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األمالك العقارية

أ) مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية ()1
محافظة مكناس  -املنزه
مطلب رقم 05 - 29808
تاريخ االيداع  28 :يونيو 2022؛
طالبة التحفيظ  :السيدة مينة غوباش بنت محمد؛
االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك " :غوباش"
نوعـه :دار للسكن بها وسفلي وطابق علوي؛
موقعه :عمالة مكناس ،جماعة ويسالن ،حي السالم ،زنقة تاوريرت؛
مساحته 80 :س؛
اجملاورون:
شماال  :السيد أحمد طاطا؛
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :السيدة فتيحة مقنع؛
غربا  :زنقة؛
احلقوق العينية :ال شيء؛
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  25شوال  1443موافق
 26ماي 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29أغسطس  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " أسرغني"
مطلب رقم  05 - 29692أدرجت خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد  1173املؤرخة في  23يونيو . 2021
مبقتضى طلب نشر خالصة إصالحية مؤرخ في  3يونيو  ،2022فإن
مسطرة حتفيظ امللك املدعو "أسرغني" مطلب التحفيظ 05 - 29692
الكائن بعمالة مكناس ،جماعة ويسالن حي األمل ،زنقة الرباط ،قد
أصبحت تتابع من األن فصاعدا بأسماء اجملاورين على الشكل التالي:
شماال  :زنقة وطريق بدال من زنقة
جنوبا  :ممر والسيد عبد الرحمان األشقر؛
غربا :رسوم عقارية أرقام 05 - 123518 ،05 - 123517 ،05 - 57772 :
بدال من السيد مخلص واولفضيل عبد اهلل ودرب؛
والباقي دون تغيير.
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا
الطلب املذكور أعاله.
( )1تنبيه  -أ ) إن تواريخ التحديد تعلن للعموم في الوقت الالزم بواسطة اعالنات تعلق مبصلحة
احملافظة على األمالك العقارية وباحملكمة اإلبتدائية ومبكتب القائد وبواسطة اشهار
بأسواق الناحية.
كما ترسل استدعاءات خصوصية للمجاورين املبينة أسماؤهم في مطلب التحفيظ،
أما األشخاص الذين يريدون معرفة اليوم املعني إلجراء التحديد فلهم أن يطلبوا ذلك من
مصلحة احملافظة على األمالك العقارية.
ب ) إن آخر أجل إلبداء التعرضات على املطالب التي تنشر حسب مقتضيات الفصل
 37من القانون العقاري قدره شهرين ابتداء من تاريخ نشر خالصات هذه املطالب
باجلريدة الرسمية.

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " اهلل معنا"
مطلب رقم  05 - 29613أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة
الرسمية عدد  1104املؤرخة  26فبراير .2020
مبقتضى طلب إيداع مؤرخ في  30يونيو  ،2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املدعو " :اهلل معنا" مطلب التحفيظ رقم  05 - 29613الكائن
بعمالة مكناس ،جماعة ويسالن ،حي األمل ،قد أصبحت تتابع من
األن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ على الشكل التالي :
 املتكون من قطعتني: القطعة األولى :مساحتها 1:آ 27س؛
نوعها :أرض عارية؛
اجملاورون:
شماال  :زنقة،
شرقا  :زنقة؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :زنقة؛
القطعة الثانية :
مساحتها 1 :آ 96س؛
نوعها  :أرض عارية وجزء منها به أساسات؛
اجملاورون:
شماال  :زنقة،
شرقا :رسم عقاري رقم05 - 75304 :؛
جنوبا :رسم عقاري رقم 05 - 88090 :والسيد محمد السباعي؛
غربا :زنقة؛
والباقي دون تغيير.
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور ومحضر
التحديد التكميلي املؤرخ في  17مارس  2022والتصميم العقاري
املرفق به وكذا مطلب إيداع املذكور أعاله.
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس -املنزه
		
بوشعيب دومار
				

محافظة اجلديدة
مطلب رقم 08 - 157463
تاريخ اإليداع  29 :يونيو 2022
طالب التحفيظ  :بوشعيب ابو جياد بن حلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض حمري
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض حمري
نوعه  :ارض فالحية
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موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة مشيخة اوالد رحمون دوار اجلواولة
مساحته  06 :ار 84سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق االقليمية رقم 3427ومسلك عمومي
شرقا  :مسلك عمومي وبوشعيب ابو جياد
جنوبا  :رسم عقاري عددد  08 - 117025وبوشعيب ابو جياد
غربا  :الطريق االقليمية رقم 3427ورسم عقاري عدد .08 - 117025
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  80صحيفة ..كناش االمالك  140مؤرخةفي 13ماي  2022املوافق  12شوال .1443
 رسم شراء مضمن بعدد  286صحيفة ..كناش االمالك  137بتاريخ 18شوال  1443موافق  19ماي .2022
 شهادة ادارية عدد  2022 / 17مؤرخة في  21ابريل 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29 :اغسطس  2022على
الساعة  12زواال

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض احلفرة .2
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار شرفاء العني
مساحته 28 :ار  09سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :بوطافي العربي
شرقا  :بوطافي زهرة و ورثة العربي بن موالي احمد
جنوبا  :ورثة اسماعيل بن زرادية ورسم عقاري عدد 08 - 101149
غربا  :رسم عقاري عدد 08 - 101149
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية مؤرخة في  03ربيع الثاني  1430موافق  30مارس 2009مضمن بعدد  395كناش االمالك 57
 شهادة ادارية عدد  03مؤرخة في  13مارس 2009التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :اغسطس  2022على
الساعة  10صباحا

مطلب رقم 08 - 157464
تاريخ اإليداع  29 :يونيو 2022
طالب التحفيظ  :سعيد مغروب بن املصطفى
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد الكدية2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض مغروب
نوعه  :ارض عارية
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الدحوش
مساحته  04 :ار 59سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :موسى حلسيني
شرقا  :الطريق
جنوبا  :حلسيني ابراهيم والنظيري البشير
غربا  :العربي معنة
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مضمن بعدد  376صحيفة ..كناش االمالك رقم 135مؤرخة في 27شعبان  1440موافق  03ماي . 2019
 رسم شراء عدلي مضمن عدد  135صحيفة  ...كناش االمالك رقم 140مؤرخ في 13ذي القعدة  1443موافق  13يونيو . 2022
 شهادة ادارية عدد  136مؤرخة بتاريخ  18ابريل . 2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29 :اغسطس  2022على
الساعة  13زواال

مطلب رقم 08 - 157466
تاريخ اإليداع  29 :يونيو 2022
طالبة التحفيظ  :منية بوطافي بنت عبد اهلل
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض اجلنان 1
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض اجلنان 1
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار شرفاء العني
مساحته 05 :ار  47سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة هكاوي اسماعيل بن ادريس
شرقا  :بوطافي العربي
جنوبا  :بوطافي احمد ومن معه
غربا  :بوطافي العربي ومن معه
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك
 رسم ملكية مؤرخة في  03ربيع الثاني  1430موافق  30مارس 2009مضمن بعدد  395كناش االمالك 57
 شهادة ادارية عدد 04مؤرخة في  13مارس2009التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :اغسطس  2022على
الساعة  11صباحا

مطلب رقم 08 - 157465
تاريخ اإليداع  29 :يونيو 2022
طالبة التحفيظ  :منية بوطافي بنت عبد اهلل
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض احلفرة2

مطلب رقم 08 - 157467
تاريخ اإليداع  30 :يونيو 2022
طالب التحفيظ :
 عبد اللطيف بلياسمني بن العربي بنسبة16/ 2 علو حفيان بنت بوشعيب بنسبة 16/ 2 -فاطمة بلياسمني بنت العربي بنسبة 16/ 1
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 عبد اهلل بلياسمني بن العربي بنسبة16/ 2 احمد بلياسمني بن العربي بنسبة 16/ 2 السعدية بلياسمني بنت العربي بنسبة 16/ 1 املصطفى بلياسمني بن العربي بنسبة 16/ 2 رشيد بلياسمني بن العربي بنسبة 16/ 2 محمد بلياسمني بن العربي بنسبة 16/ 2 بوشعيب بلياسمني بن العربي بنسبة 16/ 2االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :دار العربي
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار العربي
نوعه  :دار للسكنى
موقعه  :مدينة اجلديدة زنقة محمد سميحة
مساحته 35 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :السعدية السالبي
شرقا  :زنقة محمد سميحة
جنوبا  :مجاز
غربا  :زنقة عقبة بن نافع
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  23ماي  1966عدد  795ص  425كنش رقم.35 رسم مناقلة عدلي مؤرخ في  2اغسطس  1967عدد 397ص215كناش قم 36
 رسم شراء هواء حانوت مؤرخ في 9دجنبر 1966عدد 101ص 57كناشرقم36
 رسم اراثة عدلي مؤرخ في ماي 1973عدد 689صحيفة 356كناشالتركات رقم20
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :اغسطس  2022على
الساعة  12زواال.
مطلب رقم 08 - 157468
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022
طالب التحفيظ :
 بوشعيب احسان بن محمد بنسبة 80 / 14 عائشة عامر بنت املصدق بن محمد بنسبة 80 / 10 املصطفى احسان بن محمد بنسبة 80 / 14 احمد احسان بن محمد بنسبة 80 / 14 طامو احسان بنت محمد بنسبة 80 / 7 رشيد احسان بن محمد بنسبة 80 / 14 فاطمة احسان بنت محمد بنسبة 80 / 7االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الغابة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الغابة
نوعه  :ارض فالحية
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موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل اوالد احميدة
بن سعيد
مساحته  15 :ار  62سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد 08 - 94810
شرقا  :الطريق
جنوبا  :رسم عقاري عدد  08 - 178221و08 - 178215
غربا  :الطريق
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 ملكية مؤرخة في 05شوال  1443موافق  06ماي  2022مضمنة 327كناش االمالك 138
 صورة من رسم االراثة مؤرخة قي 23حجة احلرام  1436موافق 7اكتوبر  2015مضمن بعدد  131كناش التركات رقم 47
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  30 :اغسطس  2022على
الساعة  13زواال
مطلب رقم 08 - 157469
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022
طالب التحفيظ  :اسماعيل احسان بن محمد بن اسماعيل
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الغابة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الغابة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل اوالد احميدة
بن سعيد
مساحته  03 :ار  02سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد 08 - 121353
شرقا  :الطريق ورسم عقاري عدد 08 - 94810
جنوبا  :رسم عقاري عدد 08 - 178221
غربا  :الطريق
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية مؤرخة في 05شوال  1443موافق  6ماي2022
مضمنة  324كناش االمالك138
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 30 :اغسطس  2022على
الساعة  14زواال
مطلب رقم 08 - 157470
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022
طالب التحفيظ  :احمد جوابني بن التباري
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :دار احمد
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار احمد
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نوعه  :دار سكنية بها سفلي وطابق اول والثاني والهواء
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة
مساحته 51 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ممر عرضه متران
شرقا  :ممر عرضه متران
جنوبا  :امحمد سميح
غربا  :بوحرير عائشة وندام اسماعيل
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية مؤرخة في  05شوال  1443موافق  31ماي  2022مضمنبكناش  04صحيفة  03كناش االمالك . 114
 استدراك عدلي مؤرخ في  16دو القعدة  1443موافق  16يونيو 2022مضمن عدد  189صحيفة  156كناش اخملتلفة 82
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت شتنبر  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 08 - 157471
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022
طالب التحفيظ  :معاش عبد الرحيم بن سعيد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الكدية
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الكدية
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دواراوالد املودن
مساحته  58 :ار  80سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة عبد اهلل بن الوعدودي
شرقا  :ورثة محمد بن عبد الكامل وورثة عبد الكامل بن عبد اهلل
ومطلب عدد 08 - 97893
جنوبا  :ورثة محمد بن عبد الكامل
غربا  :الطريق وورثة دمناتية ومحمد بن علي بن عيسى
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة رسم شراء مؤرخة في  15شوال  1432موافق  13اكتوبر 2011مضمن بعدد  358ص 377كناش االمالك رقم 68
 رسم شراء مؤرخ في 03ربيع الثاني1443موافق  09نونبر2021مضمنبعدد 637ص 313كناش االمالك رقم .112
 نسخة ملكية مضمن بعدد 207ص 222كناش عدد  68بتاريخ 25اغسطس .2011
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على
الساعة  11صباحا
مطلب رقم 08 - 157472
تاريخ اإليداع  04 :يوليو 2022
طالبا التحفيظ :
 -حياة بوعلي بنت محمد بنسبة 2 / 1
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 جميلة بوعلي بنت محمد بنسبة 2 / 1االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :دار الضاية
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار الضاية
نوعه  :دار للسكنى سفلية
موقعه  :مدينة اجلديدة زنقة  430الرقم 03.
مساحته 80 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد  - 6181د
شرقا  :دار بوبكر
جنوبا  :رسم عقاري عدد  - 73ز
غربا  :الزنقة
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء مضمن بعدد  149ص 181كناش االمالك 7مؤرخ في12صفر  1416موافق يوليو 1995
 رسم مخارجة مؤرخ في 12صفر1416موافق 11يوليو.1995 رسم اراثة مضمن بعدد 56ص 41كناش التركات 2مؤرخ في 30ذي احلجة 1414موافق  14يونيو.1994
 نسخة من رسم شراء مضمن بعدد 10ص 151كناش رقم ل 30مؤرخ في  03رجب .1978
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر  2022على
الساعة  10صباحا
مطلب رقم 08 - 157473
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022
طالبة التحفيظ  :فاطمة قويري بنت محمد بن عبد القادر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الكحيل
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الكحيل
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد امبارك
مساحته  18 :ار 11سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :مصطفى نور الدين
جنوبا  :احلرار نور الدين
غربا  :مليكة نور الدين
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء مضمن بعدد 448ص 451كناش االمالك عدد 124مؤرخفي  18محرم  1443موافق  27اغسطس .2021
 رسم شراء مضمن بعدد 03ص 03كناش االمالك عدد 133مؤرخ في 13شوال  1442موافق  25ماي .2021

عدد  20 - 1229ذواحلجة  20(1443يوليو )2022
 موجب ملكية عدد 836كناش االمالك رقم 89مؤرخ في  30ربيعالثاني  1438موافق 29فبراير 2017
 شهادة ادارية عدد  17مؤرخة يناير .2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر  2022على
الساعة  12صباحا
مطلب رقم 08 - 157474
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :عبد الفتاح طرايف بن املصدق
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض بياضة الكبيرة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض بياضة الكبيرة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة جماعة اوالد عيسى دواراوالد سي احمد
مساحته  10 :ار تقريبا
حدوده :
شماال  :وسطريف حبيبة والطريق
شرقا  :الطريق الرئيسية رقم 3416
جنوبا  :املطلب عدد 08- - 132578و08 - 132579
غربا  :وسطريف اجلياللي واملطلب عدد08 - 132577
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء مضمن بعدد  361كناش االمالك عدد 132مؤرخ في29ربيع الثاني1443موافق دجنب ر.2021
 رسم شراء مضمن بعدد  163كناش االمالك عدد  60مؤرخ في16رجب 1430موافق  09يوليو )2009
 نسخة رسم ملكية مضمن اصله بعدد  486صحيفة  431كناشاالمالك رقم 21بتاريخ  28سبتمبر .2000
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر  2022على
الساعة  11صباحا
مطلب رقم 08 - 157475
تاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :محمد سميح بن عباس بن بوشعيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :دار امحمد
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار امحمد
نوعه  :دار سكنية بها طابق سفلي وطابق اول والثاني
موقعه  :مدينة اجلديدة درب اجليراري الزنقة 341
مساحته  48 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ممر عرضه متران
شرقا  :رسم عقاري عدد 08 - 118205وعباس لشهب
جنوبا  :بوحريز عائشة وندام اسماعيل
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غربا  :احمد جوابني
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  07ص 07كناش االمالك  114مؤرخ في 05شوال  1443موافق  06ماي .2022
 رسم استدراك مضمن بعدد  190صحيفة  156كناش اخملتلفة 82بتاريخ  16ذو القعدة  1443موافق  16يونيو .2022
 شهادة ادارية عدد 2022 - 03التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  06 :سبتمبر  2022على
الساعة  10صباحا
مطلب رقم 08 - 157476
تاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :ابراهيم كراك بن العربي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الغندور
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الغندور
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد امبارك
مساحته  47 :ار 74سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ممر عمومي وتونزة فتيحة.
شرقا  :ورثة املكي بن حمو والرسم العقاري 08 - 197465
جنوبا  :برشان محمد وورثة احمد بن الهدي ونور الدين العياشي.
غربا  :زنادي بوشعيب وبرشان محمد.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  423صحيفة كناش االمالك رقم 87مؤرخ في  18محرم  1436موافق  12نونبر .2014
 شهادة ادارية عدد  376مؤرخة في  25سبتمبر 2014التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  06 :سبتمبر  2022على
الساعة  11صباحا
مطلب رقم 08 - 157477
تاريخ اإليداع  07 :يوليو 2022
طالب التحفيظ :
 - 1املصطفى قصبجي بن الطاهر بنسبة .4 / 2
 - 2امينة قصبجي بنت الطاهر بنسبة2 / 1
 - 3مباركة قصبجي بنت الطاهر بنسبة2 / 1
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :دار قصبجي
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار قصبجي
نوعه  :دار سكنية بها سفلي وطابقني علويني
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موقعه  :زنقة دانكرك رقم  19اجلديدة
مساحته  46 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :الطريق
جنوبا  :ورثة الفقير محمد
غربا  :عباس بالعوني
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء مضمن بعدد  28صحيفة  17كناش  45بتاريخ  25مارس . 1977 رسم اراثة مضمن بعدد  69كناش التركات  32بتاريخ  11اغسطس .2008 نسخة من رسم شراء مضمن بعدد  236صحيفة  245كناشاالمالك رقم 30
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :سبتمبر  2022على
الساعة  10صباحا
مطلب رقم 08 - 157478
تاريخ اإليداع 07 :يوليو 2022
طالبا التحفيظ :
الزوهرة عادل بنت عبد السالم بنسبة 6 - 5
خديجة صام بنت عائشة بنسبة .6 - 1االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :دار الزوهرة"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ":دار الزوهرة"
نوعه  :دار سفلية .
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة شارع لندن مدينة اجلديدة
مساحته 00 :ار 82سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :شارع لندن  ،الرسم العقاري .08 - 103983
شرقا  :ورثة امليساوي محمد.
جنوبا :الرسم العقاري  ،08 - 35808وعبد اهلل البحري.
غربا  :الرسم العقاري عدد  08 - 145439والرسم العقاري .08 - 35808
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
رسم شراء عدلي مؤرخ في  11ربيع الثاني 1410موافق 11نونبر 1989حفظ حتت عدد 1130
رسم وصية  16جمادى االولى  1413موافق 12نونبر 1992حفظبعدد.4354
رسم اراثة عدلي مضمن بعدد  283ص كناش التركات 30بتاريخ 02محرم  1429موافق  11يناير .2008
 رسم شراء عدلي مضمن كناش  76عدد  189مؤرخ  17ذي احلجة 1375موافق  5سبتمبر .1955
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 08 :سبتمبر  2022على
الساعة 10صباحا.
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مطلب رقم 08 - 157479
تاريخ اإليداع 08 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :عبد اجمليد بزاوي بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد بن عزيزة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد بن عزيزة
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة،جماعة موالي عبد اهلل ،دوار البواشنة
مساحته 38 :ار 75سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :عبد اجمليد بزاوي بن محمد.
شرقا  :عبد اجمليد بزاوي بن محمد ،طريق عمومية ،الرسم العقاري
.08 - 133169
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  08 - 133169وورثة صفوح محمد.
غربا :حرم املكتب الوطني للماء الصالح للشرب..
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
 رسم شراء عدلي مضمن بعدد  375ص كناش االمالك رقم 138مؤرخ في  07ذو القعدة  1443موافق  07يونيو .2022
 رسم مقاسمة مؤرخة في  23رجب 1443موافق 25فبراير 2022مضمن بعدد  86كناش 137.
استدراك مضمن بعدد 459ص  7كناش اخملتلفة رقم 71بتاريخ 23رجب  1438موافق  21ابريل 2017
 صورة لرسم ملكية مضمن بعدد 54ص  65كناش االمالك رقم 131بتاريخ  09ابريل 2021
 نسخة من رسم اراثة مضمن بعدد 349ص كناش التركات رقم 53بتاريخ  29نونبر.2017
 نسخة من رسم اراثة مضمن بعدد 19ص كناش التركات رقم 66بتاريخ  13نونبر.2020
 نسخة من رسم اراثة مضمن بعدد 43ص كناش التركات رقم 50بتاريخ  31ماي.2016
 نسخة من وكالة مضمن بعدد  214ص  146كناش اخملتلفة رقم68بتاريخ  21مارس .2017
 نسخة من وكالة مضمن بعدد  219ص  257كناش اخملتلفة رقم 83بتاريخ  07فبراير.2019
 نسخة من وكالة مضمن بعدد 41ص 33كناش اخملتلفة رقم 84بتاريخ  23يناير .2022
 نسخة من وكالة مضمن بعدد  26ص  29كناش اخملتلفة رقم 99بتاريخ 14ديسمبر .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت08 :سبتمبر 2022على
الساعة 11صباحا.
مطلب رقم 08 - 157480
تاريخ اإليداع 08 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :محمد نوة بن قدور.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الفرن
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الفرن
نوعه  :ارض فالحية
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 - 1فاطنة بنت عبد السالم بن امبارك بنسبــة 05/40
 - 2عقيرة يحيى بن عبد القادر بن إبراهيم بنسـة 14/40
 - 3عقيرة عبد الرفيع بن عبد القادر بن إبراهيم بنسبــة 14/40
 - 4عقيرة حرية بنت عبد القادر بن إبراهيم بنسـة 07/40
 - 5أما البقعة " أ " فتتابع في إسم السيد  :الرامي محمد بن احمد.
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :
 عقدي بيع عرفيني بتاريخ  07/12/1960و 01/10/1962 عقد تزكية لعقد البيع بتاريخ .28/10/1996 -رسم إراثة عدلي بتاريخ 11جمادى األولى  1406املوافق  21فبراير .1986

موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار القراقشة.
مساحته58 :ار 78سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة الطاهر قصباجي
شرقا  :ورثة الطاهر قصباجي وحليمة النوة
جنوبا  :الطريق
غربا  :املصطفى النوة.
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك:
رسم ملكية مضمن بعدد  501ص كناش االمالك  88مؤرخ 08شعبان  1443موافق 11مارس .2022
 نسخة من حكم ابتدائي حتت عدد  214الصادر بتاريخ  05نونبر 2015 شهادة ادارية عدد  - 160م ش ق مؤرخة في  25فبراير .2022 شهادة بعدم التعرض واإلستئناف بتاريخ  27يناير  2022ملفعلى
سبتمبر2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 08
عقاري عدد . 336/1403/2018
الساعة 12زواال.
احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة
			
البوراحي عبد الواحد
				
مطلب رقم 08 - 157481
تاريخ اإليداع 08 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :محمد نوة بن قدور
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ارض الفرن
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض الفرن
محافظة سطات
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة جماعة موالي اهلل دوار القراقشة.
مساحته 86 :ار 78سنتيار تقريبا
مطلب رقم 15 - 42172
حدوده :
تاريخ االيداع  29 :يونيو .2022
شماال  :احلوسني بوحية.
طالب التحفيظ  :السيد احلاج عباسي بن علي.
شرقا  :املصطفى نوة.
جنوبا  :املصطفى النوة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض بياض"
غربا :الطريق .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض بياض"
احلقوق العينية :ال شيء.
نوعه  :أرض فالحية.
88
االمالك
كناش
ص
501
بعدد
مضمن
ملكية
أصل امللك - :رسم
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة كيسر دوار اوالد سي عالل اوالد احمد.
مؤرخ  08شعبان  1443موافق 11مارس .2022
مساحته  01 :هـ  32س تقريبا.
 شهادة ادارية عدد  - 161م ش ق مؤرخة في  25فبراير .2022حدوده :
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 08سبتمبر 2022على
شماال  :بوشعيب بن الداودي ؛
الساعة  13بعد الزوال.
شرقا  :الطريق؛
احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة
			
جنوبا  :رسم عقاري عدد 15 - 79598؛
عبد الرحمان دريوش
				
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية مؤرخ في 10شوال  1443موافق  11ماي .2022
محافظة القنيطرة
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  31 :اغسطس .2022
على الساعة التاسعة.
خالصة إصالحية  -يتعلق بامللك املسمى "السالمة ".
ذي مطلب التحفيظ رقم  13 - 3509والذي نشرت خالصة
مطلبه باجلريدة الرسمية عدد  3839بتاريخ  28ماي 1986
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  07يوليو  2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى"السالمة" مطلب التحفيظ رقم 13 - 3509
الكائن بالقنيطرة ديور البلدية زنقة د رقم  9تتابع على الشكل اآلتي :
بالنسبة للبقعة "ب" تتابع في إسم السادة :

مطلب رقم 15 - 42173
تاريخ االيداع  29 :يونيو .2022
طالب التحفيظ  :السيد سعيد قطاي بن اجلياللي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الكياس"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الكياس"
نوعه  :أرض فالحية.

