جماعة كريديد قيادة حلكاكشة كريديد دائرة 

اوالد عمران اقليم سيدي بنور

وقع حتديده في : 09 اغسطس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32 آر 69 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي والرسم العقاري عدد 14957 - 44

شرقا : الطريق الرئيسية 3430

جنوبا : الطريق الرئيسية 3430

غربا : الرسم العقاري عدد 14957 - 44

طالب التحفيظ : البساني عبد العالي بن محمد

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" دار فطيمة وفاطنة "

ذي مطلب التحفيظ عدد 158846 - 44 

الكائن مبركز اوالد عمران جماعة وقيادة و دائرة اوالد عمران 

اقليم سيدي بنور مساحته 1 آر تقريبا.

عوضا عن : 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد ناجي واحمد بوبكري

شرقا : طريق واحمد بوبكري

جنوب : الرسم العقاري عدد 18620 - 44

غربا : ورثة احمد ناجي

اقرأ : 

نوعه : دار للسكن ذات طابق سفلي وطابق اول
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اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد ناجي

شرقا : احمد بوبكري

جنوب : طريق

غربا : الرسم العقاري عدد 18620 - 44

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" دار امي عائشة " 

ذي مطلب رقم 158853 - 44

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : فالح احمد بن محمد.

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دوارالشروعة جماعة وقيادة املشرك اقليم ودائرة سيدي بنور.

مساحته : 80 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية

شرقا : احمد مجلول بن محمد.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 113980 - 44.

غربا : الرسم العقاري عدد 43677 - 44..

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ فاحت مارس 2010.

- شهادة ادارية بتاريخ 14 يوليو 2021.

اقرأ : 

طالبة التحفيظ : اجلبراني خديجة بنت العوني

نوعه : دار للسكن ذات طابق ارضي وطابق اول.

موقعه : دوار الكوارة جماعة امطل قيادة امطل اجلابرية دائرة واقليم 

سيدي بنور

مساحته : 85 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية

شرقا : احمد احمد مجلول بن محمد.

جنوبا : احمد مجلول بن محمد.

غربا : الرسم العقاري عدد 73150 - 44.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء في 10 سبتمبر 1999

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ فاحت مارس 2010.

- شهادة ادارية بتاريخ 14 يوليو 2021.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور بالنيابة

انوفر مبارك    

محافظة عني السبع - احلي احملمدي

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضية أسفله باإلعالن للعموم 

اميوبا  بيار  نيابة عن شركة  اإلدريسي  الودغيري  الفتاح  عبد  األستاذ  أن 

طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 8881 س املؤسس 

''روني جني'' الكائن بالبيضاء حي احملطة ، وذلك بسبب  للملك املدعو : 

ضياع النظير الذي قد سلم له سابقا .

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن. 

احملافظ على األمالك العقارية بعني السبع - احلي احملمدي - الدار البيضاء

سعاد سامع  

محافظة تاوريرت

اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيدة بوسهاب مغنية بنت عبد الكرمي طلبت أن يسلم 

للملك  املؤسس   02-53146 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  لها 

الذي  النظير  وذلك بسبب ضياع  بتاوريرت  الكائن  : "مربوحة"  املدعو 

كان سلم لها سابقا. 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

نظير  له  يسلم  أن  طلب  حمو،  بن  محمد  كالب  السيد  أن  للعموم 

 : املدعو  للملك  املؤسس   02-66450 رقم  العقاري  للرسم  جديد 

تاوريرت. مدينة  املسيرة،  بتجزئة  الكائن   "459 املسيرة   "
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وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت

فوزي متون     

محافظة برشيد

مطلب رقم 7901 - 53

اسم امللك : ارض العطشانة .

موقعه : إقليم برشيد دائرة الكارة جماعة اوالد زيدان دوار اوالد يحيى .

وقع حتديده في : 15 فبراير 2021 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هك 01 آر 32 س .

اجملاورون :  

شماال : طريق عمومي من 10 امتار ؛

شرقا : ر ع عدد 9124 - د ؛

جنوبا : ر ع عدد 8304 - س ؛ 

غربا : ورثة الطيبي بن احمد بن لشهب ؛

طالب التحفيظ السيد)ة( : عبد الصمد عينان بن محمد .

مطلب رقم 12378 - 53

اسم امللك : ارض احلرشة .

موقعه : إقليم برشيد دائرة الكارة جماعة قصبة بن امشيش دوار العسارة .

وقع حتديده في : 04 يناير 2013 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممر من مترين لفائدة الدروي محمد و من معه.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 آر 24 س .

اجملاورون :  

شماال : ورثة بوشعيب بن بوشعيب ؛

شرقا : محمد بن التهامي ؛

جنوبا : ر ع عدد 21143 - س و ممر من 5 امتار ؛ 

غربا : ممر من 5 امتار ؛

طالب التحفيظ السيد)ة( : السماحي العزيري بن خشان .

مطلب رقم 18758 - 53

اسم امللك : اجلارية .

موقعه : إقليم برشيد دائرة الكارة جماعة الدروة دوارالوشاشنة.

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2020 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض 

و ممر من 3 امتار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 آر 14 س .

اجملاورون :  

شماال : ر ع عدد 12384 - 53 ؛

شرقا : ر ع عدد 25488 - 53 ؛

جنوبا : احلمر عبد الكبير ؛ 

غربا : بودالي زهرة و من معها ؛

طالب التحفيظ السيد)ة( : عمر بوحقى بن عبد اهلل .

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 6026 - 53 

اسم امللك : املرس .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار الغزاونة .

وقع حتديده في : 22 ماي 2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 06 آر 40 س.

نوعه : أرض فالحية بها عمود كهربائي و يخترقها خط كهربائي من 

الضغط املتوسط .

طالبو التحفيظ السيد : امينة اشهبي بنت بوعزة و من معها .

هذا االعالن يلغي االعالن الذي صدر باجلريدة الرسمية عدد 444 بتاريخ 

04 يوليو 2007 .