4584
موقعه  :اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة عني الضربان؛ دوار
القدادرة اوالد عمر حلالف.
مساحته  60 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :مصطفى صابر ؛
شرقا  :مصطفى صابر؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 صورة شمسية لرسم ملكية مؤرخ في  16ذواحلجة  1415موافق 16ماي 1995؛
 رسم احياء شهادة ملكية مؤرخ في  22ذوالقعدة  1443موافق 22يونيو .2022
 رسم هبة مؤرخ في  16شوال  1435موافق  13اغسطس .2014التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  31 :اغسطس .2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42174
تاريخ االيداع  29 :يونيو .2022
طالب التحفيظ  :السيد رضوان حلوم بن الكبير.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض حبل عبدالعزيز"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض حبل عبدالعزيز"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات ؛دائرة ابن احمد؛جماعة عني الضربان؛دوار اوالد علي.
مساحته  88 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة العسري محمد ؛
شرقا  :ورثة اجلياللي حيلمي؛ورثة العسري محمد؛
جنوبا  :ورثة صالح مورشيد بن دحمان؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم شراء مؤرخ في  10شوال  1440موافق  14يونيو2019؛ رسم شراء مؤرخ في  29صفر  1441موافق  28اكتوبر2019؛ رسم ملكية مؤرخ في  15شوال  1438موافق  10يوليو.2017 وكالة مؤرخة في  02يونيو . 2021التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  31 :اغسطس .2022
على الساعة العاشرة والنصف.
مطلب رقم 15 - 42175
تاريخ االيداع  30 :يونيو .2022
طالبا التحفيظ :
 -عبدالفتاح صنيع بن عباس بنسبة 88/ 81

عدد  20 - 1229ذواحلجة  20(1443يوليو )2022
 ربيعة صنيع بنت عباس بنسبة 7 /81االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حوض النصيصات"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حوض النصيصات"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة اوالد اعفيف اوالد اصغير؛دوار
اوالد احميتي.
مساحته  01 :هـ  70آ  44س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ممر ؛
شرقا  :العماري اخملتار؛رسم عقاري عدد  15 - 33228؛
جنوبا  :ورثة احلاج محمد ولد العالية؛
غربا  :كذلك.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم تبوث استمرار امللك مؤرخ في  07رمضان  1443موافق  09ابريل .2022 عقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ  24ماي .2022 وكالة مؤرخة في  27ابريل .2022التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر .2022على
الساعة العاشرة.
مطلب رقم 15 - 42176
تاريخ االيداع  30 :يونيو .2022
طالبا التحفيظ :
 عبدالفتاح صنيع بن عباس بنسبة 88/ 81 ربيعة صنيع بنت عباس " "/7االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض السويلبة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض السويلبة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة اوالد اعفيف اوالد اصغير؛دوار
اوالد احميتي.
مساحته  01 :هـ  05آ  66س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد  15 - 33114؛
شرقا  :ورثة احلاج امحمد ولد العالية؛
جنوبا  :رسم عقاري عدد 15 - 29587؛ورثة احلاج امحمد ولد العالية؛
غربا  :ورثة اوالد سليمان؛ رسم عقاري عدد  15 - 33228؛رسم عقاري
عدد . 15 - 29587
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم تبوث استمرار امللك مؤرخ في  07رمضان  1443موافق  09ابريل .2022 عقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ  24ماي .2022 وكالة مؤرخة في  27ابريل.2022التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  . 2022على
الساعة التاسعة.
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تاريخ االيداع  30 :يونيو .2022
طالبا التحفيظ :
 عبد الفتاح صنيع بن عباس بنسبة 81/88 ربيعة صنيع بنت عباس بنسبة 7/88االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :كدية الرعدة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :كدية الرعدة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة اوالد اصغير؛دوار الزنازنة.
مساحته  84 :آ  64س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة احلاج محمد ولد العالية ؛
شرقا  :احلاج املعطي العماري؛
جنوبا  :ورثة عمرو ولد العالية؛
غربا  :ممر.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم تبوث استمرار امللك مؤرخ في  07رمضان  1443موافق  09ابريل 2022؛ عقد بيع مصحح االمضاء بتاريخ  24ماي .2022التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  .2022على
الساعة احلادية عشر.
مطلب رقم 15 - 42178
تاريخ االيداع  :فاحت يوليو .2022
طالبو التحفيظ :
 - 1احمد جرار بن اجلياللي بنسبة 3/ 1
 - 2املصطفى جرار بنسبة 3/ 1
 - 3عبداهلل جرار بنسبة 3 /1
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد احلمري"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بالد احلمري"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة اوالد امراح املركز.
مساحته  15 :آ  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :السكة احلديدية؛
جنوبا  :محمد جرار؛
غربا  :مينة رياني.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 -رسم ملكية مؤرخ في  21جمادى الثانية  1443موافق  24يناير  2022؛
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 رسم استدراك رسم ملكية مؤرخ في  13رمضان  1443موافق  15ابريل .2022 وكالة خاصة مؤرخة في  22فبراير .2021التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  .2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42179
تاريخ االيداع  :فاحت يوليو ..2022
طالب التحفيظ  :السيد عبد الهادي مشتى بن اجلياللي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد القايد"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بالد القايد"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة وادي النعناع؛دوار املقادة.
مساحته  92 :آ  32س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد670ت ؛
شرقا  :احمد جامي؛
جنوبا  :احد جامي؛
غربا  :رسم عقاري عدد 670ت.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية مؤر في  07ذواحلجة  1427موافق  28ديسمبر2006؛ رسم شراء مؤرخ في  16ربيع االول  1443موافق  23اكتوبر2021؛ رسم شراء مؤرخ في  20صفر  1437موافق  02ديسمبر.2015 وكالة مؤرخة في  26يناير .2022التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  .2022على
الساعة احلادية عشر.
مطلب رقم 15 - 42180
تاريخ االيداع  :فاحت يوليو ..2022
طالب التحفيظ  :السيد بوعزة الزهري بن بوعطية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ضاية جباح"1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ضاية جباح"
نوعه  :أرض فالحية بها بئران.
موقعه:اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛جماعة السكامنة؛دوار السكامنة.
مساحته 06 :هـ  25آ  60س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة محمد بن اجلياللي ؛
شرقا  :ورثة محمد اللوزي؛ورثة عمر بن صالح؛ورثة احلاج محمد؛
جنوبا  :اجلياللي السليماني؛
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غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية مؤرخ في  19محرم  1439موافق
 10اكتوبر.2017
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  . 2022على
الساعة التاسعة.
مطلب رقم 15 - 42181
تاريخ االيداع  :فاحت يوليو ..2022
طالب التحفيظ  :السيد بوعزة الزهري بن بوعطية.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ضاية جباح"2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ضاية جباح"2
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات ؛جماعة السكامنة؛دوار السكامنة.
مساحته  48 :آ  26س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة محمد بن اجلياللي؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ملك اجلموع.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية مؤرخ في  19محرم  1439موافق
 10اكتوبر.2017
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  . 2022على
الساعة العاشرة.
مطلب رقم 15 - 42182
تاريخ االيداع  01 :يوليو .2022
طالبة التحفيظ  :السيد صالح العسال بن امليلودي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بابا حاج"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بابا حاج"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم سطات ؛دائرة سطات؛جماعة ابن احمد .
مساحته  64 :آ  15س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة محمد بن احمد؛
شرقا  :مطلب رقم  15 - 3365؛
جنوبا  -:رسم عقاري عدد 15 - 10825؛مطلب رقم 15 - 8434؛
غربا  :ورثة بوزيان الشايب.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 -رسم ملكية مؤرخ في  25ذوالقعدة  1438موافق  18اغسطس 2017؛

 رسم شراء مؤرخ في  25صفر  1439موافق  14نوفمبر.2017 صورة شمسية من اراثة مؤرخة في  19جمادى االولى  1438موافق 17فبراير.2017
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  . 2022على
الساعة الواحدة.
مطلب رقم 15 - 42183
تاريخ االيداع  :فاحت يوليو ..2022
طالبة التحفيظ  :السيدة الزهرة هالل بنت الطيبي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :خلميس"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :خلميس"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة سيدي العايدي؛دوار احلوامد
اجلدات .
مساحته  51 :آ  22س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة علي بن شوميشة؛
شرقا  :الشاوي محمد؛
جنوبا  :ورثة املكي بن الهاشم؛
غربا  :ورثة املكي بن الهاشم.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم استمرارمؤرخ في  13صفر  1442موافق  01اكتوبر 2020؛ صورة شمسية من وكالة خاصة مؤرخة في  02ماي.2017التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر .2022
على الساعة الواحدة والنصف.
مطلب رقم 15 - 42184
تاريخ االيداع  04 :يوليو .. 2022
طالب التحفيظ  :السيد محمد داكربن امحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض عيشور"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض عيشور"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة اكدانة؛دوار اللواتة .
مساحته  01 :هـ  43آ  85س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة ميلودي بن عياشي؛مطلب رقم  15 - 22901؛
شرقا  :مطلب رقم 15 - 22901؛مطلب رقم  27584ض ؛ورثة بن مسعود؛
جنوبا  :ورثة محمد بن منصور؛ورثة بن رقية؛
غربا  :ورثة بن رقية.
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جنوبا  :الطريق؛
احلقوق العينية  :الشيء.
غربا  :ورثة احلاج بن عيسى.
أصل امللك  :رسم استمرار مؤرخ في  21شوال  1443موافق  22ماي .2022
احلقوق العينية  :الشيء.
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر  . 2022على
أصل امللك  :رسم استمرار مؤرخ في  03شعبان  1443موافق  06مارس .2022
الساعة التاسعة.
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر  . 2022على
الساعة الثانية عشر.
مطلب رقم 15 - 42185
احملافظ على األمالك العقارية بسطات
			
تاريخ االيداع  04 :يوليو .. 2022
محمد الزرهوني
				
طالب التحفيظ  :السيد عبداحلق العمري بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حبيل الشرفة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حبيل الشرفة"
محافظة اخلميسات
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة اخميسات الشاوية؛دوار اوالد
عمر بن علي اوالد اجميل .
مطلب رقم 16 - 46067
مساحته  41 :آ  67س تقريبا.
تاريخ االيداع  06 :يوليو .2022
حدوده :
طالب التحفيظ  :توفيق االكحل بن عالل .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان حلروش ".
شماال  :ورثة احلاج الشيخاوي؛
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان حلروش ".
شرقا  :رسم عقاري عدد  15 - 28231؛
نوعه  :أرض فالحية.
جنوبا  :الطريق؛
موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت مسعود ايت عفي.
غربا  :العمري عبداحلق؛العمري محمد؛العمري عباس؛العمري
مساحته  82 :ا  57س تقريبا.
عبدالرحمان؛ العمري عبدالفتاح؛
اجملاورون:
احلقوق العينية  :الشيء.
شماال  :الطريق ؛
جنوبا  :باخو بوعزة ؛
أصل امللك :
شرقا  :باخو مولود ؛
 رسم استمرار مؤرخ في  18رجب  1443موافق  20فبراير2022؛غربا  :ممر ؛
 رسم وكالة مؤرخة في  14ربيع االول  1440موافق  22نوفمبر. 2018احلقوق العينية  :الشيء.
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر  . 2022على
اصل امللك :
الساعة احلادية عشر.
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  08من شوال  1443موافق  09مايو .2022مطلب رقم 15 - 42186
تاريخ االيداع  04 :يوليو . 2022
طالبا التحفيظ :
 العباس العمري بن املهدي محمد العمري بن املهدي (بالتساوي بينهم).االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حائط بوحسينة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حائط بوحسينة"
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ؛جماعة اخميسات الشاوية؛دوار اوالد
عمر بن علي اوالد اجميل .
مساحته  42 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة منان احلاج الزيتوني؛
شرقا  :ورثة منان احلاج الزيتوني؛

 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  14من رمضان  1443موافق  16ابريل .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  06 :سبتمبر  2022على
الساعة التاسعة صباحا.

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " احلرش اوحمام ." 2
مطلب  16 - 12547الذي أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة
الرسمية رقم  4408املؤرخة في .23/04/1997
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  27يونيو  2022فان مسطرة حتفيظ
امللك املدعو " احلرش اوحمام  " 2ذي املطلب عدد 16 - 12547 :الكائن
بدائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت علي بوهو اصبحت تتابع
من االن فصاعدا مبساحة قدرها 42آ 18س بدال من املساحة املصرح بها.
وذلك مبقتضى :
 .1الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ.
 -.2رسم ملكية عدلي مؤرخ في  01من ذي احلجة  1443موافق فاحت
يونيو .2022
احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات
			
عبد االله املعطاوي
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محافظة العيون
مطلب رقم 17 - 5374
تاريخ اإليداع 14 :يوليو .2022
طالب التحفيظ :لعروصي ديدي بن عبد الودود.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :لعروصي ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :لعروصي "؛
نوعه :أرض عارية محاطة بسور؛
موقعه  :زنقة القلعة رقم  29حي خط الرملة  01العيون.
مساحته 02 :آر  27سنتيار تقريبا.
اجملاورون:
شماال :الرسمني العقاريني عدد  17 - 5186و 17 - 2097؛
شرقا :الرسم العقاري عدد 17 - 12781؛
جنوبا :زنقة القلعة؛
غربا :الرسم العقاري عدد 17 - 7533؛
احلقوق العينية :ال شيء.
أصل امللك :
 عقد ثبوت ملك عدلي مؤرخ في  12مارس 2022؛ رسم تسليم اسباني غير مؤرخ مرفق بترجمته املؤرخة في  03فبراير2014؛ ثالث اشهادات عرفية مؤرخة في  23-27-28يناير 2014؛
 صورة شمسية لرسم اراثة وفريضة مؤرخة في  06سبتمبر .2021 وكالة عرفية مؤرخة في  14سبتمبر 2021 شهادة ادارية مؤرخة في  16ديسمبر 2021؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 14 :سبتمبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بالعيون
رشيد الوردي
				

محافظة خريبكة
مطلب رقم 18 - 54181
تاريخ اإليداع  6 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :محمد مفتاح بن أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا«:مرس بالزواوت ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :ملك مفتاح»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة بني يخلف ،دوار الفقراء.
مساحته 02 :هـ  90أ  12س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :محمد شفوعي؛
شرقـا :أحمد الصاط ،الرسم العقاري عدد 32391/18؛
جنوبـا :محمد مفتاح ،خديجة شفوعي؛
غربـا :الطريق ،محمد شفوعي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :

 رسم شراء عدد  59صحيفة  54كناش  111بتاريخ  23فبراير.2018رسم شراء عدد  34صحيفة  45كناش  117بتاريخ  1مارس .2019نظير لرسم مخارجة عدد  457صحيفة  445كناش  104بتاريخ 06ديسمبر .2016
شهادة ادارية عدد  14بتاريخ  20يونيو .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  05سبتمبر 2022
على الساعة 9 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54182
تاريخ اإليداع 6 :يوليو .2022
طالبي التحفيظ :
 الصديق رياض بن حلسن بنسبة ½ سهما. ادريس ارشيد بن عمر بنسبة ½ سهما.االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بياضي»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :مدينة وادي زم ،طريق الدار البيضاء رقم .13
مساحته 65 :أ  46س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الطريق؛
شرقـا :مطلب احلفيظ عدد 18315/18؛
جنوبـا :ورثة العسلي العسري؛
غربـا :ملك املكتب الشريف للفوسفاط.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدد  130صحيفة  149كناش  49بتاريخ  04نوفمبر.2019رسم شراء عدد  315صحيفة  376كناش  117بتاريخ  24يوليو .2019رسم ملكية عدد  321صحيفة  358كناش  116بتاريخ  22ابريل .2019التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  05سبتمبر 2022
على الساعة 9 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54183
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :رشيد نور الدين بن الصالح.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بالد النواصر»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة ابي اجلعد ،جماعة تاشرافت ،دوار اواد بوشكرة.
مساحته 01 :هـ  80آ  22س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :العربي العمري؛
شرقـا :السائح العمري؛
جنوبـا :مقبرة؛
غربـا :عبد الكرمي جالل.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدد  171صحيفة  205كناش  69بتاريخ  16فبراير .2021 -رسم ملكية عدد  697صحيفة  279كناش  68بتاريخ  17نوفمبر .2020
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شهادة ادارية عدد  27بتاريخ  08يونيو .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  06سبتمبر 2022
على الساعة 9 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54184
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :رشيد نور الدين بن الصالح.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بالد النواصر»
نوعــه :أرض فالحية.
موقعـه :دائرة ابي اجلعد ،جماعة تاشرافت ،دوار اواد بوشكرة.
مساحته 37 :آ  46س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :الطريق؛
شرقـا :الطريق؛
جنوبـا :عبد الكرمي جالل؛
غربـا :املقبرة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 صورة طبق االصل لرسم شراء عدد  171صحيفة  205كناش 69بتاريخ  16فبراير .2021
 صورة طبق االصل لرسم ملكية عدد  697صحيفة  279كناش 68بتاريخ  17نوفمبر .2020
شهادة ادارية عدد  28بتاريخ  08يونيو .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  06سبتمبر 2022
على الساعة 11 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54186
تاريخ اإليداع 8 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :عبد الكرمي جدوي بن بوشتى.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :دار عبد الكرمي»
نوعــه :ارض بها دار للسكن من سفلي.
موقعـه :مدينة ابي اجلعد ،ساحة االميرة اللة عائشة.
مساحته 98 :س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال  :دار الرعاية اإلجتماعية (اخليرية)؛
شرقـا  :ورثة عبد القادر بن بوعزة السعيدي؛
جنوبـا  :صيكوك الناصري ،ورثة امحمد بن محمد؛
غربـا  :الزنقة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدد  1126صحيفة  122كناش  30بتاريخ  25اغسطس .2003رسم موجب حتقيق مساحة عدد  423صحيفة  355كناش  25بتاريخ 21يونيو .2022
شهادة ادارية عدد  19بتاريخ  30يونيو .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  08اغسطس 2022
على الساعة 12 :زواال.
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مطلب رقم 18 - 54187
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022
طالبي التحفيظ :
 - 1عبد الرزاق املالكي بن أحمد بنسبة  2/ 1سهما.
 - 2السعدية املالكي بنت احمد بنسبة  2/ 1سهما.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بالد بئر اجلياللي»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة ابي اجلعد ،جماعة اوالد جواوش ،دوار ايت مسعودة.
مساحته  14 :هـ  82آ  63س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :ورثة املالكي اجلياللي.
شرقـا :ورثة بوعريف ابراهيم ،املالكي نزيه؛
جنوبـا :العماري عبد الواحد؛
غربـا :املالكي احلسني ،ورثة املالكي اعلي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدد  717صحيفة  205كناش  48بتاريخ
 22اغسطس .2011
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  12سبتمبر 2022
على الساعة 9 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54188
تاريخ اإليداع 8 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :عبد الرزاق املالكي بن أحمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بالد بئر اجلياللي»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة ابي اجلعد ،جماعة اوالد جواوش ،دوار ايت مسعودة.
مساحته 06 :هـ  82آ  64س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :ورثة املالكي امحمد.
شرقـا :الطريق؛
جنوبـا :املالكي احمد؛
غربـا :الطريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدد  718صحيفة  206كناش  48بتاريخ
 22اغسطس .2011
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  12سبتمبر 2022
على الساعة 12 :زواال.
مطلب رقم 18 - 54189
تاريخ اإليداع  12 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :محمد علواني بن احمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :الكراكر»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة وادي زم ،جماعة اجلناديز ،دواراوالد علي.
مساحته 30 :آ تقريبا.
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حـدوده:
شمـاال :حرمي الشرقي؛
شرقـا :الطريق؛
جنوبـا :الطريق؛
غربـا :الطريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة من رسم ملكية عدد  577صحيفة  467كناش  85بتاريخ 03ماي .2012
 رسم شراء عدد  141صحيفة  109كناش  97بتاريخ  30ابريل .2015 شهادة ادارية عدد  79بتاريخ  11اغسطس .2015التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  12سبتمبر 2022
على الساعة 9 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54190
تاريخ اإليداع  12 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :مجيديلة سعيد بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :بياض»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة خريبكة ،جماعة أوالد عبدون ،دوار اوالد الغازي.
مساحته 25 :آ تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :بوعزة ملتني ؛
شرقـا :قبال مصطفى؛
جنوبـا :ممر؛
غربـا :الطريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدد  140صحيفة  208كناش  131بتاريخ  18مايو .2021 نسخة لرسم شراء عدد  736صحيفة  466كناش  69بتاريخ 27ابريل .1979
 شهادة ادارية عدد  135بتاريخ  19اغسطس .2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  13سبتمبر 2022
على الساعة 9 :صباحا.
مطلب رقم 18 - 54191
تاريخ اإليداع 13 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :حميد حواص بن املصطفى.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا« :الشئ».
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك« :سيدي موسى»
نوعــه :ارض فالحية.
موقعـه :دائرة أبي اجلعد ،جماعة عني قيشر ،دوار اوالد غامن.
مساحته 02 :هـ  68آ  48س تقريبا.
حـدوده:
شمـاال :مصطفى حواص ؛
شرقـا  :ورثة الشيخ احلاج بن امبارك؛
جنوبـا  :محمد غامني؛
غربـا :مصطفى حواص.
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية :ال شيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدد  293صحيفة  412كناش  133بتاريخ
 06يونيو .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :يوم  13سبتمبر 2022
على الساعة 9 :صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
			
عبد احلليم فتح اهلل
				

محافظة تطوان
مطلب رقم 19 - 78917
تاريخ اإليداع  7:يوليو .2022
طالبة التحفيظ  :الزموري راضية بنت محمد بنسبة 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :راضية".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :راضية".
مشتمالته :أرض فالحية
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة وجماعة املالليني ،احملل املدعو :حتت الطريق.
مساحته  1 :آ  8س تقريبا
حدوده :
شماال :حليمة بشات
شرقا :الطريق
جنوبا :احلاج احمد اسطيطو
غربا :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 صورة طق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ  30مارس .1995 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17أكتوبر .2014 شهادة إدارية بتاريخ  6يوليو .2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  10أغسطس  2022على الساعة
 14و 30دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78918
تاريخ اإليداع  7:يوليو .2022
طالب التحفيظ  :البقالي خليل بن احلسن بنسبة 1 /1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :البقالي".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :البقالي".
مشتمالته :أرض فالحية
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة املالليني ،جماعة صدينة ،دوار بني عمران،
ظهر الزراف.
مساحته  1 :هـ  63آ  63س تقريبا
حدوده :
شماال :الطريق
شرقا :الطريق
جنوبا :الطريق
غربا :معمل الزليج

عدد  20 - 1229ذواحلجة  20(1443يوليو )2022
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1شهادة إدارية بتاريخ  9ماي .2022
 - 2رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ  24ماي .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  7سبتمبر  2022على الساعة
 09و 00دقيقة.
مطلب رقم 19 - 78919
تاريخ اإليداع  8:يوليو .2022
طالب التحفيظ  :الزيدي ميمونت بنت حدو بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك الزيدي ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك الزيدي ".
مشتمالته :أرض فالحية
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة وجماعة عني احلصن ،احملل املدعو :طرف
من الغرب مزارع مدشر امكاكرة.
مساحته  1 :هـ  60آ  94س تقريبا
حدوده :
شماال  :خندق
شرقا  :ورثة عبد السالم اشلوش
جنوبا :الطريق
غربا :ورثة احمد االدريسي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 صورة شمسية لرسم خليفي موضوعه بيع بتاريخ  27أكتوبر .1988 نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 23نونبر .2009 نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 26فبراير .2016 نسخة من رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك بتاريخ 14ديسمبر .2016 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17يناير .2019 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17يناير .2019 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  8مارس .2019 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26ابريل .2022 شهادة إدارية بتاريخ 22يونيو .2022 عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ  7يوليو .2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  8سبتمبر  2022على الساعة
 09و 30دقيقة.
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خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " الشاللفة "
الكائن بإقليم تطوان ،قيادة املالليني ،جماعة صدينة
احملل املدعو '' :دوار بني عمران'' الذي أدرجت خالصة
مطلب التحفيظ رقم  19 - 33268باجلريدة الرسمية عدد 662
بتاريخ 07 :سبتمبر  ،2011وكذا اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة
الرسمية عدد  872بتاريخ  16سبتمبر 2015
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه على
الشكل التالي  :حتت التسمية اجلديدة " :بنعيم " في إسم السادة
والسيدات  :ورثة املرحوم احمد بنعيم وهم  :زوجته  :السيدة رحمة
بنت محمد بن احمامو بنسبة  80 / 10واوالده منها وهم :محمد بن
احمد بنعيم ،فطيمة بنت أحمد بنعيم ،فطومة بنت أحمد بنعيم،
سعيدة بنت أحمد بنعيم ،حفيظة بنت أحمد بنعيم ،نور الدين بن
أحمد بنعيم ،عبد الواحد بن أحمد بنعيم بنسبة للذكر مثل حظ
االنثيني وذلك في حدود مساحة تبلغ  04ار  97س
وما تبقى من امللك حتت التسمية القدمية مبساحة  18ار  11س في
إسم طالب التحفيظ األصلي.
وذلك بعد احلكم بصحة التعرض اجلزئي بناء على :
حكم ابتدائي عدد 246 :ملف رقم  43/1403/2018الصادر عن حملكمة
االبتدائية بتطوان بتاريخ  31أكتوبر .2018
شهادة الطعن بعدم اإلستئناف مؤرخة في  20سبتمبر .2021
رسم إراثة عدلي مؤرخ في  01يونيو .2018صورة طبق األصل لرسم
توكيل عدلي مؤرخ في  17أغسطس .2018
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " اظهر احمد "
مطلب رقم  19 - 2693الكائن بإقليم تطوان ،قيادة جبل احلبيب،
جماعة بني حرشان احملل املدعو :العميرة الذي أدرجت
خالصته باجلريدة الرسمية عدد  3579بتاريخ 03 :يويو 1981
وكذا اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 937
بتاريخ  14ديسمبر .2016
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة
التي أظهراها التصميم العقاري وهي  18هـ  96ار  54س وليس
باملساحة املصرح بها أثناء إيداع مطلب التحفيظ .

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "سالفة"
مطلب رقم  19 - 41233الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  787بتاريخ  29يناير 2014
وكذا اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " صالح الدين "
عدد  809بتاريخ  02يوليو 2014
مطلب التحفيظ رقم  19 - 71837الكائن بإقليم تطوان
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه في إسم
 ،قيادة بنقريش ،جماعة دار بنقريش احملل املدعو دار اخلياط
السيد محمد رضا بن اخملتار بحرو مبساحة تبلغ  02ار  84س .
واملودع في إسم السيدة ثريا بنت محمد علي إيتوني
وذلك بناء على العقود السابق ذكرها وكذا :
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1165
 - 1رسم بيع عدلي مضمن بكناش رقم  428صحيفة  305عدد 349
بتاريخ  28أبريل  2021وكذا اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة
بتاريخ  17ابريل .2018
الرسمية عدد  1193بتاريخ  10نوفمبر 2021
 - 2حكم صادر عن احملكمة اإلبتدائية بتطوان حكم عدد 14 :ملف رقم
بنفس
يومه
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية
 98/1403/2015بتاريخ  13يناير .2021
العقود السالف ذكرها وكذا :
- 3شهادة بعدم الطعن باإلستئناف مؤرخة في  29يوليو 2021
- 1عقد بيع وشراء حظ في الشياع بتاريخ  22يونيو .2022
احملافظ على األمالك العقارية بتطوان
املصطفى بومهدي
			
 - 2طلب تقييد مؤرخ في  27يونيو .2022
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محافظة اسفي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك بشرى"
نوعـه  :أرض عارية بها دار للسكن متالشية
موقعـه  :دوار سيدي عبد الرحمان  ،أسفي

مطلب رقم 23 - 126714
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022
طالبة التحفيظ  :الكيحل مليكة بنت ابريك بن مسعود
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد حلرش الكركور"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد حلرش الكركور"
نوعـه  :أرض فالحية بها سكنى سفلية بهوائها مساحتها  673متر مربع
موقعـه  :دوار أوالد  ،حملارب  ،جماعة و قيادة أنكا  ،إقليم أسفي
مساحته  01 :هكتار  90آر  74سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 51455
شرقا  :بن محمد صالح و بن محمد عبد اللطيف و الكيحل مليكة
جنوبا  :بن إبراهيم عبد اجلبار و بن محمد صالح
غربا  :بن إبراهيم عبد اجلبار و الكيحل مليكة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 نسخة من رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  49صحيفة  38كناش 1عدد  120بتاريخ 1983
 نسخة من رسم عدلي ( استمرار) ضمن بعدد  200صحيفة 104كناش  01عدد  01بتاريخ .1983
 نسخة من رسم عدلي ( استمرار) ضمن بعدد  8199كناش  01عدد 02بتاريخ .1983
 نسخة من رسم عدلي ( شراء) ضمن بعدد  8204كناش  01عدد 02بتاريخ .1989
 رسم عدلي ( شراء) ضمن بعدد  671صحيفة  445كناش  01عدد 48بتاريخ  15فبراير . 2000
 رسم عدلي ( شراء) ضمن بعدد  485صحيفة  330كناش  49بتاريخ 14يونيو .2000
 رسم عدلي ( شراء) ضمن بعدد  487صحيفة  331كناش  49بتاريخ 14يونيو .2000
 رسم عدلي ( موجب مطابقة االسم) ضمن بعدد  204صحيفة 124كناش  4عدد  25بتاريخ  09اغسطس .2019
 عقد عرفي ( وكالة خاصة ) مصصح اإلمضاء في  30سبتمبر . 2020التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 09صباحا.
مطلب رقم 23 - 126715
تاريخ اإليداع  04 :يوليو 2022
طالبة التحفيظ  :بوبكري بشرى بنت محمد الصغير بن امحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك بشرى "

مساحته  02 :آر تقريبا
حدوده :
شماال  :ولد احلاج احلرينة
شرقا  :طريق عمومية و متري مينة
جنوبا  :دريدش اعبوش
غربا  :الزنقة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  176صحيفة  63كناش  1عدد 20بتاريخ  20ديسمبر .1977
 رسم عدلي ( قسمة) ضمن بعدد  464صحيفة  458كناش  02عدد 63بتاريخ  02ابريل . 2012
 شهادة إدارية  10مؤرخة في  27يناير . 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 12بعد الزوال .
مطلب رقم 23 - 126716
تاريخ اإليداع  04 :يوليو 2022
طالبة التحفيظ  :بوبكري سميرة بنت محمد الصغير بن امحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك سميرة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك سميرة"
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار سيدي عبد الرحمان  ،أسفي
مساحته  02 :آر تقريبا
حدوده :
شماال  :الزنقة
شرقا  :فروخ محمد
جنوبا  :طريق عمومية
غربا  :بوبكري حجيب
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 عقد عرفي ( بيع ) سجل بكناش 15أ 3763/وصل  414استخالص 446-633بتاريخ  13نوفمبر . 1979
 عقد عرفي ( وكالة ) مصحح اإلمضاء بتاريخ  12اغسطس 2011 رسم عدلي ( إراثة ) ضمن بعدد  91صحيفة  20كناش  01عدد 03بتاريخ  01ديسمبر . 1993
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 رسم عدلي ( قسمة) ضمن بعدد  464صحيفة  458كناش  02عدد 63بتاريخ  02ابريل . 2012
 عقد عرفي ( وكالة ) مصحح اإلمضاء في  06اغسطس . 2019 شهادة إدارية  12مؤرخة في  27يناير . 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 13زواال.
مطلب رقم 23 - 126717
تاريخ اإليداع  04 :يوليو 2022
طالبة التحفيظ  :التمري مينة بنت محمد بن أحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك مينة "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك مينة "
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار سيدي عبد الرحمان  ،أسفي
مساحته  02 :آر  26سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق عمومية
شرقا  :زنقة عرضها  06أمتار مربع
جنوبا  :درديش اعبوش
غربا  :بوبكري بشرى
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  175صحيفة  63كناش ل عدد 01بتاريخ  20ديسمبر . 1977
 عقد عرفي ( وكالة إدارية ) مصحح اإلمضاء في  07فبراير . 2022 شهادة إدارية  14مؤرخة في  27يناير . 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 14زواال.
مطلب رقم 23 - 126718
تاريخ اإليداع  04 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :بوبكري جنيب بن محمد بن احمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملك جنيب"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك جنيب"
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار سيدي عبد الرحمان  ،أسفي
مساحته  04 :آر تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :بوبكري سميرة
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جنوبا  :طريق عمومية
غربا  :الزنقة عرضها  8أمتار
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  290صحيفة  235كناش عدد 45بتاريخ  19اكتوبر . 1977
 رسم عدلي ( إراثة ) ضمن بعدد  91صحيفة  120كناش  01عدد 03بتاريخ  01ديسمبر . 1993
 عقد عرفي ( وكالة ) مصحح اإلمضاء في  09اكتوبر . 2011 عقد عرفي ( وكالة ) مصحح اإلمضاء في  11نوفمبر . 2021 شهادة إدارية  11مؤرخة في  27يناير . 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 15زواال
مطلب رقم 23 - 126719
تاريخ اإليداع  04 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :دهبي شهير ابن ميلود بن إبراهيم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار"
نوعـه  :دار للسكن تتكون من سفلي و طابق أول و طابق ثاني بهوائها
موقعـه  :زنقة الرايس  ،سبت اجزولة  ،إقليم أسفي
مساحته  53 :سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :بن زروال الطاهر
شرقا  :نائب ورثة محمد الشلح
جنوبا  :زنقة عرضها  6أمتار
غربا  :نائب ورثة الرايس
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  145صحيفة  116كناش عدد 01بتاريخ  15مارس . 2017
 رسم عدلي ( بيع) ضمن بعدد  595صحيفة  480كناش  1عدد 103بتاريخ  07يونيو 2012
 شهادة إدارية  23مؤرخة في  27يونيو . 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 11صباحا.
مطلب رقم 23 - 126720
تاريخ اإليداع  04 :يوليو 2022
طالبة التحفيظ  :بن كبير جميلة بنت عبد الدامي ين عمر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد احلمري "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد احلمري "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار الصواحلة  ،احلي الصناعي  ،سبت اجزولة  ،إقليم أسفي
مساحته  04 :آر  96سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :ريضاوي العياشي
شرقا  :ريضاوي العياشي
جنوبا  :طريق
غربا  :العباب الهاشمي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع) ضمن بعدد  404صحيفة  233كناش  1عدد 96بتاريخ  24اغسطس . 1996
 رسم عدلي ( بيع) ضمن بعدد  158صحيفة  247كناش  1عدد 198بتاريخ  13فبراير 2018
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  119صحيفة  156كناش عدد 151بتاريخ  22فبراير 2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت فاحت سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 12بعد الزوال .
مطلب رقم 23 - 126721
تاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :كاش عبد النبي ابن حلسن بن الطاهر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد نوالة التنب "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد نوالة التنب "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار الدعاكرة  ،جماعة و قيادة خط أزكان  ،إقليم أسفي
مساحته  46 :آر  24سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الهومي أحمد
شرقا  :الزنقة
جنوبا  :كاش احلسني
غربا  :كاش احلسني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( بيع) ضمن بعدد  353صحيفة  390كناش  1عدد 156بتاريخ  09مارس . 2022
 نسخة من رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  92صحيفة 29كناش  1عدد  119بتاريخ  16ديسمبر . 2014
 شهادة إدارية عدد  50مؤرخة في  19نوفمبر . 2014 إشهاد مصحح اإلمضاء مؤرخ في  04ماي . 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 09صباحا .

مطلب رقم 23 - 126722
تاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :بنحسن عبد احلق ابن بوشعيب بن بوشعيب
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الكدية "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الكدية "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :دوار املعاطلة  ،جماعة بوكدرة  ،قيادة العامر  ،إقليم أسفي
مساحته  01 :هكتار  71آر  12سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :نائب ورثة الصغير بلحاج
شرقا  :نائب ورثة سالم بن مبارك منهم مصطفى
جنوبا  :الكزولي جناة و نائب ورثة ميلود بنحداد منهم عبد اهلل
غربا  :الطريق عرضها  10أمتار
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 شهادة إدارية عدد  22مؤرخة في  01مارس . 2022 رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  17صحيفة  21كناش  1عدد 159بتاريخ  17مارس . 2022
 رسم عدلي ( إصالح احلالة املدنية ) ضمن بعدد  58صحيفة 71كناش  1عدد  159بتاريخ  11ابريل . 2022
 رسم عدلي ( بيع) ضمن بعدد  68صحيفة  83كناش  1عدد 159بتاريخ 13ابريل . 2022
 شهادة إدارية عدد  17مؤرخة في  31ماي . 2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 12بعد الزوال .
مطلب رقم 23 - 126723
تاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022
طالبة التحفيظ  :شركة جسور
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الرميلة أم الصبيعات "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الرميلة أم الصبيعات "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعـه  :حي الروامشة  ،أسفي
مساحته  09 :آر  80سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  23 - 17180و اعليلة عبد اجمليد
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 23 - 22012
جنوبا  :الزنقة عرضها  06أمتار مربع
غربا  :الرسم العقاري عدد 23 - 17182
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
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أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  333صحيفة  291كناش  1عدد 231بتاريخ  24ديسمبر .2022
 رسم عدلي ( استدراك ) ضمن بعدد  225صحيفة  243كناش  1عدد 230بتاريخ  08يونيو .2022
 رسم عدلي ( وكالة ) ضمن بعدد  15صحيفة  15كناش عدد 35بتاريخ  10يناير . 2022
 عقد توثيقي ( بيع ) مسجل بـ أسفي أمر االستخالص 1911/2022سجل املداخيل  202200021959022مرجع األداء 7018112879226
وصل األداء  100898880459بتاريخ  08فبراير . 2022
 شهادة إدارية عدد  2490مؤرخة في  26نوفمبر . 2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 14زواال.
مطلب رقم 23 - 126724
تاريخ اإليداع  12 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :العموري ابريك ابن العربي بن عبد القادر
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد الظهر "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بالد الظهر"
نوعـه  :أرض عارية
موقعـه  :دوار أوالد عزوز  ،جماعة و قيادة لغيات  ،إقليم أسفي
مساحته  12 :آر  50سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :طريق عرضها مترين
جنوبا  :بلمحجوب ميلود
غربا  :بودة املهدي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم عدلي ( استمرار ) ضمن بعدد  335صحيفة  269كناش 16بتاريخ  15اغسطس 1995
 رسم عدلي ( بيع ) ضمن بعدد  596كناش  1عدد  75بتاريخ  02ماي . 2005 شهادة إدارية عدد  12مؤرخة في  14اكتوبر . 2021التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  09سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 09صباحا .
احملافظ على األمالك العقارية بأسفي

			

الشرقي الشوبي
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محافظة احلسيمة
مطلب رقم 24 - 131954
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022؛
طالبة التحفيظ  :مونت أوالد خالي علي بنت محمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أوالد خالي علي "3؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة ايت يوسف وعلي ،احملل املدعو  :شمورا؛
مساحته  03 :ار  22س تقريبا؛
حدوده :
شرقا  :جمال بونعيجة؛
شماال  :فكري أوالد خالي علي ،مونات خالي علي؛
جنوبا  :خالد محمد عمر؛
غربا  :عبد اللطيف حدو اخلطابي؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1صورة شمسية من رسم صدقة عدلي أصله مضمن بسجل األمالك
العقارية رقم  150صحيفة  308عدد  251بتاريخ  25سبتمبر 2020
(توثيق باحلسيمة)؛
 - 2صورة طبق األصل من نسخة رسم امللكية عدلي أصلها مؤرخ
في  12اغسطس ( 2020أصله مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 43
صحيفة  415عدد  429بتاريخ  12مارس ( 2010توثيق باحلسيمة)؛
 - 3صورة طبق األصل من عقد وكالة عرفية أصلها مؤرخ في  26ماي 2022؛
 - 4شهادة إدارية مؤرخة في  10يونيو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  05سبتمبر 2022
على الساعة التاسعة صباحا.
مطلب رقم 24 - 131955
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022؛
طالبة التحفيظ  :مونت أوالد خالي علي بنت محمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أوالد خالي علي "1؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة ايت يوسف وعلي ،احملل املدعو  :شمورا؛
مساحته  08 :ار  35س تقريبا؛
حدوده :
شرقا  :جمال بونعيجة؛
شماال  :أحمد بن علي أزرقان؛
جنوبا  :مونت أوالد خالي علي؛
غربا  :عبد اللطيف حدو اخلطابي؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
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أصل امللك :
 - 1رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 156
صحيفة  358عدد  343بتاريخ  06أكتوبر ( 2021توثيق باحلسيمة)؛
 - 2رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 147
صحيفة  451عدد  338بتاريخ  29سبتمبر ( 2020توثيق باحلسيمة)؛
 - 3صورة طبق األصل من نسخة رسم امللكية عدلي أصلها مؤرخ
في  12اغسطس ( 2020أصله مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 43
صحيفة  415عدد  429بتاريخ  12مارس ( 2010توثيق باحلسيمة)؛
 - 4صورة طبق األصل من عقد وكالة عرفية أصلها مؤرخ في  26ماي 2022؛
 - 5شهادة إدارية مؤرخة في  13يونيو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  05سبتمبر 2022
على الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 24 - 131956
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022؛
طالب التحفيظ  :مونت أوالد خالي علي بنت محمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أوالد خالي علي "2؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة ايت يوسف وعلي ،احملل املدعو  :شمورا؛
مساحته  05 :ار  42س تقريبا؛
حدوده :
شرقا  :فوزية أوالد خالي علي؛
شماال  :الرسم العقاري عدد 24 - 36047؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 24 - 19118؛
غربا  :ملود عرفة احلاج اوفقير؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 150
صحيفة  308عدد  251بتاريخ  25سبتمبر ( 2020توثيق باحلسيمة)؛
 - 2صورة شمسية من نسخة رسم امللكية عدلي أصلها مؤرخ
في  12اغسطس ( 2020أصله مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 43
صحيفة  415عدد  429بتاريخ  12مارس ( 2010توثيق باحلسيمة)؛
 - 3وكالة عرفية مؤرخة في  26ماي 2022؛
 - 4شهادة إدارية مؤرخة في  10يونيو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  05سبتمبر 2022
على الساعة احلادية عشر صباحا.
مطلب رقم 24 - 131957
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022؛
طالبو التحفيظ :
 حسن بن محمد املرابط بنسبة ¼؛ فريد بن علي الزياني بنسبة ¼ عبد الكمال بن علي الزياني بنسبة ¼ -الوافي بنلفقيه ابن عمر بنسبة ¼؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املرابط"؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم احلسيمة ،جماعة احلسيمة ،احملل املدعو  :حي ميرادور السفلى؛
مساحته  02 :ار  40س تقريبا؛
حدوده :
شرقا  :اليماني محمد؛
شماال  :الطريق؛
جنوبا  :أوطاح محمد؛
غربا  :الطريق
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1عقد بيع عرفي مؤرخ في  05سبتمبر 1980؛
 - 2عقد بيع عرفي مؤرخ في  14يوليو 1992؛
 - 3نظير رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 70
صحيفة  456عدد  577بتاريخ  10نوفمبر ( 2009توثيق احلسيمة)؛
 - 4شهادة عدم التنافي مع القانون رقم  25/90مؤرخة في  04يوليو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  05سبتمبر 2022
على الساعة الثانية عشر زواال.
مطلب رقم 24 - 131958
تاريخ اإليداع  08 :يوليو 2022؛
طالب التحفيظ  :ريان حمادة بن محمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ريان"؛
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :مدينة احلسيمة ،احملل املدعو  :حي بوجيبار؛
مساحته  61 :س تقريبا؛
حدوده :
شرقا  :الطريق؛
شماال  :الطريق؛
جنوبا  :فتاح أحمد ،اإلدريسي شيماء
غربا  :محمد حمادة؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 1رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 154صحيفة  209عدد  184بتاريخ  04ماي ( 2021توثيق باحلسيمة)؛
 - 2صورة شمسية من رسم (تنفيذ مقتضيات القرار االستئنافي)
عدلي أصله مؤرخ في  24أبريل 2003؛
 - 3صورة شمسية من محضر تنفيذ بتاريخ  24أبريل 2003؛
 - 4صورة شمسية من قرار استئنافية احلسيمة رقم  199صادر بتاريخ
 26مارس  2002في امللف رقم 798/99؛
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 - 5صورة شمسية من وكالة عرفية أصلها مصادق عليه بتاريخ 05
سبتمبر 2002؛
 - 6صورة شمسية من وكالة عرفية أصلها مصادق عليه
بتاريخ  22اغسطس 2007؛
 - 7صورة شمسية من وكالة عرفية أصلها مصادق عليه
بتاريخ  31يوليو 1996؛
 - 8صورة شمسية من رسم وكالة عدلي أصله محرر بتاريخ  15ابريل
( 2003القنصلية العامة للمملكة املغربية بأمستردام هولندا)؛
 - 9صورة شمسية من نسخة وكالة عدلية أصلها مؤرخ في  16اغسطس
( 2007أصله مضمن بسجل باقي الوثائق رقم  09صحيفة  290عدد 231
بتاريخ  11سبتمبر )1997؛
 - 10صورة شمسية من وكالة عرفية أصلها محرر بتاريخ  11سبتمبر 2002؛
 - 11شهادة عدم التنافي مع القانون  25/90مؤرخة في  14يونيو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  08سبتمبر 2022
على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 24 - 131959
تاريخ اإليداع  12 :يوليو 2022؛
طالب التحفيظ  :حسن بن محمد حيحود؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حسن"؛
نوعـه  :أرض بها بناء يتكون من سفلي؛
موقعه  :مدينة احلسيمة ،احملل املدعو  :شارع ازرو؛
مساحته  01 :ار  04س تقريبا؛
حدوده :
شرقا  :الطريق؛
شماال  :فريد عالش؛
جنوبا  :ورثة شعيب املرابط؛
غربا  :عبد السالم اللوشي؛
احلقوق العينية  :ال شيء؛
أصل امللك :
 - 1رسم اثبات استمرار عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 72
صحيفة  424عدد  322بتاريخ  28سبتمبر ( 2016توثيق باحلسيمة)؛
 - 2عقد اشهاد بقبض مبلغ من املال عرفي مصادق عليه بتاريخ 29
يناير 1979؛
 - 3عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 08نوفمبر 1988؛
 - 4صورة شمسية من رسم ثبوت الزوجية عدلي أصله مضمن بدفتر
األنكحة رقم  13صحيفة  47عدد  35بتاريخ  05ماي 1977؛
 - 5شهادة عدم التنافي مع القانون  25/90مؤرخة في  22يونيو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  12اغسطس 2022
على الساعة التاسعة صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة
البشير دحوتي
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محافظة بنسليمان
مطلب رقم 25 - 10860
تاريخ االيداع  14 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :السيد عمر أوطالب بن سعيد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :التوميات ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :التوميات "
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو " أوالد موسى املناصرة ".
مساحته  01 :هـ  14آر  24س تقريبا .
شماال  :أوالد بوشبكة ،صنهاجي الصغير  ،املسلك عمومي ؛
شرقا  :امللك الغابوي ،الشعبة ؛
جنوبا  :امللك الغابوي  ،الشعبة ؛
غربا  :العربي ولد لشهب ،صنهاجي الصغير .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مضمن بكناش  85عدد  109في  27يوليو 2010؛
 - 2رسم شراء عدلي مضمن بكناش  85عدد  255في  23أغسطس 2010؛
 - 3شهادة إدارية مؤرخة في  13يوليو 2010؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  14 :سبتمبر  2022على
الساعة التاسعة والنصف صباحا .
احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببنسليمان
الزهراوي عزيز

محافظة احملمدية
مطلب رقم 26 - 3871
تاريخ اإليداع  14 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :اجلياللي شكير بن أحمد
بصفته طالب التحفيظ الوحيد
االسم الذي يعرف به امللك  :أرض الرمل
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض أمني
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :احملمدية  ،جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة
مساحته  01 :هكتار  12ار  24سنتيار
حدوده :
شماال  :طريق رقم 3301
جنوبا  :ورثة فاطنة بومعيزة بنت العيساوي – مطلب التحفيظ عدد
26 - 1384
شرقا  :ورثة سحيسح
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غربا  :ورثة الفكاك
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي عدد  112كناش االمالك  83بتاريخ  26ماي 2022
 - 2شهادة ادارية عدد  01م.ش.ق بتاريخ  26ابريل 2022
التحديد املؤقت  :يوم  14سبتمبر  2022على الساعة  09و  30د صباحا
احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية
مصطفى بنحداوي
				

محافظة ورزازات
مطلب رقم 28 - 59222
تاريخ اإليداع  5 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :املودن عبد اهلل بن احمد بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك املودن".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك املودن".
مشتمالته  :أرض بها بناية من طابق أرضي
موقعه  :مدينة ورزازات  ،احملل املدعو  :حي متاسينت .
مساحته  52 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :ايت بن علي
شرقا  :ممر
جنوبا  :احواش عبد احلكيم
غربا  :عبد املالك
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة) بتاريخ  8يوليو .2006
- 2رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 26نوفمبر .2006
- 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 15ابريل .2008
- 4رسم عدلي موضوعه ملحق (أصل) بتاريخ  10يوليو .2012
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  5سبتمبر  2022على الساعة
 09و 30دقيقة.
مطلب رقم 28 - 59223
تاريخ اإليداع  6 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :ايت مبار عبد اهلل بن علي بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حومة متشط"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حومة متشط"
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم ودائرة ورزازات جماعة ترميكت احملل املدعو  :تاجدة.