احملافظ املساعد على االمالك العقارية ببرشيد

كمال آيت عبد الواحد    

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 36372 - 54

اسم امللك : مسجد اعقيلة.

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال،

احملل املدعو اغرود.

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2021.

مساحته : 05 آ 14 س.

نوعه : أرض بها مسجد وبنايتني من طابق أرضي.
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اجملاورون : 

شماال : املمر العمومي؛

شرقا : عقيل عبدالرحيم بن محمد؛عقيل عبدالرفيع بن محمد

جنوبا : ممر رجلي؛

غربا : سعيدي باسو بن محمد.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

اعالن عن اختتام أشغال التحديد املنجزة  

لبعض مطالب التحفيظ اجلماعي 

الواقعة باملنطقة املدعوة : " متزكانة"

إن احملافظ على االمالك العقارية بقرية بامحمد يشرفه ان ينهي لعلم 

اسفله  املذكورة  املطالب  على حتفيظ  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

والكائنة بجماعة متزكانة، قيادة سيدي اخملفي، دائرة غفساي، إقليم 

تاونات؛ ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة 

في املؤرخ   .1  -  69  -  174 عدد  الشريف  للظهير  طبقا  الرسميـة 

التحفيظ  بشأن   ،1969 يوليو   25 املوافق   1389 األولى  جمادى   10

من  اجلماعي  التحفيظ  مطالب  موضوع  القروية  لألمالك  اجلماعي 

26216 - 54 الى 31216 - 54. 

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد بالنيابة 

عزيز التزراتي   

محافظة ازيالل

مطلب رقم 33806 - 55

اسم امللك : امي نوكوك

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تبانت احملل املدعو دوار تبانت

تاريخ حتديده : 16 فبراير 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 3 : ار و 42سنتيار

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار التفاح

اجملاورون : 

شماال : ساقية

شرقا : مصرف و ويسران ابراهيم

جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : محمد أيت الطالب

طالب التحفيظ : مبروك املصطفى ابن احمد 

مطلب رقم 33865 - 55

اسم امللك : السالم 4

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو مزارع طلحة

تاريخ حتديده : 26 مارس 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري62 : ار و 55سنتيار

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3091 - 55

جنوبا : طريق

غربا : ليلى غالب

طالبة التحفيظ : غالب مارية بنت محمد 

مطلب رقم 33867 - 55

اسم امللك : أرض مفليح 2

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت تكال احملل املدعو ايت واكطني

تاريخ حتديده : 18 يناير 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 52 : ار و 33سنتيار

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز والزيتون

اجملاورون : 

شماال : بياض أحمد

شرقا : ورثة أكني أحمد

جنوبا : ورثة أكني أحمد

غربا : جرف

طالب التحفيظ : مفليح محمد بن سعيد 

مطلب رقم 33964 - 55

اسم امللك : الديواني

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت 

تاريخ حتديده : 29 مارس 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1ار و 40سنتيار

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وحديقة

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 17716 - 55

شرقا : امللك العام اجلماعي

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 6515 - 55

غربا : الرسم العقاري 11970 - 55

طالبو التحفيظ : الديواني رجاء بنت ميلود ومن معها
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مطلب رقم 34018 - 55

اسم امللك : تاغدة العياش

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو تيزي مولت

تاريخ حتديده : 09 نوفمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 69 : ار و 28سنتيار

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز

اجملاورون : 

شماال : نوري عائشة

شرقا : صالح محب و ياسني موحند

جنوبا : ياسني موحند و حمي أولعيد و ورثة بوالعلوي حلسن ومن معه

غربا : ورثة حيمي احلسني

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 34036 - 55

اسم امللك : ملك الويسي

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي بوخللف احملل املدعو دوار تغبلوت

تاريخ حتديده : 31 ماي 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 : هكتار و 15ار و 13سنتيار

سفلي  من  وبنايتني  مختلفة  أشجار  بها  فالحية  أرض   : مشتمالته 

وغرفة وبئر وحوض

اجملاورون : 

شماال : طريق

شرقا : امللك العام اجلماعي و الروتاني أحمد

جنوبا : الفتاوي و مازوز إبراهيم و طالب التحفيظ

غربا : شعبة و امللك العام اجلماعي

طالب التحفيظ : الويسي مصطفى بن حلسن

مطلب رقم 68489 - 55

اسم امللك : ميمون

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاكلفت احملل املدعو تاكلفت املركز

تاريخ حتديده : 23 اغسطس 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82سنتيار

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي في طور االجناز

اجملاورون : 

شماال : هدان محمد

شرقا : امللك العام اجلماعي

جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : امللك العام اجلماعي

طالب التحفيظ : اعولم عبد الكرمي بن ميمون

مطلب رقم 68494 - 55

اسم امللك : املصلي 1

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي البنكيت

تاريخ حتديده : 30 اغسطس 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 : ار و 1سنتيار

بناية من سفلي عبارة عن مستودع وطابقني  بها  أرض   : مشتمالته 

علويني ومرافق

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي

شرقا : الرامي سعيد

جنوبا : املصلي عبد اللطيف

غربا : رضوان باوحلسن

طالب التحفيظ : املصلي احلسني بن حلسن 

مطلب رقم 68497 - 55

اسم امللك : بلمودن

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الرياض

تاريخ حتديده : 31 اغسطس 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري1 : ار و 1سنتيار

مشتمالته : أرض عارية بها أربع أشجار زيتون

اجملاورون : 

شماال : الزاهري علي

شرقا : ورثة أيت وعراب

جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : الزاهري علي

طالب التحفيظ : بلمودن احلسني بن محمد

مطلب رقم 68502 - 55

اسم امللك : مزاز انحكامن

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي التقدم

تاريخ حتديده : 05 اغسطس 2021
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 : ار و 72سنتيار

مشتمالته : أرض بها بناية جتارية من سفلي وطابقني علويني ومرافق

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي

شرقا : انحكامن محمد و أيت هيري سعيد

جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : امللك العام اجلماعي

طالب التحفيظ : انحكامن املصطفى بن محمد 

مطلب رقم 68507 - 55

اسم امللك : السوق

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تفروين

تاريخ حتديده : 26 نوفمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80سنتيار