مساحته  9 :آ  14س تقريبا
حدوده :
شماال  :الزنقة
شرقا  :احمد بوزاهر و يغير عبد اهلل
جنوبا  :الزنقة
غربا  :الزنقة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 11يونيو .1982
- 2رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 25أكتوبر .1984
- 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 17يوليو .1992
- 4محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 18مارس .2016
- 5شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  29يونيو .2017
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  6سبتمبر  2022على الساعة
 09و 30دقيقة.
مطلب رقم 28 - 59224
تاريخ اإليداع  6 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :ايت مبار عبد اهلل بن علي بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مبار ."2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مبار ."2
مشتمالته  :أرض بها بناية من طابق ارضي و جزء منها عاري محاط بسور
موقعه  :اقليم ودائرة ورزازات جماعة ترميكت احملل املدعو  :تاجدة.
مساحته  1 :آ  93س تقريبا
حدوده :
شماال  :الزنقة
شرقا  :الزنقة
جنوبا  :الزنقة
غربا  :الزنقة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 11يناير .1988
- 2رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 17يوليو .1992
- 3محرر ثابت التاريخ (أصل) بتاريخ  18مارس .2016
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  6سبتمبر  2022على الساعة
 11و 00دقيقة.
مطلب رقم 28 - 59225
تاريخ اإليداع  6 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :ايت مبار عبد اهلل بن علي بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مبار ."1
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مطلب رقم 28 - 59227
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مبار ."1
تاريخ اإليداع  7 :يوليو .2022
مشتمالته  :أرض عارية جزء منها به بناية من طابق ارضي و طابقني علويني
طالبة التحفيظ  :بوقاسي حورية بنت محمد بنسبة 1 / 1
موقعه  :اقليم ودائرة ورزازات جماعة ترميكت احملل املدعو  :تكمي اجلديد.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك بوقاسي".
مساحته  12 :آ  60س تقريبا
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك بوقاسي".
حدوده :
مشتمالته  :أرض عارية
شماال  :الطريق الوطنية رقم 09
موقعه  :اقليم و دائرة ورزازات ،جماعة ترميكت ،احملل املدعو  :تاجدة.
شرقا  :موالي عمر بن عبد اهلل
مساحته  5 :آ  35س تقريبا
جنوبا  :البناجي محمد
حدوده :
غربا  :الزنقة
شماال  :الرسم العقاري رقم  28 - 2511و مورادي رحمة و محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
شرقا  :عبد الهادي بوقاسي
سند التملك :
جنوبا  :الزنقة
- 1رسم عدلي (أصل) بتاريخ 29مارس .1970
غربا  :حنان مالح و الرسم العقاري رقم 28 - 49510
- 2رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة) بتاريخ  12أغسطس .1976
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
- 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  2سبتمبر .1993
سند التملك :
4شهادة إدارية (أصل) بتاريخ فاحت مارس .2010- 1رسم عدلي موضوعه بيع (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  3ابريل .1996
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  6سبتمبر  2022على الساعة
- 2رسم عدلي موضوعه بيع (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ 23ماي .2005
 12و 30دقيقة.
- 3رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة) بتاريخ  12أكتوبر .2020
- 4رسم عدلي موضوعه هبة (أصل) بتاريخ  9يونيو .2022
مطلب رقم 28 - 59226
- 5وكالة (أصل) بتاريخ 17يونيو .2022
تاريخ اإليداع  7 :يوليو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  7سبتمبر  2022على الساعة
طالب التحفيظ  :ايكوعا عبد اهلل بن علي بنسبة 1 / 1
 11و 30دقيقة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :سدرة امازير".
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات بالنيابة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سدرة امازير".
الطاهري عبد الرحيم
				
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :مدينة ورزازات احملل املدعو حي متاسينت.
مساحته  11 :آ  78س تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :احدا محمد
جنوبا  :كبيرة ايكوعا
غربا  :لطيفي عبد املالك
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  14أغسطس .1934
- 2رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  28أكتوبر .1937
- 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  3ديسمبر .1945
- 4رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  6أغسطس .1994
- 5رسم عدلي موضوعه إراثة (أصل) بتاريخ  24أكتوبر .2015
- 6رسم عدلي موضوعه قسمة (أصل) بتاريخ  20نوفمبر .2015
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  7سبتمبر  2022على الساعة
 09و 30دقيقة.

محافظة سيدي قاسم
مطلب رقم 30 - 46080
تاريخ اإليـداع  07 :يوليو .2022
طالبتي التحفيظ  :السيدتني :
 - 1يامنة عبودو بنت عبد السالم بن قاسم؛
 - 2جمعة عبودو بنت عبد السالم بن قاسم.
بصفتهما مالكتني على الشياع سوية بينهما.
االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا  " :رحمة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بسم اهلل".
نوعـه  :دار للسكنى من سفلي و فوقي.
موقعه  :إقليم و مدينة سيدي قاسم ،حي املرس ،الزنقة  ،41رقم .20
مساحته  63 :س تقريبا .
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حدوده :
شماال  :الزنقة  41؛
جنوبا  :ورثة احمد فرياط ؛
شرقا  :ممر عرضه  1.16متر؛
غربا  :ورثة بن الزيزون.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  17من شوال  18 - 1443ماي
 2022مضمن بعدد  199صحيفة  216كناش األمالك رقم  28بقسم
التوثيق بسيدي قاسم.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  7 :سبتمبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 30 - 46081
تاريخ اإليـداع  13 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :السيد أحمد بنكرامة بن محمد بن بوسلهام.
االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا  " :فدان املشتى ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان املشتى".
نوعـه  :أرض فالحية .
موقعه  :إقليم سيدي قاسم ،دائرة تالل الغرب ،قيادة عني الدفالي،
جماعة بني وال ،دوار الشاوية التبابعة.
مساحته  14 :آر  25س تقريبا .
حدوده :
شماال  :علي بنكرامة؛
جنوبا  :رسم عقاري رقم  30 - 42330؛
شرقا  :رسوم عقارية رقم 30 - 42250 ،30 - 41829 ،30 - 42034
و30 - 41775؛
غربا  :طريق.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
أصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  11من ذي القعدة 14 - 1440
يوليو  2019مضمن بعدد  475كناش األمالك رقم  13بقسم التوثيق
باحد كورت.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13 :سبتمبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم
امبارك السوسي
			

محافظة تيزنيت
مطلب رقم 31 - 147316
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :عبد اهلل بودربال بن أحمد بنسبة1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :امي العركوب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :امي العركوب".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :دوار سيدي بوالفضايل جماعة أربعاء الساحل اقليم تيزنيت.
مساحته  33 :آر  25س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :احمد بوضاض
جنوبا  :اداملومن عبد اهلل
غربا  :رشيد جرموني
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه ملكية (أصل) بتاريخ  15يونيو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  8سبتمبر  2022على الساعة
 09و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147317
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022
طالبة التحفيظ  :فاطمة أبروج بنت محمد بنسبة 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :سحل جنالب ."2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سحل جنالب ."2
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :سيدي بوالفضايل جماعة أربعاء الساحل اقليم تيزنيت.
مساحته  10 :آر  6س تقريبا
حدوده :
شماال  :مسلك عمومي
شرقا  :فاضمة أبروج
جنوبا  :ورثة أبروج أحمد و مسلك عمومي
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :صورة طبق االصل لرسم عدلي موضوعه ملكية
بتاريخ  5نوفمبر .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  8سبتمبر  2022على الساعة
 10و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147318
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022
طالبة التحفيظ  :فاطمة أبروج بنت محمد بنسبة 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :سحل جنالب ."1
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سحل جنالب ."1
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :دوار سيدي بوالفضايل جماعة أربعاء الساحل اقليم تيزنيت.
مساحته  5 :آر  32س تقريبا
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شماال  :مسلك عمومي
شرقا  :فاضمة أبروج
جنوبا  :ورثة ادهبوز
غربا  :ورثة احلسني أبروج
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه ملكية (أصل) بتاريخ  5نوفمبر .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  8سبتمبر  2022على الساعة
 10و 30دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147319
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022
طالبي التحفيظ :
فاطمة الساعيدي بنت عبد الرحمان بنسبة3240 / 108
خديجة منصوري بنت أحمد بنسبة 3240 / 504
نزيهة منصوري بنت أحمد بنسبة 3240 / 504
يامنة بهال بنت محمد بنسبة 3240 / 177
محمد منصوري بن العربي بنسبة 3240 / 413
عبد اللطيف منصوري بن العربي بنسبة 3240 / 413
فضل اهلل منصوري بن العربي بنسبة 3240 / 413
احلسن بوزغيبة بن موالي علي بنسبة 3240 / 708
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان اجلمل".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان اجلمل رقم ."03
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :دوار أزرو زكاغن جماعة أكلو اقليم تيزنيت.
مساحته  1 :آر  19س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 26876
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 11831
غربا  :ورثة مناس
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ 19ابريل .2022
رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ فاحت يونيو .2022
رسم عدلي موضوعه ملحق (أصل) بتاريخ 20يونيو .2022
عقد عرفي موضوعه إشهاد (أصل) بتاريخ  5يوليو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  8سبتمبر  2022على الساعة
 09و 30دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147320
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022
طالبي التحفيظ :
فاطمة الساعيدي بنت عبد الرحمان بنسبة3240 / 108
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خديجة منصوري بنت أحمد بنسبة 3240 / 504
نزيهة منصوري بنت أحمد بنسبة 3240 / 504
يامنة بهال بنت محمد بنسبة 3240 / 177
محمد منصوري بن العربي بنسبة 3240 / 413
عبد اللطيف منصوري بن العربي بنسبة 3240 / 413
فضل اهلل منصوري بن العربي بنسبة 3240 / 413
احلسن بوزغيبة بن موالي علي بنسبة 3240 / 708
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان اجلمل".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان اجلمل رقم ."01
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :دوار أزرو زكاغن جماعة أكلو اقليم تيزنيت.
مساحته  1 :آر  91س تقريبا
حدوده :
شماال  :مناس مليكة
شرقا  :طريق
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 38490
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 31 - 11831
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ 19ابريل .2022
صورة طبق االصل لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت يونيو .2022
رسم عدلي موضوعه ملحق (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  20يونيو .2022
صورة طبق االصل لعقد عرفي موضوعه إشهاد بتاريخ  5يوليو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  8سبتمبر  2022على الساعة
 09و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147321
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :احلسان اموزون بن محمد بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :انرارن".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أموزون".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :تدوارت جماعة أكلو اقليم تيزنيت.
مساحته  1 :آر  12س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :ناماط امحمد ومن معه
جنوبا  :طريق
غربا  :ورثة أشينان العربي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
عقد عرفي موضوعه قسمة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  30يوليو .1998
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ  31ديسمبر .2021
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شهادة إدارية (أصل) بتاريخ 14يناير .2022
رسم عدلي موضوعه قسمة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  4مارس .2022
رسم عدلي موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  9يوليو .2022
رسم عدلي موضوعه وكالة (أصل) بتاريخ  02نوفمبر .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  8سبتمبر  2022على الساعة
 11و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147322
تاريخ اإليداع 13 :يوليو .2022
طالبا التحفيظ :
يوسف خلفان بن احلسني بنسبة 2 / 1
فاطمة مرضي بنت حلسن بنسبة 2 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ابالض".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ابالض ." 1
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :تيرت  2جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
مساحته  1 :آر  20س تقريبا
حدوده :
شماال  :ابلخير عمر
شرقا  :طالبا التحفيظ
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :امللك العام اجلماعي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه نسخة استمرار (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ
19مارس .1981
رسم عدلي موضوعه إراثة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  17يوليو .2000
عقد عرفي موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ 26
أغسطس .2002
عقد عرفي موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  21مارس .2003
عقد عرفي موضوعه قسمة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  3يوليو .2003
عقد عرفي موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  28يوليو .2008
عقد عرفي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  14نوفمبر .2008
رسم عدلي موضوعه إشهاد (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ 30
أكتوبر .2019
رسم عدلي موضوعه وكالة (أصل) بتاريخ  6ماي .2022
رسم عدلي موضوعه نسخة إراثة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ 28
أغسطس .2007
شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  22أغسطس .2016
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  13سبتمبر  2022على الساعة
 11و 30دقيقة.
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مطلب رقم 31 - 147323
تاريخ اإليداع 13 :يوليو .2022
طالبا التحفيظ :
يوسف خلفان بن احلسني بنسبة 2 / 1
فاطمة مرضي بنت حلسن بنسبة 2 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ابالض".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ابالض ." 2
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :تيرت  2جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
مساحته  1 :آر  20س تقريبا
حدوده :
شماال  :احلسن ابلخير
شرقا  :امللك العام اجلماعي
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :طالبا التحفيظ
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه إراثة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  17يوليو .2000
عقد عرفي موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ 26
أغسطس .2002
عقد عرفي موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  20مارس .2003
عقد عرفي موضوعه قسمة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  3يوليو .2003
عقد عرفي موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  28يوليو .2008
عقد عرفي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  14نوفمبر .2008
رسم عدلي موضوعه إشهاد (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ 30
أكتوبر .2019
رسم عدلي موضوعه نسخة استمرار (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ
19مارس .1981
رسم عدلي موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  6ماي .2022
شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  22أغسطس .2016
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  13سبتمبر  2022على الساعة
 11و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147324
تاريخ اإليداع 13 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :أحمد فقير بن ابراهيم بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :تبحيرت أوبركا".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تبحيرت أوبركا".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :دوار سيدي بوالفضايل جماعة أربعاء الساحل اقليم تيزنيت.
مساحته  19 :آر  72س تقريبا
حدوده :
شماال  :احلسن برشيل
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شرقا  :محمد هوفي
جنوبا  :أحمد الهواض
غربا  :محمد املومن
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
عقد عرفي موضوعه هبة (أصل) بتاريخ  10نوفمبر .2009
محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  23مارس .2017
عقد عرفي موضوعه ملحق (أصل) بتاريخ  19أكتوبر .2017
شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  24فبراير .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  13سبتمبر  2022على الساعة
 09و 30دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147325
تاريخ اإليداع 13 :يوليو .2022
طالبي التحفيظ :
عمر بواريق بن محمد بنسبة 3456 / 1008
فاطمة أيوب بنت محمد بنسبة 3456 / 516
جنيمة بواريق بنت محمد بنسبة 3456 / 504
رقية بواريق بنت محمد بنسبة 3456 / 504
حبيبة بواريق بنت محمد بنسبة 3456 / 504
محمد اوان بن صالح بنسبة 3456 / 126
يونس اوان بن محمد بنسبة 3456 / 98
سومية اوان بنت محمد بنسبة 3456 / 49
خديجة اوان بنت محمد بنسبة 3456 / 49
حسن اوان بن محمد بنسبة 3456 / 98
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بواريق ."3
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بواريق ."3
مشتمالته  :أرض عارية بها بناية من سفلي
موقعه  :بواريق  3جماعة تافراوت اقليم تيزنيت.
مساحته  92 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة أوشكور
شرقا  :طالب التحفيظ
جنوبا  :ايت امكاسي
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه إراثة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  28سبتمبر .1993
رسم عدلي موضوعه إراثة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  2يوليو .2013
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رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ  10يونيو .2022
رسم عدلي موضوعه إراثة (أصل) بتاريخ  5يوليو .2022
شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  18فبراير .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  13سبتمبر  2022على على
الساعة  12و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147326
تاريخ اإليداع 13 :يوليو .2022
طالبي التحفيظ :
عمر بواريق بن محمد بنسبة 3456 / 1008
فاطمة أيوب بنت محمد بنسبة 3456 / 516
جنيمة بواريق بنت محمد بنسبة 3456 / 504
رقية بواريق بنت محمد بنسبة 3456 / 504
حبيبة بواريق بنت محمد بنسبة 3456 / 504
محمد اوان بن صالح بنسبة 3456 / 126
يونس اوان بن محمد بنسبة 3456 / 98
سومية اوان بنت محمد بنسبة 3456 / 49
خديجة اوان بنت محمد بنسبة 3456 / 49
حسن اوان بن محمد بنسبة 3456 / 98
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بواريق ."2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بواريق ."2
مشتمالته  :أرض عارية بها منزل من سفلي
موقعه  :بواريق  2جماعة تافراوت اقليم تيزنيت.
مساحته  44 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :طالب التحفيظ
شرقا  :طريق
جنوبا  :ورثة العثمانيني
غربا  :طالب التحفيظ
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه إراثة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  28سبتمبر .1993
رسم عدلي موضوعه إراثة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  2يوليو .2013
رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ  2يونيو .2022
صورة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ  5يوليو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  13سبتمبر  2022على الساعة
 11و 00دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147327
تاريخ اإليداع 13 :يوليو .2022
طالبي التحفيظ :
عمر بواريق بن محمد بنسبة 3456 / 1008
فاطمة أيوب بنت محمد بنسبة 3456 / 516
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جنيمة بواريق بنت محمد بنسبة 3456 / 504
حبيبة بواريق بنت محمد بنسبة 3456 / 504
محمد اوان بن صالح بنسبة 3456 / 126
رقية بواريق بنت محمد بنسبة 3456 / 504
يونس اوان بن محمد بنسبة 3456 / 98
سومية اوان بنت محمد بنسبة 3456 / 49
خديجة اوان بنت محمد بنسبة 3456 / 49
حسن اوان بن محمد بنسبة 3456 / 98
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بواريق ."3
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بواريق ."3
مشتمالته  :أرض بها بناية سفلية .
موقعه  :بواريق  1جماعة تافراوت اقليم تيزنيت.
مساحته  45 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :بواريق ابراهيم
شرقا  :طريق
جنوبا  :الفياللي
غربا  :باحلسن
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
رسم عدلي موضوعه إراثة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  28سبتمبر .1993
رسم عدلي موضوعه إراثة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  2يوليو .2013
رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ  10يونيو .2022
رسم عدلي موضوعه إراثة (أصل) بتاريخ  5يوليو .2022
شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  18فبراير .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  13سبتمبر  2022على الساعة
 11و 30دقيقة.
مطلب رقم 31 - 147328
تاريخ اإليداع 14 :يوليو .2022
طالبة التحفيظ  :رقية بوفاال بنت أحمد بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ايت عبا".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :آيت عبا".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :آيت عبا جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.
مساحته  2 :آر  1س تقريبا
حدوده :
شماال  :أحمد الداودي
شرقا  :مصطفى كنكا
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :فاطمة ادعلي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
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سند التملك :
عقد عرفي موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  11ابريل .2007
عقد عرفي موضوعه بيع (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  16سبتمبر .2008
رسم عدلي موضوعه هبة (أصل) بتاريخ  26ديسمبر .2019
شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  14يونيو .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14سبتمبر  2022على الساعة
 10و 00دقيقة.
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" النحيلي"
ذي مطلب التحفيظ عدد ، 31 - 22720
الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 775
بتاريخ  06نوفمبر 2013واعالن بانتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 891
املؤرخة في  27يناير 2016
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  07يوليو  2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى" النحيلي" موضوع املطلب عدد 31 - 22720
الكائن بفوق املصلى جماعة واقليم تيزنيت تتابع من االن فصاعدا
مجزأة على الشكل اآلتي :
 حتت االسم اجلديد " بوردمي " لقطعة مساحتها  42آر  70س فياسم السادة :
 احلسني بوردمي بن محمد بنسبة ، 44/112 حسن بوردمي بن محمد بنسبة ، 02/112 ابراهيم بوردمي بن محمد بنسبة ، 02/112 فاطمة بوردمي بنت محمد بنسبة ، 08/112 زينة بوردمي بنت محمد بنسبة ، 08/112 عائشة بوردمي بنت محمد بنسبة ، 08/112 زهرة بوردمي بنت محمد بنسبة ، 08/112 حبيبة بوردمي بنت محمد بنسبة ، 08/112 فاطنة بوردمي بنت محمد بنسبة ، 08/112 حسنة بوردمي بنت محمد بنسبة ، 08/112 رشيدة بوردمي بنت محمد بنسبة ، 08/112 حتت االسم القدمي " النحيلي " ملا تبقى من امللك موضوع املطلبأعاله في اسم نفس طالبة التحفيظ األصلية السيدة رشيدة
النحيلي بنت بوشعيب وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا:
 رسم عدلي موضوعه استمرار مؤرخ في  07يوليو  2014مضمنبعدد  292كناش االمالك رقم  9توثيق تيزنيت ،
 صورة طبق االصل لرسم عدلي موضوعه اراثة مؤرخة في  04يوليو ، 2008 صورة طبق االصل لرسم عدلي موضوعه وكالة مؤرخة في  12نوفمبر ،2009 صورة طبق االصل لرسم عدلي موضوعه اراثة مؤرخة في  09يونيو ، 2014 نسخة حكم ابتدائي عدد  165مؤرخ في  04يوليو  2017ملفالتحفيظ عدد ،207/2016
 شهادة عدم الطعن باالستئناف مؤرخة في  29نوفمبر ، 2018والباقي بدون تغيير .
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خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" كفاس " 2
ذي مطلب التحفيظ عدد ، 31 - 146162
الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1135
بتاريخ  30سبتمبر 2020
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  14يوليو  2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى" كفاس  " 2موضوع املطلب عدد 31 - 146162
الكائن بدوار اكي اخلميس جماعة بونعمان اقليم تيزنيت تتابع من االن
فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها  63آر
 26س وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا
والباقي بدون تغيير .
خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" جنان تكراكرا "
ذي مطلب التحفيظ عدد ، 31 - 146845
الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1194
بتاريخ  17نوفمبر 2021
بمقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  14يوليو  2022فإن مسطرة حتفيظ
امللك املسمى" جنان تكراكرا " موضوع املطلب عدد  31 - 146845الكائن
بساقية الزيت جماعة واقليم تيزنيت تتابع من االن فصاعدا في اسم
نفس طالبا التحفيظ االصليني مبساحة قدرها  04آر  49س تقريبا
وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا
والباقي بدون تغيير .
احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت بالنيابة
أصوفي البشير
			

محافظة الصويرة
مطلب رقم 35 - 63234
تاريخ اإليداع  04 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :عبد الهادي ملزطور بن حلسن
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فدان اضويوات".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :فدان اضويوات ".
مشتمالته  :ارض فالحية .
موقعه  :باشوية وجماعة تاملست  ،دوار ايت ارشيد.
مساحته  00 :ه  11ار  36س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :عاشق الركراكي
جنوبا  :ورثة عبد النبي
غربا  :ورثة عبد الرحمان
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
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سند التملك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  15محرم  1438موافق  17اكتوبر  )2016توثيقالصويرة ضمن بتاريخ  14نوفمبر  2016سجل االمالك عدد  120حتت رقم
 285صحيفة (359
 عقد شراء عدلي مؤرخ في  09شعبان  1443موافق  12مارس )2022توثيق الصويرة ضمن بتاريخ  16ماي  2022سجل االمالك عدد 171
حتت رقم  189صحيفة (222
شهادة ادارية عدد  /04ب ت مؤرخة في  26سبتمبر 2016 تصميم موقعي.التاريخ املقرر إلجراء التحديد  09 :سبتمبر  2022على الساعة الثانية
والنصف زواال .
مطلب رقم 35 - 63235
تاريخ اإليداع  05 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :لطيفة ءايات اهلل بنت اخملتار
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :زيتون العوادي".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :زيتون العوادي ".
مشتمالته  :ارض عارية .
موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة ،قيادة الشياظمة اجلنوبية ،جماعة حد
الدرى ،دوار املعاشات
مساحته  00 :ه  20ار  15س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق
شرقا  :الطريق الوطنية بعرض  30متر
جنوبا  :جموع الشرقي -الطريق الوطنية بعرض  30متر
غربا  :ورثة بومهيد شريفة – جموع الشرقي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
سند التملك :
 رسم استمرار عدلي مؤرخ في  08رمضان  1443موافق  10ابريل )2022توثيق الصويرة ضمن بتاريخ  02يونيو  2022سجل االمالك عدد 172
حتت رقم  103صحيفة (166
شهادة ادارية عدد  22 /18م ت مؤرخة في  23مارس 2022 تصميم موقعي.التاريخ املقرر إلجراء التحديد  12 :سبتمبر  2022على الساعة
التاسعة والنصف صباحا .
مطلب رقم 35 - 63236
تاريخ اإليداع  06 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :عبد اللطيف خلومية ابن الركراكي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملك الدهيرة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك الدهيرة ".
مشتمالته  :ارض عارية .
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موقعه  :اقليم ودائرة الصويرة ،قيادة الشياظمة اجلنوبية ،جماعة حد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.

الدرى ،دوار مترازة.

سند التملك :

مساحته  00 :ه  09ار  04س تقريبا.

 -نسخة مستخرجة من كناش محتويات امالك الدولة

حدوده :

 -تصميم موقعي.

شماال  :مصطفى سدراوي

التاريخ املقرر إلجراء التحديد  14 :سبتمبر  2022على الساعة

شرقا  :الطريق الوطنية

العاشرة صباحا .

جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 35 - 61008
مطلب رقم 35 - 63238

غربا  :ورثة احلاج سالم عمارة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خمسة اشجار من الزيتون

تاريخ اإليداع  08 :يوليو .2022

مملوكة للغير.

طالب التحفيظ  :مبارك امزكان ابن احلسن

سند التملك :

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الوجلة".

 -نسخة عدلية لرسم استمرار عدلي مؤرخ في  28صفر  1436موافق

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الوجلة".

 21ديسمبر  )2014توثيق الصويرة ضمن بتاريخ  15يناير  2015سجل

مشتمالته  :ارض عارية .

االمالك عدد  107حتت رقم  37صحيفة (63

موقعه  :باشوية وجماعة احلنشان حي الوجلة .

 -نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في  27ربيع االول 1436

مساحته  00 :ه  01ار  90س تقريبا.

موافق  19يناير  )2015توثيق الصويرة ضمن بتاريخ  19يناير 2015

حدوده :

سجل االمالك عدد  101حتت رقم  367صحيفة (409

شماال  :الرسم العقاري عدد 35 - 21686

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  21ربيع الثاني  1441موافق  18ديسمبر )2019

شرقا  :محمد ملكانة

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ  06يناير  2020سجل االمالك عدد  150حتت

جنوبا  :طريق عمومية

رقم  88صحيفة (109

غربا  :مطلب التحفيظ عدد 35 - 26029

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  14 /181مؤرخة في  12ديسمبر 2014

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.

 -تصميم موقعي.

سند التملك :

التاريخ املقرر إلجراء التحديد  13 :سبتمبر  2022على الساعة

 -نسخة عدلية من رسم استمرار عدلي مؤرخ في  05صفر  1437موافق

العاشرة صباحا .

 17نوفمبر  )2015توثيق الصويرة ضمن بتاريخ  29ديسمبر 2015
سجل االمالك عدد  112حتت رقم  324صحيفة (337
مطلب رقم 35 - 63237

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  28ربيع االول  1438موافق  28ديسمبر )2016

تاريخ اإليداع  07 :يوليو .2022

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ  02فبراير  2017سجل االمالك عدد 125

طالب التحفيظ  :مندوب امالك الدولة بالصويرة

حتت رقم  157صحيفة (198

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مدرسة والد سعيد ".

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  08ربيع الثاني  1437موافق  19يناير )2016

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :مدرسة والد سعيد ".

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ  28فبراير  2016سجل االمالك عدد 119

مشتمالته  :ارض بها مدرسة .

حتت رقم  11صحيفة (12

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

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في  05صفر  1437موافق  17نوفمبر  )2015توثيق

جماعة اوالد مرابط  ،مدرسة والد سعيد.

الصويرة ضمن بتاريخ  31ديسمبر  2015سجل االمالك عدد  110حتت

مساحته  00 :ه  36ار  68س تقريبا.

رقم  363صحيفة (443

حدوده :

-رسم شراء عدلي مؤرخ في  24جمادى االولى  1440موافق  31يناير )2019

شماال  :مكاز

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ  12مارس  2019سجل االمالك عدد 136

شرقا  :مكاز

حتت رقم  417صحيفة (487

جنوبا  :مكاز

 -نسخة طبق االصل لشهادة ادارية عدد  /45ق .ش.د مصححة

غربا  :طريق عمومية

االمضاء بتاريخ  25ماي 2022
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 نسخة طبق االصل لشهادة ادارية عدد  /46ق .ش.د مصححةاالمضاء بتاريخ  25ماي .2022
 تصميم موقعي.التاريخ املقرر إلجراء التحديد  15 :سبتمبر  2022على الساعة
العاشرة صباحا .
احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة
محمد عطشة
				

محافظة العراِئش
مطلب رقم 36 - 37658
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو .2022
طالبي التحفيظ :
- 1أمل سليمان بنت عبدالعزيز بنسبة 96 / 16
 - 2مونية سليمان بنت عبدالعزيز بنسبة 96 / 16
 - 3أسماء سليمان بنت عبدالعزيز بنسبة 96 / 16
 - 4محمد سليمان بنت عبدالعزيز بنسبة 96 / 14
 - 5حورية حجي بنت محمد بنسبة 96 / 6
 - 6حفصة سليمان بنت عبدالعزيز بنسبة 96 / 7
 - 7نرجس سليمان بنت عبدالعزيز بنسبة 96 / 7
 - 8هند سليمان بنت عبدالعزيز بنسبة 96 / 7
- 9رباب سليمان بنت عبدالعزيز بنسبة 96 / 7
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :السليمانية".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :السليمانية".
مشتمالته  :أرض فالحية بها بناية حتتوي على سفلي وطابق أول
واسطبل وبئر
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة اوالد اوشيح ،احملل املدعو  :دوار الصوالح.
مساحته  1 :هـ  83آ  12س تقريبا
حدوده :
شماال  :أراضي اجلموع
شرقا  :الزعيم احسينو القنبوعي
جنوبا  :طريق
غربا  :أراضي اجلموع
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1عقد عرفي موضوعه وكالة (أصل) بتاريخ  30يناير .2020
- 2شهادة إدارية (أصل) بتاريخ 11مارس .2022
- 3رسم عدلي (أصل) بتاريخ 13ابريل .2022
- 4رسم عدلي موضوعه صدقة (أصل) بتاريخ  10ماي .2022
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- 5رسم عدلي (أصل) بتاريخ  25ماي .2022
- 6رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  25ماي .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  2سبتمبر  2022على الساعة
 09و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37659
تاريخ اإليداع  4 :يوليو .2022
طالبي التحفيظ :
- 1السعدية بنت عبدالعزيز الكنوني بنسبة 240 / 20
- 2عبدالسالم بن احلاج محمد الكنوني بنسبة 240 / 20
 - 3حذيفة الكنوني بن محمد بنسبة 240 / 26
- 4جهاد الكنوني بن محمد بنسبة 240 / 13
- 5سفيان الكنوني بن محمد بنسبة 240 / 26
- 6لطيفة الثقال بنت محمد بنسبة 240 / 15
 - 7عزيز الكنوني بن عبدالسالم بنسبة 240 / 120
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الكنوني".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الكنوني".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم العرائش جماعة الساحل ،احملل املدعو  :مزارع القسيريسي.
مساحته  1 :هـ  25آ  65س تقريبا
حدوده :
شماال  :العبوري الريفي
شرقا  :محمد العبوري
جنوبا  :مطلب عدد  36 - 2462 :و الرسم العقاري رقم 36 - 25508
غربا  :عبدالرؤوف الشنتوف
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  22نوفمبر .1994
- 2رسم عدلي موضوعه إراثة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  8أغسطس .2007
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  5سبتمبر  2022على الساعة
 09و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37660
تاريخ اإليداع  5 :يوليو .2022
طالبي التحفيظ :
- 1عبداحلق الهواري بن أحمد بنسبة 25 / 10
- 2جلول الهواري بن أحمد بنسبة 25 / 6
 - 3خديجة الهواري بنت أحمد بنسبة 25 / 3
 - 4محمد الهواري بن أحمد بنسبة 25 / 6
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :داوود."1
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :داوود."1
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مشتمالته  :أرض فالحية بها إسطبل
موقعه  :مدينة القصرالكبير،حي الفرفارة.
مساحته  2 :آ  27س تقريبا
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 36 - 46538
شرقا  :عبداخلالق الهواري
جنوبا  :زنقة
غربا  :الرسم العقاري رقم 36 - 46538
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  18أغسطس .1996
- 2حكم ابتدائي (أصل) بتاريخ 16فبراير .2010
- 3محضر (أصل) بتاريخ  30سبتمبر .2011
- 4رسم عدلي موضوعه إراثة (أصل) بتاريخ  6يناير .2016
- 5رسم عدلي موضوعه وكالة (أصل) بتاريخ  7يناير .2016
- 6رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 26ماي .2018
- 7رسم عدلي موضوعه إراثة (أصل) بتاريخ 20يناير .2020
- 8حكم ابتدائي (أصل) بتاريخ  5مارس .2020
- 9رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (أصل) بتاريخ 27أغسطس .2020
- 10قرار استئنافي (أصل) بتاريخ 26أغسطس .2021
11محضر موضوعه قسمة (أصل) بتاريخ  16مارس .202212شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  27ماي .202213شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  3يونيو .202214رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  20يونيو .2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  5سبتمبر  2022على الساعة
 12و 00دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37661
تاريخ اإليداع  5 :يوليو .2022
طالبي التحفيظ :
- 1عبداحلق الهواري بن أحمد بنسبة 8 / 3
- 2جلول الهواري بن أحمد بنسبة 8 / 2
- 3خديجة الهواري بنت أحمد بنسبة 8 / 1
- 4محمد الهواري بن أحمد بنسبة 8 / 2
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :داوود."2
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :داوود."2
مشتمالته :
موقعه  :مدينة القصرالكبير ،حي الفرفارة.
مساحته  43 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :عبدالرزاق الهواري
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شرقا  :زنقة
جنوبا  :منانة الهواري
غربا  :الرسم العقاري رقم  36 - 46538و ورثة احمد الهواري
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  18أغسطس .1996
- 2حكم ابتدائي (أصل) بتاريخ 16فبراير .2010
- 3محضر موضوعه قسمة (أصل) بتاريخ  30سبتمبر .2011
- 4رسم عدلي موضوعه وكالة (أصل) بتاريخ  7يناير .2016
- 5رسم عدلي موضوعه إراثة (أصل) بتاريخ  16يناير .2016
- 6رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  23ماي .2018
- 7رسم عدلي موضوعه إراثة (أصل) بتاريخ  20يناير .2020
- 8حكم ابتدائي (أصل) بتاريخ  5مارس .2020
- 9رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (أصل) بتاريخ  27أغسطس .2020
- 10قرار استئنافي (أصل) بتاريخ  19ابريل .2021
- 11محضر موضوعه قسمة (أصل) بتاريخ  16مارس .2022
- 12شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  3يونيو .2022
- 13رسم عدلي (أصل) بتاريخ  20يونيو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  5سبتمبر  2022على الساعة
 13و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37662
تاريخ اإليداع  6 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :بوشعيب لعزيز بن عبداهلل
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :لعزيز".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :لعزيز".
مشتمالته  :أرض بها بناية حتتوي على سفلي وثالث طوايق علوية
وطابق رابع بالتراجع
موقعه  :مدينة العرائش ،احملل املدعو  :زنقة فاس.
مساحته  65 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :أحمد الزكوري
شرقا  :عبدالسالم عالم و سعدية قندفود
جنوبا  :زنقة
غربا  :الرسم العقاري رقم 36 - 20685
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه قسمة (نظير) بتاريخ  7يونيو .1991
- 2رسم عدلي موضوعه هبة (أصل) بتاريخ  11ماي .2017
- 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  22نوفمبر .2018
- 4شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  8يناير .2019
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  6سبتمبر  2022على الساعة
 09و 30دقيقة.
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مطلب رقم 36 - 37663
تاريخ اإليداع  6 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :عبداإلله السلموني بن أحمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :املنارة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املنارة".
مشتمالته  :أرض بها بناية حتتوي على سفلي وطابق أول
موقعه  :مدينة العرائش ،شارع عبداملومن بن علي رقم  75 :مكرر.
مساحته  93 :س تقريبا
حدوده :
شماال  :شارع و منى مزوك و مصطفى السلموني
شرقا  :ورثة احلاج علي حمات و ورثة احلاج موحى الرضواني و العز
عبدالسالم
جنوبا  :ورثة عبدالقادر بوجديان و ورثة احلاج موحى الرضواني
غربا  :منى أمزوك و عبدالنبي زقان و ورثة احلاج املصباحي
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  29أغسطس .1981
- 2رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  9ابريل .1999
- 3شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  22ابريل .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  6سبتمبر  2022على الساعة
 10و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37664
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :محمد بن محمد الصمودي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :املدير".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :املدير".
مشتمالته  :أرض فالحية بها منزل يحتوي على سفلي
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة العوامرة ،احملل املدعوك دوار الغوازي.
مساحته  24 :آ  23س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :سالم العليوي
جنوبا  :سالم العليوي
غربا  :هالل األبيض
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه ملكية (أصل) بتاريخ 16يوليو .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  8سبتمبر  2022على الساعة
 10و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37665
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :مصطفى بنصار بن أحمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بنصار".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بنصار".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :مدينة العرائش ،احملل املدعو  :سيدي ودار.
مساحته  1 :آ  30س تقريبا
حدوده :
شماال  :لكبير التهامي
شرقا  :مطلب عدد  36 - 9603 :و الرسم العقاري رقم 36 - 22945
جنوبا  :بوسلهام القرط
غربا  :مصطفى النيبيرا
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
- 1عقد عرفي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  21سبتمبر .2005
- 2رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ  6يوليو .2020
- 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  30سبتمبر .2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  8سبتمبر  2022على الساعة
 09و 30دقيقة.
مطلب رقم 36 - 37666
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022
طالبي التحفيظ :
- 1زكية الطريبق بنت عبدالسالم بنسبة 6 / 1
- 2كرمية الطريبق بنت عبدالسالم بنسبة 6 / 1
- 3وفاء الطريبق بنت عبدالسالم بنسبة 6 / 1
- 4أمل الطريبق بنت عبدالسالم بنسبة 6 / 1
- 5أسماء الطريبق بنت عبدالسالم بنسبة 6 / 1
 - 6بشرى الطريبق بنت عبدالسالم بنسبة1/6
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :لالأمينة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :لالأمينة".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :مدينة القصرالكبير ،احملل املدعو  :طريق العرائش.
مساحته  87 :آ  81س تقريبا
حدوده :
شماال  :عبدالرحمان اجلباري
شرقا  :محمد رزقي
جنوبا  :أم هاني اجلباري
غربا  :جتزئة باب القصر
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :رسم عدلي موضوعه هبة (أصل) بتاريخ  13يوليو .2000
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  8سبتمبر  2022على الساعة
 12و 00دقيقة.
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مطلب رقم 36 - 37667
تاريخ اإليداع  13 :يوليو .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة بالقصرالكبير
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد الزالولة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مسجد الزالولة".
مشتمالته  :أرض عارية بها مسجد ومرافقه
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة العوامرة ،دوار الزالولة.
مساحته  39 :آ  71س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :وثيقة إدارية (أصل) بتاريخ  8يونيو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت13سبتمبر  2022على الساعة
 09و 30دقيقة.

مطلب رقم 36 - 37668
تاريخ اإليداع  13 :يوليو .2022
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة بالقصرالكبير اإلسم الذي يعرف به
امللك حاليا " :مقبرة الزالولة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مقبرة الزالولة".
مشتمالته  :أرض عارية بها مقبرة ومرفقاتها
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة العوامرة ،دوار الزالولة.
مساحته  1 :هـ  52آ  13س تقريبا
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :طريق
جنوبا  :طريق
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :وثيقة إدارية (أصل) بتاريخ  8يونيو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13سبتمبر  2022على الساعة
 10و 30دقيقة.
احملافظ املساعد على األمالك العقارية بالعرائش
املعرف خالد
		

محافظة تارودانت
مطلب رقم 39 - 32773
تاريخ اإليداع  08 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعات
الساللية باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية اد نوح.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :دوار توريرت ».
نوعـه  :ارض رعوية.
موقعه  :دوار توريرت جماعة و قيادة أسكاون دائرة تالوين إقليم تارودانت.
مساحته  08 :هكتار  68ار  03س تقريبا.
حدوده :
شماال  :اجلماعة الساللية ادنوح "دوار انيي".؛
شرقا  :اجلماعة الساللية ارناتن (ملك تسخت نايت وداف التحديدة
اإلداري رقم  )990وبعضا دوار اكدز ودوار تيسخت نايت وديف؛
جنوبا  :اجلماعة الساللية ارناتن (ملك تسخت نايت وداف التحديدة
اإلداري رقم  )990وبعضا دوار اوكندود و وينفغان؛
غربا  :دوار اوكندود و وينفغان ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك  :احليازة والتصرف الهادئني واملستمرين.
تاريخ التحديد  19 :سبتمبر  2022على الساعة  00 : 11صباحا.
مطلب رقم 39 - 32774
تاريخ اإليداع  08 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية
باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية أوالد سعيد (دوار البيضة).
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :دريع ».
نوعـه  :ارض رعوية تتكون من ثالث قطع.
موقعه  :جماعة احمر لكاللشة قيادة احمر إقليم تارودانت.
مساحته  07 :هكتار  50ار  31س تقريبا.
حدوده :
القطعة األولى :
شماال  :الرسم العقاري عدد 39 - 35347؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق ؛
غربا  :جموع أوالد سعيد رك لعويد ؛
القطعة الثانية :
شماال  :الرسم العقاري عدد 39 - 35347؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق وبعضا ملك اخلواص ؛
غربا  :ملك اخلواص وبعضا الطريق ؛
القطعة الثالتة :
شماال  :الرسم العقاري عدد  39 - 35347؛
شرقا  :مدخل وبعضا مطلب عدد  39 - 15522وبعضا الرسم العقاري
عدد 39 - 12901؛
جنوبا  :الطريق بعرض  10امتار ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك  :احليازة والتصرف الهادئني واملستمرين.
تاريخ التحديد  08 :سبتمبر  2022على الساعة  00 : 13صباحا.
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مطلب رقم 39 - 32775
تاريخ اإليداع  13 :يوليو .2022
طالبو التحفيظ :
 صفية تدرارين بنت احلسني بنسبة .05/40 احلسني العدوي بن عبد الرحمان بنسبة .14/40 عبد احلميد العدوي بن عبد الرحمان بنسبة .14/40 رباب العدوي بنت عبد الرحمان بنسبة .07/40االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك العدوي ».
نوعـه  :ارض عارية.
موقعه  :درب ازدو مجمع احلباب بلدية تارودانت.
مساحته  01 :ار  06س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد /3400س ؛
جنوبا  :األحباس ؛
غربا  :الطريق ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 عقد شراء عرفي مصحح اإلمضاءات في  31يناير .2003 نسخة رسم قسمة عدلي محرر اصلها في  19نوفمبر .1984 صورة شمسية لرسم وكالة عدلي محرر في  06ابريل .1970 صورة شمسية لرسم اراثة عدلي محرر في  03سبتمبر .2016 شهادى إدارية مؤرخة في  21فبراير .2003تاريخ التحديد  13 :سبتمبر  2022على الساعة  30 : 09صباحا.

جنوبا  :ادلقايد بورحيم وبعضا ايت حبزيز ؛
غربا  :سعيد فجري ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي محرر في  25فبراير .2010 إشهاد وتصريح عرفي مصحح اإلمضاءات في  21يوليو .2011 تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء في  21يوليو .2011 إشهاد بتوصل القائد بالتعرض على التحديد رقم  317مؤرخ في ماي .2022تاريخ التحديد  14 :سبتمبر  2022على الساعة  00 : 11صباحا.
جتدر اإلشارة الى ان هذا املطلب يشكل مطلب تأكيدي للتعرض على
التحديد اإلداري رقم  928للعقار اجلماعي املدعو "ملك تكانت نبولكو-
تكانت نايت يحيى" في اسم اجلماعة الساللية ايت وكاز وايت يحي.

مطلب رقم 39 - 32777
تاريخ اإليداع  14 :يوليو .2022
طالبو التحفيظ :
 هنية ايت العمري بنت اليزيد بنسبة .02/16 اشرف الرحماني بن عبد الرزاق بنسبة .07/16 محمد الرحماني بن عبد الرزاق بنسبة .07/16االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :ملك السعادة ».
نوعـه  :ارض فالحية.
موقعه  :دوار الرمل جماعة وقيادة مشرع العني اقليم تارودانت.
مساحته  03 :هكتار  35آر  00س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسمني العقاريني عدد /19801س و  39 - 13616؛
شرقا  :بومهدي محمد ؛
جنوبا  :ورثة علي بن عدي وبعضا مطلب التحفيظ عدد /1051س
وبعضا الرسم العقاري عدد  39 - 2421؛
غربا  :ورثة ابيه ايت العياشي ؛
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم ثبوت ملكية عدلي محرر في  14أبريل .2022 صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي محرر في  28نوفمبر .2004تاريخ التحديد  15 :سبتمبر  2022على الساعة  00 : 09صباحا.
احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بتارودانت
احمد زروق
			

مطلب رقم 39 - 32776
تاريخ اإليداع  14 :يوليو .2022
طالبو التحفيظ :
 مبارك فجري بن مالك بنسبة .14/48 فضيلة اكوكش بنت محمد بنسبة .08/48 خدوج فجري بنت مالك بنسبة .07/48 فتيحة فجري بنت مالك بنسبة .07/48 فاطمة فجري بنت مالك بنسبة .07/48 زينة فجري بنت مالك بنسبة .07/48االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :تكانت ».
نوعـه  :أرض بورية.
موقعه  :مزارع تصدرت أيت سمك جماعة وقيادة أساكي إقليم تارودانت.
مساحته  06 :هكتار  12ار  97س تقريبا.
حدوده :
شماال  :حسن وديك ؛
شرقا  :ممر بعرض  01متر ؛

محافظة بركان
مطلب رقم 40 - 8575
تاريخ اإليداع  20 :يونيو .2022
طالب التحفيظ  :ناظر األوقاف والشؤون اإلسالمية وجدة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تافراوت ." p2 2
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تافراوت p2 2".
نوعه  :ارض بها أشجار.
موقعه  :إقليم بركان دائرة اكليم جماعة زكزل دوار تاقربوصت.
مساحته اإلجمالية  90 :سنتيار تقريبا.
اجملاورون
شماال  :زاهية والزهرة االحمدي؛
شرقا  :حسن األحمدي ؛
جنوبا  :حسن األحمدي؛
غربا  :طريق زكزل ؛
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش االحصاء صادر عن نظارة أوقاف وجدة

موقعه  :إقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار اوالد معمر.
مساحته اإلجمالية  11 :ار 50سنتيار تقريبا.
اجملاورون
شماال  :طريق؛
شرقا  :طريق ؛
جنوبا  :ورثة العزماني منانة؛
غربا  :طريق ؛
أصل امللك  :نسخة من مدونة األوقاف.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على
الساعة  11و 30د.

مصلحة اإلستثمار واحملافظة على االوقاف مؤرخة في  18 :ابريل .2022
مطلب رقم 40 - 8578
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على
تاريخ اإليداع  20 :يونيو .2022
الساعة  10و 00د.
طالب التحفيظ  :ناظر األوقاف والشؤون اإلسالمية وجدة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تافراوت ." 1
مطلب رقم 40 - 8576
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تافراوت 1".
تاريخ اإليداع  20 :يونيو .2022
نوعه  :أرض عارية.
طالب التحفيظ  :ناظر األوقاف والشؤون اإلسالمية وجدة
موقعه  :إقليم بركان دائرة اكليم جماعة زكزل دوار تاقربوصت.
مساحته اإلجمالية  19 :ار  50سنتيار تقريبا.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :تافراوت ." p1 2
اجملاورون
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " تافراوت p1 2".
شماال  :واد؛
نوعه  :ارض بها أشجار.
شرقا  :طريق زكزل ؛
موقعه  :إقليم بركان دائرة اكليم جماعة زكزل دوار تاقربوصت.
جنوبا  :واد زكزل؛
مساحته اإلجمالية  11 :ار 50سنتيار تقريبا.
غربا  :واد زكزل ؛
اجملاورون
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش االحصاء صادرة عن نظارة أوقاف وجدة
شماال  :حسن األحمدي؛
مصلحة اإلستثمار واحملافظة على االوقاف مؤرخة في  18 :ابريل .2022
شرقا  :حسن االحمدي ؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على
جنوبا  :طريق؛
الساعة  12و 30د.
غربا  :طريق زكزل ؛
احملافظ على االمالك العقارية ببركان
أصل امللك  :نسخة موجزة من كناش االحصاء صادر عن نظارة أوقاف وجدة
هشام املومني
			
مصلحة اإلستثمار واحملافظة على االوقاف مؤرخة في  18 :ابريل .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على
الساعة  10و 30د.
مطلب رقم 40 - 8577

محافظة صفرو

تاريخ اإليداع  20 :يونيو .2022
طالب التحفيظ  :ناظر األوقاف والشؤون اإلسالمية وجدة
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :مسجد الدير ومضافاته ".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " مسجد الدير ومضافاته".
نوعه  :مسجد وقطعة أرضية بها أشجار الزيتون.