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي

شرقا : أيت أوغزاف حلسن

جنوبا : بلخير ابراهيم

غربا : واوجا احماد

طالب التحفيظ : جهني محمد بن محمد 

مطلب رقم 68531 - 55

اسم امللك : حفيظ نيلو

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة

تاريخ حتديده : فاحت اكتوبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 : ار و 35سنتيار

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي

شرقا : بوحرازن

جنوبا : وعزان حدو و بومعزة محمد 

غربا : بوليزار محمد 

طالب التحفيظ : نيلو حفيظ بن أحمد 

مطلب رقم 68579 - 55

اسم امللك : تشيبيت

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تشيبيت

تاريخ حتديده : 25 نوفمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 : ار و 75سنتيار

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : بنها حلسن

شرقا : الفطواكي مصطفى

جنوبا : بنها علي

غربا : امللك العام اجلماعي

طالب التحفيظ : أتلموت ناصر ابن سعيد 

مطلب رقم 68581 - 55

اسم امللك : عيدة

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو حي اللوز

تاريخ حتديده : 25 نوفمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 : ار و 32سنتيار

بناية من سفلي عبارة عن مستودع وطابقني  بها  أرض   : مشتمالته 

علويني ومرافق

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي

شرقا : امللك العام اجلماعي

جنوبا : طالبة التحفيظ و تورغيست احلسني

غربا : اعموم علي و احلواتي محمد

السيدة  لفائدة  اإلنتفاع  حق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

عيدة اعموم بنت صالح 

طالبة التحفيظ : لطفي فاطمة بنت علي )مالكة حق الرقبة( 

مطلب رقم 68604 - 55

إسم امللك : تبيوين

موقعه : اقليم ازيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اوزود

تاريخ حتديده : 06 يناير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري3 : ار و 11سنتيار

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي

شرقا : الزوهرة كوجداه

جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : امللك العام اجلماعي

طالب التحفيظ : محمد موحيا ابن باسو 
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مطلب رقم 68612 - 55

اسم امللك : ملك العيد

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي إليلي

تاريخ حتديده : 17 يناير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 97 : سنتيار

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي عبارة عن كاراج وطابق أول

اجملاورون : 

شماال : حسن ايت عدي و إنوكودن هرا

شرقا : عبد اهلل أعباس و امللك العام اجلماعي

جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : امللك العام اجلماعي

طالب التحفيظ : ايت سي محند العيد ابن موحا 

مطلب رقم 68641 - 55

اسم امللك : متازيرت

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واويزغت احملل املدعو دوار ايت خدجي

تاريخ حتديده : 28 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 3 : هكتار و 13ار و 16سنتيار

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز واخلروب وعلى جزء 

منها بناية من سفلي

اجملاورون : 

شماال : ورثة حراشي أوالعيد والشعبة

شرقا : شعبة

جنوبا : امللك العام اجلماعي و بهورش محمد

غربا : شعبة

طالبو التحفيظ : برغودي مصطفى ابن خال ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل

زكرياء السعيدي     

محافظة كلميم

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 3157 - 56

اسم امللك : "إسيل".

موقعه : احملل املدعو : اسيل اجلماعة القروية اسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 هكتار 83 آر 12 سنتيار

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

العقاري  الرسم   –  56  -  3015 عدد  التحفيظ  مطلب   : شماال 

1449 - 56 – مطلب التحفيظ عدد 3785 - 56

عدد  التحفيظ  مطلب   –  56  -  3785 عدد  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

56 - 2693

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3262 - 56 – مطلب التحفيظ عدد 2693 - 56 – 

مطلب التحفيظ عدد 3896 - 56 – الرسم العقاري 1423 - 56.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3896 - 56 – الرسم العقاري عدد 1423 - 56 

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : امللك يخترقه مجرى ماء و خط كهربائي.

طالبو التحفيظ : : السيد عبد الرحمان تزنتي بن محمد و من معه

 547 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هدا  إن 

بتاريخ 24 يونيو 2009.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ املمضي أسفله باإلعالن للعموم أن السيد محمد بلعكيد 

ابن احلافظ، احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رقمJA82355، املزداد بتاريخ 

فاحت يناير 1980، الساكن بحي تكنى زنقة مدريد، رقم 40، مدينة كلميم 

بصفته مالكا على الشياع بالرسم العقاري عدد : 2378 - 56؛ يطلب أن 

للملك  املؤسس   ،56  -  2378 عدد  العقاري  للرسم  جديد  نظير  يسلمه 

، وذلك بسبب ضياع  بتيرت، مدينة كلميم  الكائن   " بلعكيد   "  : املدعو 

نظير الرسم العقاري املذكور أعاله املسلم سابقا للمالك املقيد.

لذلك فإنه بإمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه 

عليه قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هدا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم

محمد عرظاوي     
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محافظة افران

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "ميروش" 

ذي مطلب التحفيظ رقم 6923 - 57 والذي نشرت خالصته

في اجلريدة الرسمية عدد 1188بتاريخ 06 اكتوبر 2021 

و اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1207

بتاريخ 16 فبراير 2022

بدال عن : 

مساحته : 02 آر 05 سنتيار

إقرأ : 

مساحته : 99 آر 78 سنتيار

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بإفران 

فؤاد أفغان     

محافظة طنجة - بني مكادة

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " اغزان اكعبان، 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 29671 - 61

الكائن بعمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة بني مكادة؛

احملل املدعو : مدشر بني سعيد؛ 

والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1216

املؤرخة في 20 ابريل 2022؛

عوضا عن : 

مساحته : 09 ار 50 سنتيارا تقريبا؛

اقرأ : 

مساحته : 01هـ 52 ار 03 سنتيارا تقريبا؛

و الباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " الصنهاجي، 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 10063 - 61،