مطلب رقم 41 - 41348
تاريخ االيداع  :فاحت يوليو .2022
طالب التحفيظ  :السيد محمد فؤاد بن محمد منصوري.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :فدان افراس.
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االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان افراس".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالواقورار،مزارع
البهاليل،احملل املدعو " :فدان افراس".
مساحته 04 :هـــ  01آ  97س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ممر عمومي؛
شرقا  :الشعبة ثم حلسن خراب؛
جنوبا  :محمد بابا أحمد؛
غربا  :الشعبة؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  07يونيو 2013؛
 - 2نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في  07يونيو 2013؛
 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  25أغسطس 2016؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم فاحت سبتمبر 2022
على الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 41349
تاريخ االيداع  04 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :السيد محسن بن عبد السالم ساخي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :فدان الدمينات.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان الدمينات".
نوعـه  :أرض عارية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة سيدي يوسف بن
أحمد،احملل املدعو " :مزارع صنهاجة".
مساحته  02 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم 41 - 18987؛
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا  :خديجة درعاوي؛
غربا  :الكاتي احلسني؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  12يناير 2010؛
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  26يونيو 2019؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  05سبتمبر 2022
على الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 41350
تاريخ االيداع  05 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :السيد هشام بن احلسني بريان.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :لرث لعرب.
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االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :لرث لعرب".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالوأقورار،احملل
املدعو " :لرث لعرب".
مساحته  20 :آ  86س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة بوبكر بريان؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 41 - 27527؛
جنوبا  :طريق عمومية؛
غربا  :هشام بريان؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  23أغسطس 2021؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  05سبتمبر 2022
على الساعة  11صباحا.
مطلب رقم 41 - 41351
تاريخ االيداع  05 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :السيد هشام بن احلسني بريان.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :لرت لعرب.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :لرت لعرب".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالوأقورار،احملل
املدعو " :لرت لعرب".
مساحته  16 :آ  57س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بوبكر بريان؛
شرقا  :ورثة محمد بريان؛
جنوبا  :طريق عمومية؛
غربا  :ورثة احلسني بريان؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  21يونيو 2019؛
- 2التزام عرفي ثابت التاريخ في  21يونيو 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  05سبتمبر 2022
على الساعة  13زواال.
مطلب رقم 41 - 41352
تاريخ االيداع  05 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :السيد نورالدين بن محمد كيري.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :تشر الباب.
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االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :تشر الباب".
نوعـه  :أرض فالحية؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة آيت يوسي،جماعة كندر سيدي
خيار،احملل املدعو " :تشر الباب".
مساحته  94 :آ  10س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق عمومية؛
شرقا  :ورثة احلافة؛
جنوبا  :حمادي جيجي؛
غربا  :حلسن سيدا؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  13أبريل 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  05سبتمبر 2022
على الساعة  14و 30د زواال.
مطلب رقم 41 - 41353
تاريخ االيداع  05 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :السيد عدنان بن عبد العزيز علمي.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :الشيء.

 - 7عقد مطابقة اإلسم عدلي بتاريخ  28فبراير 2022؛
 - 8نسخة طبق األصل من عقد الزواج ثوثيقي مؤرخ في فاحت سبتمير 1995؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  05سبتمبر 2022
على الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 41 - 41354
تاريخ االيداع  06 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :السيد محمد بن احلسني أحسحسوس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :الشيء.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :تكوملامت".
نوعـه  :أرض فالحية مغروسة بأشجارالزيتون؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالواقورار،احملل
املدعو " :تكوملامت".
مساحته  01 :هـ  66آ  85س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة تيشوت بوشتى ؛
شرقا  :ورثة حدو احلسني اورحو،ورثة اليازغي؛
جنوبا  :ورثة حدو عبو؛
غربا  :الرسم العقاري رقم 41 - 29004؛
احلقوق العينية  :الشيء.
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  23مارس 2022؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  06سبتمبر 2022
على الساعة  09صباحا.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :عدنان".
مطلب رقم 41 - 41355
نوعـه  :أرض عارية؛
تاريخ االيداع  06 :يوليو .2022
موقعه  :مدينة صفرو،احملل املدعو " :قريعة بن سحنون".
طالب التحفيظ  :السيد محمد بن احلسني احسحوس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا  :الشيء.
مساحته  26 :آ  95س تقريبا.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :تيراس".
حدوده :
نوعـه  :أرض فالحية؛
شماال  :ورثة أوالد بن زرو؛
موقعه  :إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة،جماعة أغبالو اقورار،احملل
شرقا  :املسرب ثم الساقية؛
املدعو " :تيراس".
جنوبا  :جنان سي محمد بن خضرة؛
مساحته  45 :آ تقريبا.
حدوده :
غربا  :الطريق؛
شماال  :ورثة الزالغي محمد اوحلسن؛
احلقوق العينية  :الشيء.
شرقا  :ورثة رفيع محمد بن بوكرين؛
اصل امللك :
جنوبا  :ورثة الزالغي محمد بن حماد،ورثة فضيلي محمد او احلسني؛
 - 1نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في  27يونيو 1969؛
غربا  :ورثة الزالغي محمد اوحلسن؛
احلقوق العينية  :الشيء.
 - 2نسخة لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في  06ماي 1982؛
اصل امللك  :رسم ملكية عدلي مؤرخ في  23مارس 2022؛
 - 3نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في  22أكتوبر 1997؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :يوم  06سبتمبر 2022
 - 4رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في  26نوفمبر 1999؛
على الساعة  11صباحا.
 - 5عقد ملحق عدلي مؤرخ في  11مارس 2020؛
احملافظ على األمالك العقارية بصفرو بالنيابة
عادل مراش
 - 6نسخة كاملة من رسم الوالدة بتاريخ  15يونيو 2022؛ 			
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محافظة ميدلت
مطلب رقم 42 - 43381
تاريخ اإليداع  04 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :عبدالرحمان عائد ابن عبدالسالم
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعة أوسار
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بقعة أوسار.
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أصل امللك :
 عقد شراء عدلي ضمن بعدد  235ص  287كناش االمالك عدد 87بتاريخ  07أكتوبر 2021
 نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد  193ص 327 كناش التركات رقم  14بتاريخ  19نوفمبر 2001التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر 2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا.

نوعه  :أرض فالحية؛
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
ايت ازدك ،احملل املدعو  :مزرعة صمورة.
مساحته 36 :آ60س تقريبا.
حدوده :

مطلب رقم 42 - 43383
تاريخ اإليداع  08 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :موحى ايت احمد وباسو بن هرو
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :تبادوت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :تبادوت.

شماال  :املصرف؛

نوعه  :أرض عارية؛

شرقا  :الساقية؛
جنوبا  :احساين احدى وبدة موحى ؛
غربا  :الطريق؛

موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو  :بوزمال.
مساحته 09 :آ17س تقريبا.

احلقوق العينية  :ال شيء

حدوده :

أصل امللك :

شماال  :ايت احماد اوباسو مروان؛

 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد 767م ص  368كناش االمالك رقم 86

شرقا  :االحباس العامة؛

بتاريخ  28ديسمبر 2017

جنوبا  :املقبرة ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :سبتمبر  2022على

غربا  :املقبرة؛

الساعة  00 : 10 :صباحا.

احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :

مطلب رقم 42 - 43382

 -رسم شراء عدلي ص  79عدد  249بتاريخ  23نوفمبر 1989

تاريخ اإليداع  05 :يوليو .2022

 -نسخة من رسم قسمة عدلي ضمن أصلها حتت عدد  280ص 324

طالب التحفيظ  :محمد اناس ابن امبارك

 -كناش التركات رقم  19بتاريخ  12أكتوبر 1987

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :تدارت

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :سبتمبر  2022على

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :تدارت.

الساعة  00 : 10 :صباحا.

نوعه  :أرض عارية؛
مطلب رقم 42 - 43384

موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو  :مزرعة ايت وافال الديور اجلداد.
مساحته 01 :آ تقريبا.

تاريخ اإليداع  13 :يوليو .2022

حدوده :

طالبو التحفيظ :

شماال  :الطريق؛

 - 1ارقية محتو بنت موحى بحصة 4 - 1

شرقا  :ضهري عبدالعزيز؛

 - 2احلسني محتوا ابن موحى بحصة 4 - 2

جنوبا  :بوعامي محمد ؛

 - 3يامنة محتو بنت موحى بحصة 4 - 1

غربا  :موساوي موالي ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بقعة احاجي

احلقوق العينية  :ال شيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :احاجي.
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نوعه  :أرض فالحية؛

أصل امللك :

موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة

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

ايت عياش ،احملل املدعو  :مزرعة اسكار.

 331ص  376كناش التركات رقم  36بتاريخ  6يناير 2022

مساحته 03 :هـ 76آ63س تقريبا.
حدوده :

 نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد  443ص 357كناشالعقار عدد  04بتاريخ  03اغسطس 1961
 -نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن أصلها حتت عدد  227ص 461

شماال  :الشعبة؛
شرقا  :حسني باسيدي وابوبكر موالي احلبيب؛
جنوبا  :عبد اجلليل الصفريوي والشرقي الطاهري؛
غربا  :عبد اجلليل الصفريوي والشرقي الطاهري؛
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم نظير موجب االراثة ضمن بعدد  05ص  07كناش التركات رقم 43بتاريخ  17سبتمبر 2020
 نسخة من رسم شراء ضمن أصلها بعدد  168ص  60كناش االمالكعدد  55بتاريخ  23مارس 1988
 نسخة من رسم شراء ضمن أصلها بعدد  350ص  244كناشاالمالك عدد  41بتاريخ  24نوفمبر 1984

كناش التركات عدد  38بتاريخ  06ماي 2020
 نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد  114كناش االمالكعدد  74بتاريخ  06فبراير 1993
 عقد هبة عدلي ضمن بعدد  294ص  313كناش االمالك عدد 82بتاريخ  04يونيو 2020
 نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد  580ص 80كناشاالمالك عدد  11بتاريخ  08أكتوبر 1968
 عقد شراء عدلي ضمن بعدد  411ص  429كناش االمالك  87بتاريخ 13ماي 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  12 :سبتمبر 2022على
الساعة  00 : 10 :صباحا.
احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  12 :سبتمبر 2022على
			
الساعة  30 : 12 :زواال.

حلسن اليعقوب

مطلب رقم 42 - 43385
تاريخ اإليداع  13 :يوليو .2022

محافظة سيدي يوسف بن علي

طالبو التحفيظ :
 - 1محمد بوراس بن احلسن
 - 2احمد بوراس بن احلسن سوية بينهما
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بوراس
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بوراس.
نوعه  :أرض عارية؛
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو  :الساحة اخلضراء بقعة
تيزي نايت وافال.
مساحته 11 :آ53س تقريبا.
حدوده :
شماال  :بن اليمني بنعيسوا؛
شرقا  :الرسمني العقاريني  - 11418ك و42 - 6935؛

مطلب رقم 43 - 9860
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022؛
طالب التحفيظ  :عبد اهلل زريويل بن محمد
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :عرصة.
نوعه  :أرض عارية .
موقعه  :عمالة مراكش  ،جماعة الويدان  ،دوار عمر بن ابريك ؛
مساحته  13 :آ  30س ؛
حدوده :
شماال  :عمر الكارح ؛
شرقا  :موالي الطيب ؛

جنوبا  :الطريق ؛

جنوبا  :الطريق ؛

غربا  :الرسم العقاري رقم  - 26091ك؛

غربا  :عبد العزيز الكارح؛

احلقوق العينية  :ال شيء

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
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مطلب رقم 43 - 9862

أصل امللك :
 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد  438صحيفة  446كناش االمالك عدد

تاريخ اإليداع  14 :يوليو 2022؛

 320بتاريخ  12ابريل  2022توثيق مراكش.

طالبو التحفيظ :

 -رسم قسمة عدلي ضمن بعدد  420صحيفة  426كناش االمالك

 -عبد املولى بنسكيري بنسبة 26520 / 3780

رقم  320بتاريخ  05يونيو  2022توثيق مراكش.

 -محمد بنسكيري بنسبة 26520 / 3780

 -استمرار عدلي ضمن بعدد  233صحيفة  237كناش االمالك 320

 -عبد الرحيم بنسكيري بنسبة 26520 / 3780

بتاريخ  08ديسمبر  2021توثيق مراكش.

 -يوسف بنسكيري بنسبة 26520 / 3780

 صورة مطابقة لالصل لشهادة ادارية بتاريخ  18ابريل 2022 شهادة ادارية بتاريخ  17فبراير .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  05 :سبتمبر  2022على الساعة .30:09
مطلب رقم 43 - 9861
تاريخ اإليداع  12 :يوليو 2022؛
طالب التحفيظ  :شركة " رياض الصداقة " ش.د.م.م
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :طارق.
نوعه  :بقعة أرضية .
موقعه :مراكش املدينة  ،باب اخلميس  ،السويقة رقم 201؛
مساحته  08 :آ  05س ؛
حدوده :
شماال  :احلاج احلسني يعيش  ،أحمد بنخالتي و الر.ع  43 - 51915؛
شرقا  :احلاج محمد ولد اليتيم و ر.ع  43 - 64551جنوبا  :الزهري عبد اللطيف
و دار الزوين فاطمة
غربا  :ر.ع  11065و احلاج امبارك؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 استمرار عدلي ضمن بعدد  324صحيفة  400كناش االمالك عدد 335بتاريخ  29يونيو  2022توثيق مراكش.
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  213صحيفة  258كناش االمالك رقم 324بتاريخ  04نوفمبر  2011توثيق مراكش.

 رشيدة بنسكيري بنسبة 26520 / 1890 فاطمة الزهراء بنسكيري بنسبة 26520 / 1890 فتيحة بنسكيري بنسبة 26520 / 1890 هند بنسكيري بنسبة 26520 / 1890 لبنى بنسكيري بنسبة 26520 / 1890 سعيدة جابر بنسبة 26520 / 390 امينة بنسكيري بنسبة 26520 / 1560االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :دار حملني.
نوعه  :دار للسكنى مهدمة .
موقعه  :مراكش املدينة  ،رياض الزيتون القدمي ؛ درب شعبان رقم 10؛
مساحته  85 :س ؛
حدوده :
شماال  :الر.ع  - 1007م  -ر.ع  - 2004م
شرقا  :ر.ع  - 9861م
جنوبا  :درب ؛
غربا  :بنبيضة اليزيد ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 استمرار عدلي ضمن بعدد  272صحيفة  232كناش االمالك عدد 296بتاريخ  20نوفمبر  2019توثيق مراكش.
 رسم عدلي لفريضة ضمن بعدد  199صحيفة  247كناش التركات 229بتاريخ  02يونيو  2022بتوثيق مراكش
 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد  86صحيفة  47كناش  18بتاريخ

 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد  214صحيفة  259كناش االمالك 324

 20نوفمبر 1964

بتاريخ  04نوفمبر  2021توثيق مراكش.

 -رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  275صحيفة  327كناش التركات 67

 -شهادة ادارية بتاريخ  21يونيو 2022

بتاريخ  15سبتمبر  2004بتوثيق مراكش

 -وكالة خاصة بالتحفيظ بتاريخ  29يونيو 2022

 -ملحق اراثة عدلي ضمن بعدد  441صحيفة  414كناش  277بتاريخ

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  12 :سبتمبر  2022على الساعة .30:09

 26ماي  2022بتوثيق مراكش
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 نظير اراثة عدلي ضمن بعدد  156صحيفة  227كناش  124بتاريخ 17ماي  2013بتوثيق مراكش
 نظير اراثة عدلي ضمن بعدد  203صحيفة  257كناش  181بتاريخ 12يوليو  2018بتوثيق مراكش

أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  120صحيفة  133كناش 330بتاريخ  18مارس 2022
 -شهادة ادارية مؤرخة في  16يونيو  2022رقم 2022 - 05

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  14 :سبتمبر  2022على الساعة .30:09

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  14 :سبتمبر  2022على الساعة .30:13

مطلب رقم 43 - 9863

مطلب رقم 43 - 9865

تاريخ اإليداع  14 :يوليو 2022؛
طالبة التحفيظ  :فردوس املرياك بنت ابراهيم
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :لكصبية.
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :عمالة مراكش ؛ جماعة أوالد حسون دوار ليكوتي ؛
مساحته  50 :آر ؛

تاريخ اإليداع  14 :يوليو 2022؛
طالب التحفيظ  :ابراهيم املرياك
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :لكصبية.
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :عمالة مراكش ؛ جماعة أوالد حسون دوار ليكوتي ؛
مساحته  75 :آر ؛
حدوده :

حدوده :
شماال  :عبد اللطيف املرياك – مصرف –مسلك عمومي ؛
شرقا  :أحمد أمني املرياك؛
جنوبا  :أحمد امني املرياك ؛ ورثة ايت ليكوتي ؛
غربا  :عبد اللطيف املرياك ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  121صحيفة  134كناش 330بتاريخ  18مارس 2022
 عقد وكالة عدلي مؤرخ في  06ابريل 2022 شهادة ادارية مؤرخة في  16يونيو  2022رقم 2022 - 06التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  14 :سبتمبر  2022على الساعة .30:11
مطلب رقم 43 - 9864
تاريخ اإليداع  14 :يوليو 2022؛
طالب التحفيظ  :أحمد أمني املرياك
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :لكصبية.
نوعه  :أرض فالحية .
موقعه  :عمالة مراكش ؛ جماعة أوالد حسون دوار ليكوتي ؛
مساحته  54 :آر  61س ؛
حدوده :
شماال  :فردوس املرياك – مصرف –مسلك عمومي ؛
شرقا  :ابراهيم املرياك؛

شماال  :أحمد أمني املرياك – مصرف –مسلك عمومي ؛
شرقا  :محمد املرياك؛
جنوبا  :محمد املرياك ؛ ورثة ايت ليكوتي ؛
غربا  :احمد امني املرياك  -ورثة أيت ليكوتي؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  118صحيفة  130كناش 330بتاريخ  18ماررس 2022
 عقد وكالة عدلي مؤرخ في  06ابريل 2022 شهادة ادارية مؤرخة في  16يونيو  2022رقم 2022 - 06التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  14 :سبتمبر  2022على الساعة .00:15
مطلب رقم 43 - 9866
تاريخ اإليداع  15 :يوليو 2022؛
طالبا التحفيظ :
 محمد كسيكس ابن عمر بنسبة 1920 - 1280 احمد كسيكس ابن عمر بنسبة 1920 - 640االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :كسيكس.
نوعه  :سكنى من طابق ارضي وطابق علوي .
موقعه :مراكش املدينة ؛ حي القصور ؛ درب دفة واربع رقم  15؛
مساحته  74 :س ؛
حدوده :
شماال  :ر.ع عدد 43 - 54101

جنوبا  :ابراهيم املرياك ؛ ورثة ايت ليكوتي ؛

شرقا  :زنقة؛

غربا  :ورثة أيت ليكوتي –فردوس املرياك ؛

جنوبا  :ر.ع عدد  – 43 - 67550مطلب رقم  43 - 8450؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء

غربا  :ر.ع عدد– 43 - 71014مطلب رقم  43 - 8653؛
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء

 -نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد  109صحيفة 156

أصل امللك :

كناش  59بتاريخ  17ديسمبر  2002توثيق مراكش

 رسم استمرار ضمن بعدد  2بعدد  137صحيفة  154بتاريخ 23اكتوبر  1984توثيق مراكش
 رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد  3882بتاريخ  04ديسمبر 1989توثيق مراكش
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  454صحيفة  496كناش  1رقم 77بتاريخ  16نوفمبر  2004بتوثيق مراكش
 رسم اراثة عدلي حفظ حتت عدد  9487بتاريخ  13اغسطس 1991توثيق مراكش
 -موجب اراثة عدلي ضمن بعدد  299صحيفة  444كناش  2رقم 175

 نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 384صحيفة 444كناش  09بتاريخ  22يونيو 1999توثيق بنجرير
 نسخة طبق األصل لنسخة من رسم مخارجة ضمن بعدد 297صحيفة  231كناش  122بتاريخ  04ديسمبر  2007بتوثيق مراكش
 رسم شراء بنظير ضمن بعدد  280صحيفة  223كناش  156بتاريخ 24سبتمبر  2010بتوثيق مراكش
 شهادة ادارية مؤرخة في  05مارس  2012رقم 18التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  15 :سبتمبر  2022على الساعة .30:11

بتاريخ  22فبراير 2018
مطلب رقم 43 - 9868

 موجب رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  105صحيفة  103كناش 277بتاريخ  30اكتوبر  2018توثيق مراكش

تاريخ اإليداع  15 :يوليو 2022؛

 -رسم عقد بيع عدلي ضمن بعدد  205صحيفة  259كناش 332

طالب التحفيظ  :يحي باعبي بن بوجمعة

بتاريخ  21مارس  2022توثيق مراكش
رسم عقد بيع عدلي ضمن بعدد  227صحيفة  284كناش  332بتاريخ
 04ابريل  2022توثيق مراكش
رسم عقد بيع عدلي ضمن بعدد  204صحيفة  257كناش  332بتاريخ
 21مارس  2022توثيق مراكش
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  15 :سبتمبر  2022على الساعة .30:09
مطلب رقم 43 - 9867
تاريخ اإليداع  15 :يوليو 2022؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :باعبي.
نوعه  :بقعة أرضية .
موقعه  :عمالة مراكش ؛ جماعة واحة سيدي ابراهيم دوار اوالد بلعكيد ؛
مساحته  01 :آ  01س ؛
حدوده :
شماال  :الطريق ؛
شرقا  :احملجوب ايت احلبيبي ؛
جنوبا  :حسن امشكي ؛

طالب التحفيظ  :سالم الدرويش بن عبد الرحمان

غربا  :سالم الدرويش ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :درويش.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء

نوعه  :أرض عارية.

أصل امللك :

موقعه  :عمالة مراكش ؛ جماعة واحة سيدي ابراهيم دوار أوالد بلعكيد؛
مساحته  97 :س ؛
حدوده :
شماال  :ممر ؛
شرقا  :باعبي يحي ؛
جنوبا  :امشكي حسن ؛
غربا  :ممر؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء
أصل امللك :

 نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد  109صحيفة 156كناش  59بتاريخ  17ديسمبر  2002توثيق مراكش
 نسخة طبق األصل لنسخة رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 384صحيفة 444كناش  09بتاريخ  22يونيو 1999توثيق بنجرير
 نسخة طبق األصل لنسخة من رسم مخارجة ضمن بعدد 297صحيفة  231كناش  122بتاريخ  04ديسمبر 2007بتوثيق مراكش
 رسم شراء بنظير ضمن بعدد  261صحيفة  211كناش  156بتاريخ 23سبتمبر  2010بتوثيق مراكش

 -نسخة طبق األصل لرسم استمرار عدلي ضمن بعدد  360صحيفة

 -شهادة ادارية مؤرخة في  05مارس  2012رقم 16

 374كناش  92بتاريخ  28نوفمبر 1983

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  15 :سبتمبر  2022على الساعة .30:13
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محافظة سيدي بنور

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" عزات "
مطلب رقم 43 - 9854
الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1227
بتاريخ  06يوليو 2022

مطلب رقم 44 - 158872

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  07يوليو  2022فإن مسطرة

تاريخ اإليداع  12 :يوليو .2022

حتفيظ امللك املسمى" عزات " مطلب التحفيظ رقم .43 - 9854

طالب التحفيظ  :ساقي سعيد بن محمد

الكائن مبراكش املدينة ؛ باب دكالة ،درب اجلديد رقم  .201تتابع حتت
نفس التسمية في اسم السيدة بنسهيل وهيبة نورة.
ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور و كذا :
 عقد موثق مؤرخ في فاحت يوليو .2022خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" دار نشاد "
مطلب رقم 43 - 9856
الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1227
بتاريخ  06يوليو 2022
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  08يوليو  2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى" دار نشاد " مطلب التحفيظ رقم .43 - 9856

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :بالد قاسم ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :بالد قاسم ".
نوعه  :أرض فالحية بها اشجار
موقعه  :اقليم سيدي بنور دائرة بني هالل  -العونات جماعة اوالد
بوساكن دوار اوالد غامن.
مساحته  01 :هكتار  11آر  90سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :ورثة العربي بلكبير.
شرقا  :نعيم عبد الرحمان
جنوبا  :ورثة عباس اليمني والرسم العقاري عدد 8257/08
غربا :طريق .
احلقوق العينية  :ال شيء.