الكائن بعمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة بني مكادة؛ 

احملل املدعو : احرارين؛ والذي ادرجت خالصة إصالحية

باجلريدة الرسمية عدد 1212 املؤرخة في 23 مارس 2022؛

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : مصطفى بوحلديد؛

اقرأ : 

طالب التحفيظ : حمادي بوحلديد؛

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بطنجة - بني مكادة

الشرقاوي الغرافي محمد ياسني   

محافظة الداخلة

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد : توفيق بنعلي بن محمد، الساكن 179 شارع محمد 

السادس السويسي الرباط، باعتباره ممثل شركة فوراج الصحراء طلب 

املؤسس   17  -  2456 عدد  العقاري  للرسم  نظير جديد  له  يسلم  أن 

للملك املدعو " الدولة عدد 61 - د" الكائن بالداخلة. وذلك اثر ضياعه 

تبعا لشهادة الضياع مسلمة له من طرف والية أمن سال حتت رقم 

RD - 149 - 148 بتاريخ 04 فبراير 2022 و نسخة من اجلريدة الوطنية 

عدد 03 مؤرخة في 27 يناير 2022 وتصريح بالشرف مصحح االمضاء 

بتاريخ 02 مارس 2022.

عليه  تعرضه  يدلي  أن  التسليم  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة 

سيدي حمدي بوحنانة     

محافظة النواصر - الدار البيضاء

مطلب رقم 5602 - 63

اسم امللك : " اارض زبيدة ".

موقعه : إقليم النواصر جماعة النواصر دوار السحابات.

وقع حتديده في : 15 نوفمبر 2021.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار و16 آر و46 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 181002 - 63.

شرقا : طريق عرضها 05 أمتار والرسم العقاري عدد 163097 - 63.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 115562 - 63.

غربا : الرسم العقاري عدد 3608 - د.

طالبة التحفيظ : الراوي زبيدة بنت احلاج الغليمي .

مطلب رقم 5623 - 63

اسم امللك : " ارض العليمة ".

موقعه : إقليم النواصر جماعة النواصر دوار القدادرة.

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64 آر و 37 سنتيار .

نوعه : أرض عارية بها بنايات.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية معبدة عرضها 20 مترا.

شرقا : املعروفي احلاج عبد الرحمان و املعروفي محمد.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 25983 - 63 والرسم العقاري عدد 45225 - 63.

غربا : البيضاوي ومطلب رقم 5627 - 63.

طالب التحفيظ : محمد قاجو بن محمد.

مطلب رقم 5627 - 63

اسم امللك : " حمر ".

موقعه : إقليم النواصر جماعة النواصر دوار القدادرة.

وقع حتديده في : 17 نوفمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آر و 89 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايات.

اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة عرضها 20 مترا.

شرقا : مطلب رقم 5623 - 63.

جنوبا : مبارك الشلح.

غربا : ورثة فاطنة العروية بنت أحمد.

طالب التحفيظ : بلعايدي محمد بن بوشعيب.

مطلب رقم 42234 - 12

اسم امللك : " حمرية ".

موقعه : إقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار أوالد عزوز.

وقع حتديده في : 04 ابريل1988.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار و19 آر و 87 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية وبئرين. 

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 02 متر يليه الرسم العقاري عدد 68477 - س .

شرقا : الرسم العقاري 72126 - 63 و مطلب رقم 73 - 33.

جنوبا : ممر مشترك عرضه 02 متر يليه الرسم العقاري عدد 46780 - 33.

غربا : الرسم العقاري 11157 - 33. 

طالبو التحفيظ : بيروز بيال ومن معه.

مطلب رقم 5633 - 63

اسم امللك : " ارض بوشعيب بن املعطي 1".

موقعه : إقليم النواصر جماعة بوسكورة وار اوالد بن اعمر املصاحلة .

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 آر و 40 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عرضها 12 مترا و الرسم العقاري عدد 5996 - س .

شرقا : الرسم العقاري عدد 10143 - د.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 5074 - 47.

غربا : ورثة بوشعيب بن محمد .

طالبة التحفيظ : فضيلة نكبو .

مطلب رقم 5634 - 63

اسم امللك : " ارض بوشعيب بن املعطي 2".

موقعه : إقليم النواصر جماعة

بوسكورة وار اوالد بن اعمر املصاحلة .

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22 آر و 06 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5074 - 47 .

شرقا : الرسم العقاري عدد 10143 - د.

جنوبا : مطلب رقم 48 - 33.

غربا : مطلب عدد 225 - 47 و مباريك خديجة و وورثة بوشعيب بن محمد .

طالبو التحفيظ : جواد نكبو ومن معه .

احملافظ على األمالك العقارية للنواصر - الدار البيضاء

زكرياء الدغمي   



4067 عدد 1225 - 22 ذوالقعدة 1443 )22 يونيو 2022(

محافظة احلاجب

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى : " عوينة سحيم "

مطلب التحفيظ رقم 6341 - 67، 

الذي نشر اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1212 

املؤرخة في : 23 مارس 2022.

بدال من : 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبناية من سفلي.

اقرا : 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وجزء من بناية من سفلي.

الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

عبد اجلبار فرطاس     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 5183 - 68

اسم امللك : "حلراش 1 "

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اخللط.

وقع حتـديده في : 25 يناير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 ار 52 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 17147 - 68.

شرقا : طريق.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 32442 - 68.

عدد  التحفيظ  مطلب   ،68  -  17155 عدد  التحفيظ  مطلب   : غربا 

.68 - 17147

التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية : الشيء

طالب التحفيظ : املعطي الرقيوي بن رحال.

مطلب رقم 18140 - 68

اسم امللك : "ملك ذكير 2 "

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي القواسم.

وقع حتـديده في : 03 ماي 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 62 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة بنت حماد.

شرقا : زنقة.

جنوبا : زنقة.

غربا : محريك نورالدين.

التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية : الشيء

طالبا التحفيظ : 

1 - منير ذكير بن محمد بنسبة 9 - 10

2 - حبيبة خريشف بنت عمر بنسبة 1 - 10

مطلب رقم 18202 - 68

اسم امللك : " رميا"

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو دوار أوالد عبد اهلل

وقع حتـديده في : 13 ديسمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 ار 26 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة قناع املعطي.

شرقا : ورثة قناع املعطي.

جنوبا : طريق.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 22774 - 10.

التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية : خط كهربائي يعتلي امللك.

طالب التحفيظ : قناع احلسني بن الكبير.

مطلب رقم 18216 - 68

اسم امللك : " السعادة"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي الرمود

وقع حتـديده في : 14 فبراير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 05 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : جناح محمد، العتابي محمد.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2875 - 68.

غربا : زنقة.

التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية : الشيء

طالبة التحفيظ : دبيش نزهة بنت املولودي.
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مطلب رقم 18218 - 68

اسم امللك : " البير اجلديد 2"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو تراب أوالد سالم.

وقع حتـديده في : 16 فبراير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32 ار 38 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 31483 - 68.

شرقا : الرسم العقاري عدد 36617 - 68

جنوبا : دراز املولودي.

غربا : دراز املولودي.

التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية : الشيء

طالبا التحفيظ : 

1 - ناصري حسن بن احلطابي بنسبة 01 - 02

2 - ناصري املعطي بن احلطابي بنسبة 01 - 02

مطلب رقم 18220 - 68

اسم امللك : " احلراش"

موقعه : اقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار أوالد بوهرو

وقع حتـديده في : 16 فبراير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 ار 05 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 33805 - 68.

شرقا : حلراش الشرقاوي.

جنوبا : الصاحلة الزهر ومن معها.

غربا : محمد ولد صالح بن عبو

التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية : الشيء

طالب التحفيظ : محمد زهر بن املولودي

مطلب رقم 18221 - 68

اسم امللك : " اسحاق"

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي احمد الضاوي.

وقع حتـديده في : 10 مارس 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي به مرأب.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : بونافع عبد اهلل.

جنوبا : اخلرشي عبد اجمليد.

غربا : الرسم العقاري عدد 17163 - 68.

التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية : الشيء

طالبا التحفيظ : 

1 - مينة لعريش بنت خليفة بنسبة 1 - 2

2 - حميد الطحيني بن محمد بنسبة 1 - 2

مطلب رقم 18228 - 68

اسم امللك : "ملك مصاطفي "

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي ابتسام ايت التهامي.

وقع حتـديده في : 18 مارس 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 02 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي به مرأب وثالث طوابق ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : الرسم العقاري عدد 17663 - 68.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17667 - 68.

غربا : الرسم العقاري عدد 10688 - 68.

التحمالت العقارية واحلقوق العينية العقارية : الشيء

طالبا التحفيظ : 

1 - فاطنة مصاطفي بنت محمد بنسبة 1 - 2

2 - صالح املصاطفي بن احلاج اجلياللي بنسبة 1 - 2

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 18069 - 68

اسم امللك : فطواكي .

موقعه : اقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو القواسم اجلداد

طالبو التحفيظ : 

1 - جناة ايت بوجمعة بنت احمد بنسبة 2 - 8

2 - فتح اهلل فطواكي بن محمد بنسبة 3 - 8

3 - أيوب فطواكي بن محمد بنسبة 3 - 8

 1161 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 31 مارس 2021.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

كرمي ناجيم    
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محافظة املعاريف - الدار البيضاء

مطلب رقم 71-19

اسم امللك : " حسنى 1 "

موقعه : الدار البيضاء "حي املستشفيات"

وقع حتديده في : 30 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 24 سنتيارا .

نوعه : ارض بها بناية في طور البناء . 

اجملاورون : 

شماال : شارع انوال . 

شرقا : ممر لود و شارع انوال

جنوبا : الرسم العقاري رقم 33969 - 01 

غربا : أرض غير محفظة. 

طالب التحفيظ : شركة * ج م بويلدينغ* بنسبة 1/1 

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي اسفله باالعالم للعموم 

ان السيد فريد بنتهيلة احلامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد ب 39982 

اجلاعل محل اخملابرة بإقامة نادية عمارة ن رقم 09 الدار البيضاء .يطلب ان 

يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 3072 - 34 املؤسس للملك 

ضياع  بسبب  ودلك  البطحاء  حي  بالبيضاء  الكائن   "43 "كرمي  املدعو 

النظير الدي سلم له سابقا 

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  امكان كل شخص يهمه هدا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هدا االعالن .

احملافظ على األمالك العقارية باملعاريف - الدار البيضاء

محفوظ كونبارك   

محافظة الفداء - مرس السلطان - الدار البيضاء

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد العراقي احلسيني خالد احلامل للبطاقة الوطنية 

احلاج  زنقة  مكرر   16 البيضاء  الدار  ب  الساكن   B  575289 رقم 

له  يسلم  أن  طلب  املعاريف   GCH شقة   5 الطابق  العفير  اجلياللي 

نظير جديد للرسم العقاري عدد C - 23705 املؤسس للملك املدعو : 

"دار زهرة و احمد" الكائن بالدار البيضاء مرس السلطان حي العيون. 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالفداء - مرس السلطان - الدار البيضاء

سعيد تيموري 

محافظة املضيق - الفنيدق

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى "شهد"

ذي املطلب رقم 2080 - 76 الذي نشر إعالن عن حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1224 بتاريخ 15 يونيو 2022

بدال من : 

طالبا التحفيظ : 

1 - يونس لوديني بن الكبير 

2 - عبد احلكيم منوار بن اسعيد

اقرأ : 

طالبا التحفيظ : 

1 - يونس لوديني ابن اسعيد 

2 - عبد احلكيم منوار ابن الكبير

و الباقي بدون تغيير.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق 

شكري بنداود   
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محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5031 – 77

اسم امللك : " الزريكة "

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة أهل أنكاد ، دوار أوالد بلقاسم ؛