الكائن مبراكش املدينة ؛ املواسني ،درب السنان رقم .82

أصل امللك :

تتابع حتت نفس التسمية في اسم شركة – .SCI AUBIANE

 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في  29:محرم  1443موافق ل  07سبتمبر 2021

ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املدكور و كذا :

مضمن كناش االمالك  94 :مضمن بعدد 65 :

 -عقد موثق مؤرخ في  30يونيو .2022

 شهادة ادارية مؤرخة في  03 :سبتمبر  2021عدد  707قيادة مطرانتاريخ التحديد املؤقت  12 :اغسطس  2022على الساعة  09و 30

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى" بروس "

دقيقة صباحا

مطلب رقم 43 - 9833
الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد  1221بتاريخ  25ماي 2022
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  21يونيو  2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى" بروس " مطلب التحفيظ رقم .43 - 9833
الكائن مبراكش املدينة ؛ بوسكري ،درب الفران رقم .05
تتابع حتت نفس التسمية في اسم السادة :
 MICHAL NOWIK LAURI MARIE CHARLOTTE LHOYERبنسبة متساوية بينهما
ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املدكور و كذا :
 عقد موثق مؤرخ في  21يونيو .2022احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي
عبد القادر بوحامد

مطلب رقم 44 - 158873
تاريخ اإليداع 14 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :فتحاني عباس بن الغوتي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :جنان الباللة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :جنان الباللة ".
نوعه  :أرض فالحية
موقعه :اقليم سيدي بنور دائرة وقيادة وجماعة اوالد عمران دوار الباللة.
مساحته  29 :آر  10سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :الغوتي بن سعيد.
شرقا  :الرسم العقاري عدد 12828/44
جنوبا  :طريق.
غربا  :ورثة الغوتي بن هدي .
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احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  12:ذو احلجة  1442موافق ل  23يوليوز 2021مضمن كناش االمالك  92 :مضمن بعدد 171 :
 شهادة ادارية مؤرخة في  07 :مايو  2021قيادة اوالد عمران شهادة املوافقة على التحفيظ مؤرخة في  :فاحت فبراير  2022عدد 01جماعة اوالد عمران
تاريخ التحديد املؤقت  13 :سبتمبر  2022على الساعة  09و  30دقيقة صباحا
احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور بالنيابة
انوفر مبارك
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محافظة تاوريرت

مطلب رقم 51 - 21367
تاريخ اإليداع  28 :يونيو 2022
طالب التحفيظ  :بوعالم شيت بن محمد
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الرعدية "
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الرعدية "
نوعـه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة دبدو قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي حلسن
مساحته  01 :هكتار  42آر  41سنتيار تقريبا.

محافظة عني الشق  -الدارالبيضاء

خالصة إصالحية  -تتعلق باملطلب رقم 33 - 682
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  24يونيو  2022فان مسطرة حتفيظ
امللك املسمى *حمري* الكائن بالبيضاء عني الشق دوار القواسم تتابع
من اآلن فصاعدا في اسم السادة :
 - 1يوسف لبالد بنسبة 4 - 2
 - 2هدى لبالد بنسبة 4 - 1
 - 3إميان لبالد بنسبة 4 - 1
بصفتهم طالبي التحفيظ حسب النسب املذكورة أعاله وذلك باملساحة
التي أظهرها التصميم العقاري للملك  01 :هـ  05ار  45س
حدوده كما يلي :
شماال  :طريق عمومية عرضها  10أمتار
شرقا  :مطلب حتفيظ عدد 33 - 683
جنوبا  :فتحي ميلودي
غربا  :البويه احلاج امحمد
وذلك بناءا على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :
 - 1رسم إراثة مؤرخ في  24يوليوز  1994مضمن بعدد  474ص 449
كناش عدد  2بتاريخ في  22صفر 1424املوافق ل  25أبريل .2003
 - 2نسخة رسم إراثة مؤرخ أصلها في  17يونيو  2015مضمن بعدد
 308كناش عدد  238بتاريخ  05يوليو .2015
 - 3عقد حتقيق مساحة مؤرخ في  17يونيو  2021املضمن بعدد 159
كناش  152بتاريخ  08يوليوز  2021املوافق ل  27ذي القعدة .1442
 - 4موجب حيازة مؤرخ في  18ذي القعدة 1443املوافق ل  18يونيو 2022
املضمن بعدد  375كناش  512املؤرخ في  22يونيو  2022املوافق
ل  22ذي القعدة .1443
احملافظ على االمالك العقارية بعني الشق  -الدارالبيضاء
عبد الصمد البحاري
		

حدوده :
شماال  :ميمون شلحاوي؛
شرقا  :طريق عمومية رقم 6052؛
جنوبا ، :محمد زياني
غربا  :الطيب مغلي؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك  :رسم ملكية مضمن بكناش األمالك رقم  13عدد 50
صحيفة  73بتاريخ  08فبراير 2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29 :أغسطس  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مالحظة  :املطلب رقم  51 - 21367مطلب حتفيظ تأكيدي للتعرض
على التحديد اإلداري DA 703
مطلب رقم 51 - 21368
تاريخ اإليداع  29 :يونيو 2022
طالب التحفيظ  :العربي قدوري بن علي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملكونة"
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملكونة"
نوعـه  :أرض فالحية عارية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة دبدو قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي
حلسن احملل املدعو املركز سيدي حلسن
مساحته  01 :هكتار  15آر  18سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الشعبة ؛
شرقا  :البختاوي عمر؛
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مطلب رقم 51 - 21370

جنوبا  :اعدادية يوسف بن تاشفني،
غربا  :الطريق؛

تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022

احلقوق العينية  :الشيء

طالبو التحفيظ :

أصل امللك :

 -احلسان الجي بن احمد بنسبة 80/14

 رسم ملكية مضمن بكناش األمالك رقم  13عدد  137صحيفة 200بتاريخ  21ابريل .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  29 :أغسطس  2022على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.
مطلب رقم 51 - 21369
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022
طالبو التحفيظ :
 احلسان الجي بن احمد بنسبة 80/ 14 الطاوس لونان بنت امبارك بنسبة 80/10 محمد الجي بن احمد بنسبة 80/14 حورية الجي بنت احمد بنسبة 80/07 جميلة الجي بنت احمد بنسبة 80/07 رشيد الجي بن احمد بنسبة 80/14 مرمي الجي بنت احمد بنسبة80/07 رشيدة الجي بنت احمد بنسبة 80/07اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :ملريس "1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملريس "1
نوعـه  :أرض فالحية بورية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة دبدو قيادة الكعدة جماعة سيدي علي
بلقاسم دوار أوالد ونان
مساحته  07 :هكتار  83آر  25سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة الونان العموري؛
شرقا  :سعيد بلبشير؛
جنوبا  :محمد الونان،
غربا  :الواد؛

 الطاوس لونان بنت امبارك بنسبة 80/10 محمد الجي بن احمد بنسبة 80/14 حورية الجي بنت احمد بنسبة 80/07 جميلة الجي بنت احمد بنسبة 80/07 رشيد الجي بن احمد بنسبة 80/14 مرمي الجي بنت احمد بنسبة80/07 رشيدة الجي بنت احمد بنسبة 80/07اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ملريس "2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملريس " 2
نوعـه  :أرض فالحية بورية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة دبدو قيادة الكعدة جماعة سيدي علي
بلقاسم دوار أوالد ونان
مساحته  92 :آر  92سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :سعيد بلبشير وفاطنة الجي؛
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا  :الونان بنيوسف،
غربا  :محمد الونان وفاطنة الجي؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم ملكية عدد  224كناش األمالك  10صحيفة  399بتاريخ 04سبتمبر 2019
صورة طبق األصل لرسم االراثة عدد  147صحيفة  256التركات 15
بتاريخ  09فبراير 2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا

احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 رسم ملكية عدد  224كناش األمالك  10صحيفة  399بتاريخ04سبتمبر 2019

مطلب رقم 51 - 21371
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022
طالبو التحفيظ :

صورة طبق األصل لرسم االراثة عدد  147صحيفة  256التركات 15

 -احلسان الجي بن احمد بنسبة 80/14

بتاريخ  09فبراير2018

 -الطاوس لونان بنت امبارك بنسبة 80/10

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  01 :شتنبر  2022على

 -محمد الجي بن احمد بنسبة 80/14

الساعة العاشرة صباحا.

 -حورية الجي بنت احمد بنسبة 80/07
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 -جميلة الجي بنت احمد بنسبة 80/07

نوعـه  :أرض فالحية بورية

 -رشيد الجي بن احمد بنسبة 80/14

موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة دبدو قيادة الكعدة جماعة سيدي علي

 -مرمي الجي بنت احمد بنسبة80/07

بلقاسم دوار أوالد ونان

 رشيدة الجي بنت احمد بنسبة 80/07اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :اجلنني "2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اجلنني " 2
نوعـه  :أرض فالحية بورية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة دبدو قيادة الكعدة جماعة سيدي علي
بلقاسم دوار أوالد ونان
مساحته 04 :هكتار  48آر  08سنتيار تقريبا.
حدوده :

مساحته  03 :هكتار  70آر  58سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :سعيد بلبشير وفاطنة الجي؛
شرقا  :طريق ؛
جنوبا  :الونان محمد وورثة املاموني محمد،
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :

شماال  :الونان بنيوسف ؛

 -رسم ملكية عدد  224كناش األمالك  10صحيفة  399بتاريخ 04

شرقا  :الونان بنيوسف وورثة الكيحل؛

سبتمبر 2019

جنوبا  :ورثة سي احلاج،

 -صورة طبق األصل لرسم االراثة عدد  147صحيفة  256التركات 15

غربا  :طريق دخيسة؛

بتاريخ  09فبراير 2018

احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 -رسم ملكية عدد  224كناش األمالك  10صحيفة  399بتاريخ

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا

 04سبتمبر 2019
 صورة طبق األصل لرسم االراثة عدد  147صحيفة  256التركات 15بتاريخ  09فبراير 2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على
الساعة الثانية عشرة والنصف زواال

مطلب رقم 51 - 21373
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022
طالبو التحفيظ :
 احلسان الجي بن احمد بنسبة 80/14 -الطاوس لونان بنت امبارك بنسبة 80/10

مطلب رقم 51 - 21372

 -محمد الجي بن احمد بنسبة 80/14

تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022

 -حورية الجي بنت احمد بنسبة 80/07

طالبو التحفيظ :

 -جميلة الجي بنت احمد بنسبة80/07

 احلسان الجي بن احمد بنسبة 80/14 الطاوس لونان بنت امبارك بنسبة 80/10 محمد الجي بن احمد بنسبة 80/14 حورية الجي بنت احمد بنسبة 80/07 جميلة الجي بنت احمد بنسبة 80/07 رشيد الجي بن احمد بنسبة 80/14 -مرمي الجي بنت احمد بنسبة80/07

 رشيد الجي بن احمد بنسبة 80/14 مرمي الجي بنت احمد بنسبة80/07 رشيدة الجي بنت احمد بنسبة 80/07اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار االبل "1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار االبل " 1
نوعـه  :أرض فالحية بورية

 -رشيدة الجي بنت احمد بنسبة 80/07

موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة دبدو قيادة الكعدة جماعة سيدي علي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اجلنني " 1

بلقاسم دوار أوالد ونان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :اجلنني " 1

مساحته  02 :هكتار  42آر  52سنتيار تقريبا.
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حدوده :
شماال  :طريق دخيسة ؛
شرقا  :واد الرمت ؛
جنوبا  :سعيد بلبشير،
غربا  :طريق دخيسة؛
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
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أصل امللك :
 رسم ملكية عدد  224كناش األمالك  10صحيفة  399بتاريخ 04سبتمبر 2019
 صورة طبق األصل لرسم االراثة عدد  147صحيفة  256التركات 15بتاريخ  09فبراير 2018
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  2022على
الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 51 - 21375
 رسم ملكية عدد  224كناش األمالك  10صحيفة  399بتاريخ 04تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022
سبتمبر 2019
طالب التحفيظ  :فريد ميالد بن موسى
 صورة طبق األصل لرسم االراثة عدد  147صحيفة  256التركات 15اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :سهب ضكاكن "
بتاريخ  09فبراير 2018
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :سهب ضكاكن "
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  2022على
نوعـه  :أرض فالحية
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة دبدو قيادة سيدي حلسن جماعة سيدي
حلسن دوار اسعيدن
مساحته  01 :هكتار  11آر  67سنتيار تقريبا.
مطلب رقم 51 - 21374
حدوده :
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022
شماال  :نصر الدين ميالد ؛
طالبو التحفيظ :
شرقا  :ورثة محمد مصباحي ؛
 احلسان الجي بن احمد بنسبة 80/14جنوبا  :الطريق ،
 الطاوس لونان بنت امبارك بنسبة 80/10غربا العمراوي بوجخروط واعراب بوجخروط ؛
 محمد الجي بن احمد بنسبة 80/14احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 حورية الجي بنت احمد بنسبة 80/07 رسم ملكية عدد  152كناش األمالك  12صحيفة  231بتاريخ جميلة الجي بنت احمد بنسبة 80/07 06أغسطس 2021
 رشيد الجي بن احمد بنسبة 80/14التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على
 مرمي الجي بنت احمد بنسبة 80/07الساعة الثانية زواال.
 رشيدة الجي بنت احمد بنسبة 80/07مالحظة  :املطلب رقم  51 - 21375مطلب حتفيظ تأكيدي للتعرض
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :دار االبل " 2
على التحديد االدراي DA 703
احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :دار االبل " 2
فوزي متون
			
نوعـه  :أرض فالحية بورية
موقعه  :إقليم تاوريرت ،دائرة دبدو قيادة الكعدة جماعة سيدي علي
بلقاسم دوار أوالد ونان
مساحته  03 :هكتار  04آر  45سنتيار تقريبا.
حدوده :

محافظة برشيد

شماال  :الشعبة؛
شرقا  :الونان بنيوسف ؛
جنوبا  :الونان بنيوسف،
غربا  :واد الرمت ؛
احلقوق العينية  :الشيء

مطلب رقم 53 - 23944
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو .2022
طالب التحفيظ السيد (ة)  :احمد العروشي بن مبارك
االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض احلرشة .
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض احلرشة .
نوعه  :ارض فالحية بها بناية من سفلي و طابق اول و اشجار و حديقة .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار الكرارمة .
مساحته  06 :آر تقريبا.
حدوده :

تاريخ اإليداع  06 :يوليو .2022
طالب التحفيظ السيد (ة)  :رشيد معادل بن محمد
االسم الذي كان يعرف به امللك  :املرس .

شماال  :رحال العروشي ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املرس .

شرقا  :مطلب عدد  53 - 14972؛

نوعه  :ارض فالحية .

جنوبا  :رحال اخلريبكي ؛
غربا  :رحال العروشي ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
أصل امللك :

موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار العثامنة .
مساحته  01 :هك  09آر  61س تقريبا.
حدوده :

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  64صحيفة 104

شماال  :جنيب عصام ؛

كناش االمالك  177بتاريخ  25ماي .2022

شرقا  :مطلب عدد  53 - 17510؛

 صورة شمسية لشهادة ادارية  62مؤرخة في  13ابريل .2022 تصميم هندسي .تاريخ التحديد  :فاحت سبتمبر  2022على الساعة احلادية عشر صباحا .
مطلب رقم 53 - 23945
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو .2022
طالب التحفيظ  :شركة افريكا لوجن SOCIETE AFRICA LOGEN
االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض بن قاسم .

جنوبا  :رشيد احلاج احمد و مطلب عدد  15 - 2296؛
غربا  :طريق من  10امتار ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  659صحيفة 483كناش االمالك  94بتاريخ  05اغسطس .2009

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض بن قاسم .

 -صورة شمسية لشهادة ادارية  1805مؤرخة في  23يوليو .2009

نوعه  :ارض فالحية .

 -رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  209صحيفة 158

موقعه  :إقليم برشيد جماعة برشيد دوار اوالد بوفروج امللحقة االدارية االولى .
مساحته  18 :آر  65س تقريبا.
حدوده :

كناش االمالك  95بتاريخ .2009 - 09 - 11
 -شهادة ادارية  33مؤرخة في  11اغسطس .2009

شماال  :سعيد بوفروج ؛

 -رسم شراء بني شركاءعدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 132

شرقا  :ر ع عدد  - 6141س ؛

صحيفة  127كناش االمالك  120بتاريخ  14اكتوبر .2014

جنوبا  :ر ع عدد  - 6929د و ر ع عدد  53 - 32063؛

 -رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  253صحيفة 247

غربا  :ورثة امحمد بوفروج ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء.
أصل امللك :

كناش االمالك  133بتاريخ  28يونيو .2016
 -حكم ابتدائي عدد  292مؤرخ في  03ماي .2021

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  480صحيفة 454

 -محضر تنفيذي بإنهاء حالة الشياع مؤرخ في  14فبراير .2022

كناش االمالك  160بتاريخ  13ابريل .2022

 -شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في  11نوفمبر .2021

 صورة شمسية لشهادة ادارية  01مؤرخة في  15مارس .2022 رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  11صحيفة 13كناش االمالك  178بتاريخ  20ماي .2022
 تصميم هندسي .تاريخ التحديد  :فاحت سبتمبر  2022على الساعة الواحدة زواال .

 تقرير اخلبرة مؤرخ في  25مارس .2021 تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ  09ماي .2022 تصميم هندسي .تاريخ التحديد  06 :سبتمبر  2022على الساعة التاسعة صباحا .
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أصل امللك :

تاريخ اإليداع  07 :يوليو .2022

 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  258صحيفة 255

طالب التحفيظ السيد (ة)  :حسن ايت القاضي بن محمد

كناش االمالك  173بتاريخ  06ابريل .2022

االسم الذي كان يعرف به امللك  :املرس .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :املرس .
نوعه  :ارض فالحية بها سكنى .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد املعطي .
مساحته  25 :آر  97س تقريبا.
حدوده :

 صورة شمسية لشهادة ادارية  53مؤرخة في  10مارس .2022 رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  382صحيفة 378كناش االمالك  173بتاريخ  10يونيو .2022
 تصميم هندسي .تاريخ التحديد  07 :سبتمبر  2022على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

شماال  :طريق من  5امتار ؛
شرقا  :ممر من مترين ؛
جنوبا  :ر ع عدد  53 - 35735؛
غربا  :طريق من  10امتار ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط كهربائي من الضغط املنخفض .
أصل امللك :
 نظير لرسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  395صحيفة 317كناش االمالك  153بتاريخ  05فبراير .2020

مطلب رقم 53 - 23949
تاريخ اإليداع  12 :يوليو .2022
طالب التحفيظ السيد (ة)  :سعيد حبلي بن محمد
االسم الذي كان يعرف به امللك :بالد بوزبيبة .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :بالد بوزبيبة .
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد السيد .

 -صورة شمسية لشهادة ادارية  01مؤرخة في  13يناير .2020

مساحته  37 :آر  02س تقريبا.

 -رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  72صحيفة 87

حدوده :

كناش االمالك  162بتاريخ  07يناير .2021

شماال :احمد الكاوي بن العياشي ؛

 -تصميم هندسي .

شرقا  :سعيد حبلي ؛

تاريخ التحديد  07 :سبتمبر  2022على الساعة التاسعة صباحا .
مطلب رقم 53 - 23948
تاريخ اإليداع  07 :يوليو .2022
طالب التحفيظ السيد (ة)  :عبد السالم زريب بن محمد
االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض احلرش .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض احلرش .
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اكريز .
مساحته  21 :آر  40س تقريبا.
حدوده :
شماال  :سعيد بن السائح ؛
شرقا  :خديجة بن السائح ؛
جنوبا  :طريق من  4امتار ؛

جنوبا  :محمد ازيدان ؛
غربا  :سعيد حبلي ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء .
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  514كناش االمالك 161بتاريخ  02ديسمبر .2021
 رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  33صحيفة 69كناش االمالك  175بتاريخ  17فبراير .2022
 رسم وكالة خاصة عدلي مضمن بتوثيق القنصلية العامةللمملكة املغربية بلندن بعدد  718صحيفة  718كناش  11بتاريخ
 15نوفمبر .2021
 نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد  151مؤرخة في 08نوفمبر .2021

غربا  :اخلمار يامنة ؛

 -تصميم هندسي .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشيء .

تاريخ التحديد  12 :سبتمبر  2022على الساعة العاشرة و النصف صباحا .
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حدوده :

تاريخ اإليداع  12 :يوليو .2022

شماال  :طريق من  5امتار ؛

طالب التحفيظ السيد (ة)  :عادل هاللي

شرقا  :طريق من  6امتار ؛

االسم الذي كان يعرف به امللك :ارض رضى .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :ارض رضى .
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد سليمان .
مساحته  01 :هك  73آر  78س تقريبا.

جنوبا  :نعام علي و من معه ؛
غربا  :نعام بوعزة و رافلي مصطفى ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء .
أصل امللك :
 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  309صحيفة 298

حدوده :
شماال  :ر ع عدد  53 - 34486و عمر الصغير بن محمد ممثل ورثة احلاج

كناش االمالك  133بتاريخ  26يوليو .2016

محمد الصغير ؛

 -رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  327صحيفة 318

شرقا  :مطلب عدد  53 - 1378؛
جنوبا  :ر ع عدد  - 56990س و بوعنان محمد و مطلب عدد  15 - 8098؛
غربا  :السعدية البصراوي و البصراوي محمد ؛

كناش االمالك  133بتاريخ  02اغسطس .2016
 صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  160مؤرخة في  11يوليو .2016 -تصميم هندسي .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء .

تاريخ التحديد  14 :سبتمبر  2022على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

أصل امللك :
 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  135صحيفة 100

مطلب رقم 53 - 23952

كناش االمالك  143بتاريخ  09ابريل .2018
 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  28مؤرخة في  08مارس .2018

تاريخ اإليداع  14 :يوليو .2022

 -رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  85صحيفة 145

طالبة التحفيظ السيد (ة)  :فوزية بنيس بنت عبد الرحمن

كناش االمالك  174بتاريخ  31يناير .2022
 رسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق القنصلية العامة للمملكةاملغربية مبدريد بعدد  1599صحيفة 1599

كناش  01بتاريخ

فاحت ديسمبر .2021
 رسم وكالة بنظيرعدلي مضمن بتوثيق القنصلية العامة للمملكةاملغربية بأورلي بعدد  323صحيفة  323كناش  12بتاريخ  14مارس .2022
 تصميم هندسي .تاريخ التحديد  12 :سبتمبر  2022على الساعة الثانية عشر زواال .
مطلب رقم 53 - 23951
تاريخ اإليداع  14 :يوليو .2022
طالبة التحفيظ السيد (ة)  :فوزية بنيس بنت عبد الرحمن
االسم الذي كان يعرف به امللك :اركيعي .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :اركيعي .
نوعه  :ارض فالحية .

االسم الذي كان يعرف به امللك :الكريعية .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :الكريعية .
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد بوشعيب .
مساحته  01 :هك  05آر  61س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طالبة التحفيظ ؛
شرقا  :طريق من  10امتار ؛
جنوبا  :صالح املديوني ؛
غربا  :نعام بوعزة ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط كهربائي من الضغط املتوسط .
أصل امللك :
 -رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  294صحيفة 349

موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد بوشعيب .

كناش االمالك  162بتاريخ  09يونيو .2021

مساحته  01 :هك  08آر  50س تقريبا.

 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  47مؤرخة في  29مارس .2021
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 -رسم صدقة بني اقارب عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 310

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :بن فرادجي .

صحيفة  370كناش االمالك  162بتاريخ  22يونيو .2021

نوعه  :ارض فالحية بها سكنى و بئر و سهريج و خم للدجاج .

 -شهادة ادارية عدد  12مؤرخة في  15يونيو .2021

موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار الرزازكة .

 رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  299صحيفة 203كناش االمالك  101بتاريخ  28يونيو .2021
 رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  398صحيفة 283كناش االمالك  161بتاريخ  09سبتمبر .2021
 رسم اشهاد باملوافقة على الشراء عدلي مضمن بتوثيق برشيدبعدد  467كناش  72بتاريخ  30يونيو .2022
 تصميم هندسي .تاريخ التحديد  14 :سبتمبر  2022على الساعة احلادية عشر و النصف صباحا .
مطلب رقم 53 - 23953
تاريخ اإليداع  14 :يوليو .2022
طالبة التحفيظ السيد (ة)  :فوزية بنيس بنت عبد الرحمن
االسم الذي كان يعرف به امللك :الركيعي .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :الركيعي .

مساحته  39 :آر تقريبا.
حدوده :
شماال :مرشيد سعيد و جمال الوعدودي ؛
شرقا  :ورثة مرشيد امليلودي ؛
جنوبا  :ورثة مرشيد املصطفى و ممر من  3امتار ؛
غربا  :محمد بوعالم و ورثة مرشيد مصطفى ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء .
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  114صحيفة 111كناش االمالك  165بتاريخ  28يونيو .2021
 صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  52مؤرخة في  28يونيو .2021 تصميم هندسي .تاريخ التحديد  15 :سبتمبر  2022على الساعة التاسعة صباحا .

نوعه  :ارض فالحية .

مطلب رقم 53 - 23955

موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد بوشعيب .
مساحته  20 :آر تقريبا.

تاريخ اإليداع  15 :يوليو .2022

حدوده :

طالبة التحفيظ السيد (ة)  :السعدية املرجاني بنت اسماعيل

شماال  :طالبة التحفيظ ؛

االسم الذي كان يعرف به امللك :ارض احلوض البير .