مساحته : 01 هـ 18 آرا 73 س ؛

نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسوم العقارية من عدد : 96187 - 02 إلى عدد : 96192 - /02

و عدد : 96056 - 02 ، 96058 - 02 ، 96114 - 02 ، 96115 - 02 ، 96116 - 02 

و 96252 - 02 ؛ 

شرقا : الرسوم العقارية عدد : 95970 - 02 ، 95971 - 02 و 95972 - 02 ؛

جنوبا : مطلبي التحفيظ عدد : 3176 - 77 و 3580 - 77 ؛

غربا : الواد ؛

طالبو التحفيظ : الزهرة يحياوي بنت زحزوح ومن معها ؛

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 3341 - 77 

اسم امللك : " النعيمة "

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة إسلي ، دوار السناينة ؛

طالب التحفيظ : جفالي رابح بن محمد ؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 72 آرا 07 سنتيارات ؛

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 953 بتاريخ 05 أبريل 2017 .

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد : 

كمال عونة    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 1023 - 78

اسم امللك : " ظهر احلولي" .

موقعه : عمالة الصخيرات - متارة، جماعة عني عتيق ، دوار النويفات 

أوالد سالمة.

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2021. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 آر 51 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق السيار الرابط بني الصخيرات و سال اجلديدة.

شرقا : الرسم العقاري 42199 - 78 .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 69136 - ر .

غربا : ورثة األمني بوشتى

طالبو التحفيظ : امليلودي شريف بن إبراهيم ومن معه.

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخبرات

حسن لكميري    

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4867 - 79

اسم امللك : مقبرة ارشيدة 2.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو : " ارشيدة " .

تاريخ حتديده : 15 نوفمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 37 آ 99 س.

نوعه : أرض بها مقبرة وبناء يتكون من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : سالسلي محمد؛

جنوبا : شعبة وورثة صقصاقة علي؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4868 - 79

اسم امللك : مقبرة ارشيدة 1.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو : " ارشيدة " .

تاريخ حتديده : 15 نوفمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 38 آ 59 س.

نوعه : أرض بها مقبرة وثالث بنايات من تراب تتكون من سفلي.
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اجملاورون : 

شماال : باملهدي وباحمو أحمد.

شرقا : عبويات وطالب التحفيظ ؛

جنوبا : بالبخاري محمد؛

غربا : طريق عمومية.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4872 - 79

اسم امللك : مقبرة ارشيدة 3.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو : " ارشيدة " .

تاريخ حتديده : 15 نوفمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 07 آ 81 س.

نوعه : أرض بها مقبرة.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية.

شرقا : سالسلي محمد؛

جنوبا : ورثة احلاج الوردي والوادي جلول؛

غربا : ورثة عبد القادر لعرج وبلعرج محمد.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4875 - 79

اسم امللك : دارعبد النبي.

موقعه : مدينة جرسيف، احملل املدعو : " حرشة عراس " .

تاريخ حتديده : 13 ديسمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 00 س.

نوعه : أرض بها بنايتني تتكونان من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : عمر مرزوق.

شرقا : زنقة؛

جنوبا : السوسي علي؛

غربا : طنة عبد الرحمان والرسم العقاري رقم 2877 - 79.

طالب التحفيظ : السيد عبد النبي جوالي بن بوجمعة.

مطلب رقم 4877 - 79

اسم امللك : حفيظة.

موقعه : مدينة جرسيف، احملل املدعو : " النكد " .

تاريخ حتديده : 20 ديسمبر2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 00 آ 85 س.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني رقم 2819 - 79 و3602 - 79.

شرقا : الرسم العقاري رقم 2464 - 79؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : الرسم العقاري رقم 10198 - 79.

طالب التحفيظ : السيد ادريس حبيل بن عالل.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

منية عبد الرحيم     

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5291 - 81

اسم امللك : "هراس احملارث".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.

وقع حتديده في : 04 اغسطس 2021.

نوعه : أرض فالحية بها بنايتني من سفلي وبئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 89 آر 47 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 5294 - 81؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 5292 - 81 و 5293 - 81؛

جنوبا : الطريق العمومية؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 5294 - 81 وورثة فقير محمد.

طالب التحفيظ : احمد فقير بن العربي.

مطلب رقم 5294 - 81

اسم امللك : "هراس احملارث".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.

وقع حتديده في : 04 اغسطس 2021.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 69 آر 06 س.
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اجملاورون : 

شماال : ورثة الدرقاوي رقية، فقير مينة، فقير مليكة، فقير فاطمة؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 5292 - 81 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 5291 - 81 وورثة فقير محمد ؛

غربا : فقير مصطفى.

طالب التحفيظ : احلسن فقير بن العربي.

مطلب رقم 5411 - 81

اسم امللك : "عني عقة اوعلي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت حدو اوعلي.

وقع حتديده في : 21 ديسمبر 2021.

،بئر  : أرض فالحية بها بناية من سفلي، مرآب، تقنية ،حوضني  نوعه 

وأشجار مثمرة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 98 آر 94 س.

اجملاورون : 

شماال : امحمد بندحمان بن احمد )طالب التحفيظ(؛

شرقا : واد تاغريست؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 7618 - ر؛

غربا : الرسم العقاري رقم 4168 - 81.

طالب التحفيظ : امحمد بندحمان بن احمد.

مطلب رقم 5434 - 81

اسم امللك : "العياشي".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو دوار العياشي رقم 37.

وقع حتديده في : 13 يناير 2022.

نوعه : أرض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 72 س.

اجملاورون : 

شماال : عبد القادر البعراط؛

شرقا : الزنقة من ورائها الرسم العقاري 66013 - ر؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : ورثة احلسني املتبوع.

طالب التحفيظ : عباس سالم بن بنعيسى.

مطلب رقم 5437 - 81

اسم امللك : "فدان زيلي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بوهو.

وقع حتديده في : 17 يناير 2022.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 89 آر 52 س.

اجملاورون : 

شماال : عبد الواحد مشرق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 12601 - ر ؛

جنوبا : ورثة محمد الداودي؛ ورثة بكرات محمد؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 5305 - 81.

طالبة التحفيظ : مليكة سكوري بنت العربي.

مطلب رقم 5460 - 81

اسم امللك : "الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو الغزاونة.

وقع حتديده في : 11 فبراير 2021.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وأشجار مثمرة. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 65 آر 55 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 3195 - 81؛

شرقا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 7525 - 81؛

غربا : ورثة التهامي بيبش.

طالب التحفيظ : التوفيق شنوري بن عبد العزيز.

مطلب رقم 5501 - 81

اسم امللك : "فدان مركوس".

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

وقع حتديده في : 21 مارس 2022.

نوعه : أرض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 93 آر 79 س.

اجملاورون : 

شماال : أم كلثوم مركوس؛

شرقا : ورثة مركوس احلسني ؛
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جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار؛

غربا : مركوس حمادي.

طالبة التحفيظ : عزيزة مركوس بنت عمر.

مطلب رقم 14513 - 16

اسم امللك : "ارمل".

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

وقع حتديده في : 07 ديسمبر 2021.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 41 آر 39 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حسن زاوي؛

شرقا : امحمد زاوي بن سيتل؛

جنوبا : ممر مشترك عرضه متر واحد عمر زاوي؛

غربا : ورثة محمد زاوي.

طالب التحفيظ : التهامي زاوي بن علي.

مطلب رقم 19532 - 16

اسم امللك : "فدان املرس".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

وقع حتديده في : 21 نوفمبر 2006.

نوعه : أرض فالحية بها بناية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 64 آر 34 س في قطعتني.

القطعة األولى : 

مساحتها : 02 هـ 62 آر 80س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 23751 - 16؛ الرسم العقاري رقم 25998 - 16؛ 

بوعزة عتابو؛ 

شرقا : باجيت مولود؛ مطلب التحفيظ رقم 8130 - 16؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 12685 - 16؛

غربا : واد.

القطعة الثانية : 

مساحتها : 01 آر 54 س.

اجملاورون : 

شماال : الواد؛ 

شرقا : الواد ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 12685 - 16؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 12685 - 16.

طالب التحفيظ : بنعيسى عتابن بن الطاهر.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " فدان ابريدي" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 19610 - 16 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه املتبوعة 

باإلعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 778 

بتاريخ 27 نوفمبر 2013 .

عوضا عن : 

اسم امللك : فدان دار البكرة.

اقرأ : 

اسم امللك : فدان ابريدي.

والباقي دون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري الوزاني     

محافظة ازمور

مطلب رقم 78 - 84

اسم امللك : أرض احملرك. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السبيطات.

وقع حتديده في : فاحت فبراير 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 آ 56 س.

نوعه : سكنى متكونة من سفلي و طابق أول و حديقة

اجملاورون : 

شماال : شنوي محمد. 

شرقا : ممر عمومي عرضه متران و خلضر عبد اهلل و خديجة.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

غربا : ممر و عبد الرحيم هوكر. 

طالبة التحفيظ : حفيظة زمورين بنت محمد.
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مطلب رقم 245 - 84

اسم امللك : أرض الكرمة. 

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

وقع حتديده في : 14 يونيو 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 34 آ 28 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر و خزان ماء

اجملاورون : 

شماال : بوشعيب بلحسن و العياشي الكوش. 

شرقا : رسم عقاري عدد 108025 - 08 و الدموسي بوشعيب.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : سليم مصطفى. 

طالب التحفيظ : محمد الدموسي بن امحمد.

مطلب رقم 293 - 84

اسم امللك : أرض عمار. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار ايت حام املعيدنات.

وقع حتديده في : 09 أغسطس 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 96 آ 99 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 109807 - 08.

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 109807 - 08، رسم عقاري عدد 212123 - 08، 

رسم عقاري عدد 212403 - 08 و رسم عقاري عدد 212219 - 08.

غربا : رسم عقاري عدد 212216 - 08. 

طالب التحفيظ : محمد امليمي بن ابراهيم.

مطلب رقم 310 - 84

اسم امللك : بالد فرن حيدة. 

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

وقع حتديده في : 30 أغسطس 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 86 آ 73 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : عقيل امبارك و عقيل احمد. 

شرقا : عقيل احمد.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : ورثة محمد عقيل و يزة التامري. 

طالبة التحفيظ : حفيظة مبروك بنت املصطفى .

مطلب رقم 384 - 84

اسم امللك : أرض اخلير. 

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

وقع حتديده في : 23 نوفمبر 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 51 آ 02 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : صياد مصطفى. 

شرقا : طريق.

جنوبا : رسم عقاري عدد 144815 - 08.

غربا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار. 

طالبة التحفيظ : مينة كناني بنت بوشعيب.

مطلب رقم 118994 - 08

اسم امللك : بالد العبيدية. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السراغنة.

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 32 آ 20 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طريق. 

شرقا : بن مسعود عبد اهلل، طريق عمومي عرضه 05 أمتار و مسليمي العونية.

جنوبا : ورثة امالل محمد.

غربا : ميملة الرداد و هنوي بوشعيب. 

طالب التحفيظ : محمد فياض بن مسعود.
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مطلب رقم 118995 - 08

اسم امللك : بالد الهرش. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار السراغنة.

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 11 آ 18 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

شرقا : الرداد موميلة.

جنوبا : ورثة بوشعيب موميلة.

غربا : ورثة بن مسعود اجلياللي و قضيوي يزة. 

طالبو التحفيظ : ربيع عزناطي بن بوشعيب و من معه.

مطلب رقم 133306 - 08

اسم امللك : كدية شمس. 

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

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 77 آ 67 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر و خزان ماء

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

شرقا : ورثة بلفقيه سلموني.

جنوبا : طريق.

غربا : رسم عقاري عدد 203319 - 08. 

طالب التحفيظ : يوسف بداوي بن رحال.

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 85522 - 08

امللك املسمى : الترسة.

الكائن بإقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار أوال د حجاج.

طالبو التحفيظ : عائشة بنت محمد و من معها

وقع التحديد في : 10 مارس 2011.

ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

29 يناير 2014 عدد 787.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى : "بالدات أوالد كروم"

موضوع املطلب رقم 3212 - ز

الكائن بجماعة هشتوكة دوار ايت الرخى

والذي نشرت خالصة إصالحية منه باجلريدة الرسمية عدد 1214 

بتاريخ 06 ابريل 2022.

عوضا عن : 

تتابع مجزأة كالتالي بالنسبة : 

للبقع 1 - 2 - 3 - 5 حتت االسم القدمي و في اسم السادة : 

1 - العيدية بنت اجلياللي بن قدور بنسبة 1435 - 384000.

2 - عائشة بنت اليماني بنسبة 1435 - 384000.

3 - إبراهيم بن موسى بن حلسن بنسبة 4026 - 384000.

4 - مليكة بنت موسى بن حلسن بنسبة 2013 - 384000.

5 - فاطمة السماحي بنت عبد القادر بنسبة 2816 - 384000.

6 - عبد الكرمي السماحي بن عبد القادر بنسبة 5632 - 384000.

7 - مليكة السماحي بنت عبد القادر بنسبة 2816 - 384000.

8 - بوشعيب السماحي بن عبد القادر بنسبة 5632 - 384000.

9 - الزهراء السماحي بنت عبد القادر بنسبة 2816 - 384000.

10 - سعيد الذهبي بن بوشعيب بنسبة 349038 - 384000.

11 - قاسم السماحي بن محمد بنسبة 2784 - 384000.

12 - رابحة كراب بنسبة 32 - 384000.

13 - سومية كراب بنسبة 32 - 384000.

14 - فيصل كراب بنسبة 64 - 384000.

15 - رشادة اللة مليكة بنت موالي رشيد بنسبة 2667 - 384000.

16 - يزة القزداوي بنت احلسني بنسبة 246 - 384000. 

17 - نعيمة القزداوي بنت احلسني بنسبة 246 - 384000.

بالنسبة للقطعة رقم 4 حتت اسم درابات في اسم السادة : 

1 - يامنة بنت الطيبي بنسبة 1288 - 709632

2 - زبيدة بنت الطيبي بنسبة 1288 - 709632

3 - فاطمة بنت الطيبي بنسبة 1288 - 709632

4 - طامو بنت الطيبي بنسبة 1288 - 709632

5 - املصطفى الشوكي بن الطيبي بنسبة 736 - 709632

6 - العيدية بنت اجلياللي بن قدور بنسبة 2667 - 709632

7 - عائشة بنت اليماني بنسبة 2657 - 709632

8 - إبراهيم حاجي بنسبة 7419 - 709632
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9 - مليكة حاجي بنت موسى بنسبة 3719 - 709632

10 - رشادة اللة مليكة بنت موالي رشيد بنسبة 4928 - 709632

11 - سعيد الذهبي بن بوشعيب بنسبة 140545 - 709632

اقـرأ : 

تتابع مجزأة كالتالي بالنسبة : 

للبقع 1 - 2 - 3 - 5 حتت االسم القدمي و في اسم السادة : 

1 - العيدية بنت اجلياللي بن قدور بنسبة 1435 - 384000.

2 - عائشة بنت اليماني بنسبة 1435 - 384000.

3 - إبراهيم بن موسى بن حلسن بنسبة 4026 - 384000.

4 - مليكة بنت موسى بن حلسن بنسبة 2013 - 384000.

5 - فاطمة السماحي بنت عبد القادر بنسبة 2816 - 384000.

6 - عبد الكرمي السماحي بن عبد القادر بنسبة 5632 - 384000.

7 - مليكة السماحي بنت عبد القادر بنسبة 2816 - 384000.

8 - بوشعيب السماحي بن عبد القادر بنسبة 5632 - 384000.

9 - الزهراء السماحي بنت عبد القادر بنسبة 2816 - 384000.

10 - سعيد الذهبي بن بوشعيب بنسبة 349308 - 384000.

11 - قاسم السماحي بن محمد بنسبة 2784 - 384000.

12 - رابحة كراب بنسبة 32 - 384000.

13 - سومية كراب بنسبة 32 - 384000.

14 - فيصل كراب بنسبة 64 - 384000.

15 - رشادة اللة مليكة بنت موالي رشيد بنسبة 2667 - 384000.

16 - يزة القزداوي بنت احلسني بنسبة 246 - 384000. 

17 - نعيمة القزداوي بنت احلسني بنسبة 246 - 384000.

بالنسبة للقطعة رقم 4 حتت اسم درابات في اسم السادة : 

1 - يامنة بنت الطيبي بنسبة 1288 - 709632

2 - زبيدة بنت الطيبي بنسبة 1288 - 709632

3 - فاطمة بنت الطيبي بنسبة 1288 - 709632

4 - طامو بنت الطيبي بنسبة 1288 - 709632
5 - املصطفى الشوكي بن الطيبي بنسبة 736 - 709632
6 - العيدية بنت اجلياللي بن قدور بنسبة 2667 - 709632

7 - عائشة بنت اليماني بنسبة 2667 - 709632
8 - إبراهيم حاجي بنسبة 7419 - 709632

9 - مليكة حاجي بنت موسى بنسبة 3719 - 709632
10 - رشادة اللة مليكة بنت موالي رشيد بنسبة 4928 - 709632

11 - سعيد الذهبي بن بوشعيب بنسبة 682344 - 709632
والباقي دون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 
املعطي زديد     

محافظة حد السوالم

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "بوطويل 1 "
الكائن بجماعة سيدي املكي دوار أوالد بوعبيد 

و الذي نشر إعالنه عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1223 
في 08 يونيو 2022.

عوضا عن : 
مطلب عدد 18774 - 53
امللك املسمى : بوطويل 

اقرا : 
مطلب عدد 18775 - 53

امللك املسمى : بوطويل 1
والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بحد السوالم 
املصطفى مازي    