شرقا  :طريق من  10امتار ؛
جنوبا  :ورثة بوشعيب نعام ؛
غربا  :نعام بوعزة ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء .
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  624صحيفة 476كناش االمالك  143بتاريخ  27سبتمبر .2018
 صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  71مؤرخة في  09اغسطس .2018 رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  625صحيفة 476كناش االمالك  143بتاريخ  27سبتمبر .2018
 تصميم هندسي .تاريخ التحديد  14 :سبتمبر  2022على الساعة الثانية عشر و النصف زواال .
مطلب رقم 53 - 23954
تاريخ اإليداع  15 :يوليو .2022

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :ارض احلوض البير .
نوعه  :ارض فالحية .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار احلاللفة مرجانة .
مساحته  22 :آر  03س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة املرجاني منهم املرجاني اسماعيل ؛
شرقا  :ر ع عدد  - 18565س ؛
جنوبا  :السويني بهيجة ؛
غربا  :طريق من  10امتار ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء .
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  336صحيفة 321كناش االمالك  159بتاريخ  28يونيو .2022
 -صورة شمسية لشهادة ادارية عدد  26مؤرخة في  24فبراير .2022

طالب التحفيظ السيد (ة)  :بوجمعة ايت اوختار بن محمد

 -تصميم هندسي .

االسم الذي كان يعرف به امللك :بن فرادجي .

تاريخ التحديد  15 :سبتمبر  2022على الساعة العاشرة و النصف صباحا .
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خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :حميري "
مطلب رقم  15 - 1121الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة
الرسمية عدد  3664بتاريخ  19يناير  ،1983وكذا االعالن عن انتهاء
حتديده باجلريدة الرسمية عدد  769بتاريخ  25سبتمبر .2013
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  12يوليو 2022؛ فان مسطرة
حتفيظ امللك املسمى " حميري " موضوع املطلب ، 15 - 1121
تتابع من اآلن فصاعدا في اسم :
 ادريس فريد االدريسي بن الغزواني بنسبة 3/1 احلسني فريد االدريسي بن الغزواني بنسبة 3/1 عبد اهلل فريد االدريسي بن الغزواني بنسبة 3/1وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :
 حكم ابتدائي عدد  917مؤرخ في  20نوفمبر .2017 حكم اصالحي عدد  852مؤرخ في  05نوفمبر .2018 شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في  17نوفمبر .2021 رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد  2084صحيفة 196كناش  440بتاريخ  07نوفمبر .1991
احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد
فريد بدري
			

محافظة قرية با محمد
مطلب رقم 54 - 36567
تاريخ اإليداع  28 :يونيو . 2022
طالب التحفيظ  :السيد مندوب أمالك الدولة بتاونات نيابة عن
الدولة املغربية  -امللك اخلاص -
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :تعاونية السمارة.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تعاونية السمارة".
نوعـه  :أرض جزء منها به مدرسة ابتدائية وسكنيات املستفيدين
من التعاونية.
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة املكانسة ،احملل
املدعو تعاونية السمارة.
مساحته  02 :هـ  70ا تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 3615ف؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛ الرسم العقاري عدد  - 3615ف؛
غربا  :الدولة (امللك اخلاص).
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1حيازة هادئة ومستمرة
 - 2ملخص من كناش احملتويات.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  2022على
الساعة التاسعة صباحا.
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مطلب رقم 54 - 36568
تاريخ اإليداع  06 :يوليو . 2022
طالب التحفيظ  :السيد مندوب أمالك الدولة بتاونات نيابة عن
الدولة املغربية  -امللك اخلاص -
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الغوازي .1
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الغوازي ."1
نوعـه  :أرض بها مجموعة من البنايات اإلدارية.
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة الغوازي ،احملل املدعو الغوازي.
مساحته  80 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :جماعة الغوازي؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :محمد الكومري ومن معه؛ مركز جماعة الغوازي؛ التوميي محمد؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1حيازة هادئة ومستمرة
 - 2ملخص من كناش احملتويات.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :سبتمبر  2022على
الساعة احلادية عشرة صباحا.
مطلب رقم 54 - 36569
تاريخ اإليداع  06 :يوليو . 2022
طالب التحفيظ  :السيد مندوب أمالك الدولة بتاونات نيابة عن
الدولة املغربية  -امللك اخلاص -
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الغوازي .2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الغوازي ."2
نوعـه  :أرض بها سكن وظيفي.
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة الغوازي ،احملل املدعو الغوازي.
مساحته  03 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :فؤاد التفاح؛ عبداللطيف التفاح؛
شرقا  :فؤاد التفاح؛ عبداللطيف التفاح؛
جنوبا  :جماعة الغوازي؛
غربا  :جماعة الغوازي.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1حيازة هادئة ومستمرة
 - 2ملخص من كناش احملتويات.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :سبتمبر  2022على
الساعة التاسعة صباحا.
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مطلب رقم 54 - 36570
تاريخ اإليداع  06 :يوليو . 2022
طالب التحفيظ  :السيد مندوب أمالك الدولة بتاونات نيابة عن
الدولة املغربية  -امللك اخلاص -
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :الغوازي .3
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الغوازي ."3
نوعـه  :أرض بها بناية.
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة الغوازي ،احملل املدعو الغوازي.
مساحته  03 :آ  50س تقريبا.
حدوده :
شماال  :جماعة الغوازي؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1حيازة هادئة ومستمرة
 - 2ملخص من كناش احملتويات.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :سبتمبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 54 - 36571
تاريخ اإليداع  06 :يوليو . 2022
طالب التحفيظ  :السيد مندوب أمالك الدولة بتاونات نيابة عن
الدولة املغربية  -امللك اخلاص -
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املكانسة .2
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ااملكانسة ."2
نوعـه  :أرض بها مجموعة من البنايات.
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة املكانسة ،احملل
املدعو املكانسة.
مساحته  90 :آ تقريبا.
حدوده :
القطعة االولى :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛سمية بنت برواين؛ محمد الزياني ومن معه؛
غربا  :الطريق.
القطعة الثانية :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :محمد الناجي؛مركز جماعة املكانسة؛
غربا  :الطريق
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احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1حيازة هادئة ومستمرة
 - 2ملخص من كناش احملتويات.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :سبتمبر  2022على
الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.
مطلب رقم 54 - 36572
تاريخ اإليداع  06 :يوليو . 2022
طالب التحفيظ  :السيد مندوب أمالك الدولة بتاونات نيابة عن
الدولة املغربية  -امللك اخلاص -
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :املكانسة .3
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " املكانسة ."3
نوعـه  :أرض بها مجموعة من السكنيات.
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة املكانسة ،احملل
املدعو املكانسة.
مساحته  20 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1حيازة هادئة ومستمرة
 - 2ملخص من كناش احملتويات.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :سبتمبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا.
مطلب رقم 54 - 36573
تاريخ اإليداع  06 :يوليو . 2022
طالب التحفيظ  :السيد مندوب أمالك الدولة بتاونات نيابة عن
الدولة املغربية  -امللك اخلاص -
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :مدرسة الطاهريني.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " مدرسة الطاهريني ".
نوعـه  :مدرسة ابتدائية.
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة املكانسة ،احملل
املدعو الطاهريني.
مساحته  06 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :محمد الفوزي بن عالل؛
شرقا  :محمد الفوزي؛الطاهري ادريس بن الغازي؛
جنوبا  :الطاهري العزيز بن أحمد؛

عدد  20 - 1229ذواحلجة  20(1443يوليو )2022
غربا  :الطاهري عبداللطيف بن الطيب؛ محمد الفوزي.
احلقوق العينية  :الشيء
أصل امللك :
 - 1حيازة هادئة ومستمرة
 - 2ملخص من كناش احملتويات.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :سبتمبر  2022على
الساعة التاسعة صباحا.

خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى  " :غفساي " 1
مطلب رقم  54 - 26181الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية رقم  1162املؤرخة في  07أبريل 2021
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  29يونيو  2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املسمى "غفساي  "1موضوع املطلب رقم ،54 - 26181 :
الكائن بإقليم تاونات ،جماعة غفساي ،احملل املدعو غفساي ،تتابع من
اآلن فصاعدا ً باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي  05آ 01
س عوضا عن تلك املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيـظ.
احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد
سعيد مغار
			

محافظة ازيالل
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "سعد ونور"
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة أكودي نلخير احملل املدعو دوار متنايت
مساحته  : 1هـ تقريبا
حدوده :
شماال  :ايت الطاهر علي
شرقا  :لبوش حسن و عبد اجمليد أيت صالح
جنوبا  :لبوش حسن و عبد اجمليد ايت صالح
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ 24أكتوبر 2017
 - 2رسم عدلي موضوعه وكالة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ
 12أغسطس 2021
 - 3رسم عدلي موضوعه بيع (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ 31مارس 2022
 - 4رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 21يونيو 2022
 - 5شهادة إدارية (أصل) بتاريخ 23يونيو 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 :سبتمبر  2022على الساعة
 09صباحا

مطلب رقم 55 - 68830
تاريخ اإليداع  : 7يوليو 2022
مطلب رقم 55 - 68828
طالب التحفيظ  :ايت حمو ابراهيم بن سعيد بنسبة 1 / 1
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022
طالب التحفيظ  :أيتعال محمد بن ادير بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "تكليت"
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اغرويز أزيالل القدمي"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تكليت"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك خديجة"
مشتمالته  :أرض بها بناية من سفلي وطابقني ومرافق
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أوزود
موقعه  :إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أزيالل القدمي
مساحته  : 1آ تقريبا
مساحته  : 2آ  36س تقريبا
حدوده :
حدوده :
شماال  :محمد واعوش
شماال  :امللك العام اجلماعي
شرقا  :ايت بنها شطو
شرقا  :محمد اعمر البوكمازي و عموم محمد
باسو
بن
موحى
جنوبا  :ورثة ايت بنها
جنوبا  :اتبرن و سعيد ابوح
غربا  :ورثة ايت بنها فاضمة حمو
غربا  :ورثة بوهادي احماد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء
سند التملك :
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه ملكية (أصل) بتاريخ 16فبراير 2018
 - 2شهادة إدارية (أصل) بتاريخ  20يونيو 2022
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  26أغسطس 1987
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  29 :أغسطس  2022على
 - 2شهادة إدارية (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  9فبراير 2010
الساعة  09صباحا
 - 3رسم عدلي موضوعه تنازل (أصل) بتاريخ  24مارس 2010
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  5 :سبتمبر  2022على الساعة
مطلب رقم 55 - 68829
 09صباحا
تاريخ اإليداع  : 5يوليو 2022
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل
طالب التحفيظ  :منيع رضوان بن امحمد بنسبة 1 / 1
زكرياء السعيدي
			
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بوسنان"
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خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "ملك مرشيد وبرهوم"
محافظة كلميم
مطلب رقم  56 - 23303الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية رقم  1197املؤرخة في  08ديسمبر2021
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  05يوليو  2022فإن مسطرة
مطلب رقم 56 - 23552
حتفيظ امللك املدعو "ملك مرشيد وبرهوم" موضوع مطلب التحفيظ
تاريخ اإليداع  08 :يوليو .2022
عدد  56 - 23303الكائن باجلماعة القروية فاصك قيادة فاصك ،اقليم
طالب التحفيظ  :البشير وبال بن احلسن.
كلميم .ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالبي التحفيظ
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :البشير وبال "
وللمساحة اإلجمالية البالغة  04هكتار  44آر  28سنتيار الناجتة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :البشير وبال"
عن التصميم الهندسي املتمثلة في قطعتني االولى عبارة عن أرض
نوعه  :أرض عارية
فالحية مساحتها  35ار  06سنتيار احملدودة شماال احملجوب حسينة
موقعه  :احملل املدعو حي تيرت العليا مدينة كلميم
ومن معه وجنوبا واد بوغزرو وغربا بن اغراي حلسن والعيساوي وشرقا
مساحته  01 :آر تـقـريـبـا.
حدوده :
ممر والثانية عبارة عن ارض فالحية مسيجة بها بئر وحوض مائي وغرفة
شماال  :مطلب التحفيظ عدد 56 - 21021
محرك وبناية بالسفلي وارض محاطة بسور مساحتها  04هكتار 09
شرقا  :الزنقة
ار  22سنتيار احملدودة شماال واد بوغزرو وشرقا ممر فالحي وغربا بن اغراي
جنوبا  :الزنقة
احلسني والعيساوي وجنوبا طريق الوطنية رقم .12
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 56 - 21036؛
والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سلفا تأييدا لهذا املطلب.
احلقوق العينية  :الشيء.
احملافظ على األمالك العقارية بكلميم
أصل امللك :
محمد عرظاوي
			
 - 1رسم اراثة مؤرخ في فاحت ديسمبر  2014مضمن بعدد  377صحيفة
 445سجل التركات رقم  23بتاريخ  03ديسمبر 2014توثيق كلميم
 - 2رسم وكالة عدلي مؤرخ في فاحت اغسطس  2019مضمن حتت عدد
 367سجل اخملتلفة عدد  46بتاريخ  06اغسطس  2019توثيق كلميم .
 - 3عقد بيع عرفي تابث تاريخ مصحح االمضاء بتاريخ  02ديسمبر
محافظة افران
 2019بجماعة كلميم.
 - 4عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ  20ابريل  2009حتت عدد
 405-406-408بجماعة اباينو.
مطلب رقم 57 - 6972
 - 5صورة شمسية لعقد بيع عرفي مصحح االمضاء في  28يناير
تاريخ اإليداع  28 :يونيو 2022
 2005و 17مارس . 2006
طالب التحفيظ  :امني الرطبة بن احمد
 - 6صورة شمسية لعقد شراء عرفي محرر في فاحت اغسطس 1974
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :حمادي"
 - 07شهادة ادارية رقم  2022 - 23ق  .ش .ت  -ج.ك بتاريخ  23فبراير 2022
نوعه  :أرض فالحية
بجماعة كلميم.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :سبتمبر  2022على
موقعه  :إقليم إفران ،دائرة إفران ،جماعة تزكيت ،احملل املدعو ايت
الساعة 14 : 30
ورتيندي مزارع دوار ازروال
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " 869-0319جتزئة الدشيرة"
مطلب رقم  56 - 22937الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية رقم  1136املؤرخة في  26نوفمبر 2020
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  13 :يونيو  2022فإن مسطرة
حتفيظ امللك املدعو " 869-0319جتزئة الدشيرة" موضوع مطلب
التحفيظ عدد  56 - 22937الكائن بجماعة وقيادة البويرات ،اقليم
اسا الزاك .ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و
للمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي البالغة  8هكتار  46آر 80
سنتيار بدال من املساحة املصرح بها ابان ايداع املطلب.
والكل بناء الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وعلى نسخة
مستخرجة من كناش احملتويات.

مساحته  01 :هكتار  33آرا  05سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :حدو باجي  ،الطريق
شرقا  :الطريق
جنوبا  :الصقلي احمد
غربا  :ورثة باجي حمو
احلقوق العينية والتحمالت  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مضمن بعدد  184صحيفة  257بتاريخ  18يناير 2022 ثبوت ملكية مضمن بعدد  389صحيفة  489بتاريخ  14يونيو 2022وكالة عدلية مضمن بعدد  270كناش  13بتاريخ  31يناير 2022
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محافظة سال اجلديدة

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى"احلروش"
ذي مطلب عدد  58 - 3786الذي أدرج مطلب تسجيله
مطلب رقم 57 - 6973
باجلريدة الرسمية عدد  .676املؤرخة في  14ديسمبر 2011
تاريخ اإليداع  29 :يونيو 2022
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  04يوليو  2022فإن مسطرة
طالبة التحفيظ  :عائشة عكي بنت افضيل
حتفيظ امللك املسمى "احلروش" مطلب حتفيظ عدد  58 - 3786تتابع
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أركيون"
في اسم السادة :
املشتمل
صفير
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي ومنزل
 - 1السيد عبد العزيز هنتوري بن محمد بنسبة 11 - 02
على بيتني اثنني
 - 2السيد بوعزة هنتوري بن محمد بنسبة 11 - 02
موقعه  :إقليم إفران ،دائرة إفران ،جماعة واد افران ،احملل املدعو زاوية افران
 - 3السيد القدورية هنتوري بنت محمد بنسبة 11 - 01
مساحته  04 :آر 98سنتيار تقريبا
 - 4السيد االعربي هنتوري بن محمد بنسبة 11 - 02
حدوده :
 - 5السيدة مينة هنتوري بنت محمد بنسبة 11 - 01
 - 6السيد بوطاهر هنتوري بن محمد بنسبة 11 - 02
شماال  :كرمي االمراني ،الشاد عبد املغيت
 - 7السيدة زهور هنتوري بنت محمد بنسبة 11 - 01
شرقا  :كرمي فاطمة
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :
جنوبا  :الزنقة
 رسم مخارجة مؤرخ في  17مارس 1970غربا  :زنقة خاصة
 رسم معاوضة مؤرخ في  23اكتوبر 1981احلقوق العينية والتحمالت  :ال شيء
 رسم معاوضة مؤرخ في  07مارس 1989أصل امللك :
 رسم اراثة عدلي مؤرخ في  10اكتوبر 2012 ثبوت ملكية مضمن بعدد  61صحيفة  96سجل أ  52بتاريخموجب مطابقة عدلي مؤرخ في فاحت اكتوبر 2015 13يونيو 2022
 حكم ابتدائي عدد 247ملف رقم  74 - 16 - 1403بتاريخ  26ابريل .2016 شهادة ادارية عدد  69ق ش ق بتاريخ فاحت يونيو  2022بقيادة واد افران قرار استينافي عدد 126ملف رقم 1403 - 2017 - 180بتاريخ شهادة ادارية عدد  - 2022 - 08ج ت بتاريخ  23يونيو  2022جماعة واد افران 02ماي .2019
التاريخ املقرر للتحديد املؤقت  :بتاريخ فاحت سبتمبر  2022على الساعة
شهادتني بعدم النقض مؤرختني في  26فبراير  2019و  18ماي .2022
العاشرة صباحا
 حكم ابتدائي عدد 68ملف رقم  2021 - 1403 - 105بتاريخ 23ديسمبر .2021
مطلب رقم 57 - 6974
احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.
تاريخ اإليداع  29 :يونيو 2022
عز الدين شاكر
			
طالب التحفيظ  :ابراهيم وحداني بن ادريس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :تيسدلت اكشكاش
نوعه  :أرض فالحية
موقعه  :إقليم إفران ،دائرة ازرو ،جماعة واد افران مزارع زاوية افران
مساحته  02 :هكتار  24آر  80سنتيار تقريبا
حدوده :
شماال  :الساقية
شرقا  :املطلب عدد 57 - 1061
جنوبا  :ملطلب عدد 57 - 1061
غربا  :الشعبة
احلقوق العينية والتحمالت  :ال شيء.
أصل امللك :
 نسخة ثبوت ملكية مضمن اصلها بعدد  457صحيفة  310كناشأ  45بتاريخ  04فبراير 2019
 شهادة امللكية مؤرخة في  28يناير 2020التاريخ املقرر للتحديد املؤقت  :بتاريخ فاحت سبتمبر  2022على الساعة
احلادية عشر والنصف صباحا
احملافظ على األمالك العقارية بإفران
فؤاد أفغان
			

محافظة انزكان  -ايت ملول
مطلب رقم 60 - 21439
تاريخ االيداع  30 :يونيو 2022
طالبو التحفيظ :
 - 1محمد سعيدي بن احلسني
 - 2عادل كويفردا بن احمد
 - 3احلسن والي بن بلعيد
بنسب متساوية فيما بينهم
اسم للملك  :ملك اخلير
نوع امللك  :أرض بها دار للسكن من سفلي
موقعه  :حي تكمي أوفال اجلماعة الترابية الدشيرة اجلهادية عمالة
انزكان ايت ملول.
مساحته  :تقريبا.
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حدوده :

نوع امللك  :أرض عارية

شمـاال  :الطريق؛

موقعه  :اجلماعة الترابية القليعة عمالة انزكان ايت ملول.
مساحته  90 :س تقريبا.

شـرقا  :رسم عقاري ؛

حدوده :

جنـوبا  :الطريق؛

شمـاال  :عبد الرحمان الرموم؛

غربـا  :احلاج أحمد.
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  10يونيو 2019مضمن بعدد  152ص 165

شـرقا  :عمر بن مبارك ؛
جنـوبا  :الطريق؛
غربـا  :محمد اخلضري.
احلقوق العينية  :الشئ.

سجل األمالك رقم 48؛

أصل امللك :

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  02أكتوبر 2002مضمن بعدد  163ص

 -عقد بيع عرفي مؤرخ في  18مارس2005؛

 133سجل األمالك رقم 15؛

 -شهادة إدارية مؤرخة في  17ماي 2011؛

 رسم شراء عدلي مؤرخ في  19نونبر 2019مضمن بعدد  121ص 118سجل األمالك رقم 51؛
 -نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في  03ماي 1996مضمن

 عقد تسليم تابت التاريخ في  21يونيو .2022التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  29 :أغسطس  2022على
الساعة  11صباحا

بعدد  145ص 133؛
نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في  03يناير 1992مضمن
بعدد  171وصل  2عدد63؛

مطلب رقم 60 - 21441
تاريخ االيداع  :فاحت يوليو 2022
طالب التحفيظ  :فوزي محمد بن احلسني

 -نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في فاحت أكتوبر 1983مرتب

اسم للملك  :أخشاب

بعدد  139؛

نوع امللك  :أرض عارية

 نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في فاحت مارس 2018ضمن بعدد ص 127ص  130سجل التركان 54؛
 نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في  24فبراير 1992؛ نسخة طبق األصل لرسم تسليم عدلي مؤرخ في  11أبريل .1967 نسخة طبق األصل لنسخة رسم إراثة عدلي مؤرخ في  22ماي 1964ضمن بعدد  160ص  80؛

موقعه  :دوار اخلمايس اجلماعة الترابية القليعة عمالة انزكان ايت ملول.
مساحته 05 :آر تقريبا.
حدوده :
شمـاال  :العربي كانسي؛
شـرقا  :ورثة احلسن بن احملجوب ؛
جنـوبا  :الطريق؛
غربـا  :الرسم العقاري عدد .60 - 22786

-رخصة السكن رقم  118مؤرخة في  14أكتوبر .2020

احلقوق العينية  :الشئ.

 -رخصة البناء عدد 220مؤرخ في  30سبتمبر .2019

أصل امللك :

 -شهادة مطابقة عدلية مؤرخة في  10فبراير 2022مضمن بعدد 191

 -عقد بيع عرفي مؤرخ في  31يناير 2002؛

ص  141سجل اخملتلفات رقم 87؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  26 :أغسطس  2022على
الساعة  10صباحا

 شهادة إدارية مؤرخة في  04يوليو 2007؛ صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في  10أغسطس .2001التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  30 :أغسطس  2022على
الساعة  10صباحا

مطلب رقم 60 - 21440
تاريخ االيداع  30 :يونيو 2022

مطلب رقم 60 - 21442
تاريخ االيداع  :فاحت يوليو 2022

طالبة التحفيظ  :عائشة اجغر بنت محمد

طالب التحفيظ  :عمر بيه بن عبد اهلل

اسم للملك  :ملك عائشة

اسم للملك  :ملك عمر

عدد  20 - 1229ذواحلجة  20(1443يوليو )2022

4635

نوع امللك  :أرض عارية

 -إشهاد باملطابقة عدلي مؤرخ في  11أكتوبر 2021مضمن بعدد 448

موقعه  :حي تراست اجلماعة الترابية انزكان عمالة انزكان ايت ملول.

ص  383سجل اخملتلفة رقم 83؛

مساحته  03 :آر تقريبا.

 -رسم وكالة عدلي مؤرخ في  22يونيو  2021عدد 472؛

حدوده :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  :فاحت سبتمبر  2022على الساعة

شمـاال  :أحمد نبيل؛

 10صباحا

شـرقا  :الطريق؛
جنـوبا  :أهل السباعي ماء العينني؛
غربـا  :العالم عثمان.
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 عقد بيع عرفي مؤرخ في  13يناير1999؛ نسخة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في  04نوفمبر 1996؛ نسخة طبق األصل لتصريح بالشرف مؤرخ في  16يونيو .2021 نسخة طبق األصل اللتزام مؤرخ في  30أكتوبر .2017التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  30 :أغسطس  2022على
الساعة  11صباحا

مطلب رقم 60 - 21444
تاريخ االيداع  05 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :أحمد مومو
اسم للملك  :ملك مومو.
نوع امللك  :أرض بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني.
موقعه  :حي املزار اجلماعة الترابية القليعة عمالة انزكان ايت ملول.
مساحته 50 :س تقريبا.
حدوده :
شمـاال  :الطريق ؛
شـرقا  :اسنكار احلسني؛
جنـوبا  :الرسم العقاري 60 - 18650؛

مطلب رقم 60 - 21443
تاريخ االيداع  04 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :إبراهيم بيزماون بن جامع
اسم للملك  :دار إبراهيم
نوع امللك  :أرض بها دار للسكن من سفلي وطابق علوي.
موقعه  :حي احلرش قصبة الطاهر اجلماعة الترابية ايت ملول عمالة

غربـا  :بوسنكار.
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 عقد بيع عرفي مؤرخ في  02سبتمبر .1994التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  02 :سبتمبر  2022على الساعة
 10صباحا

انزكان ايت ملول.
مساحته 1 :آر  32س تقريبا.
حدوده :
شمـاال  :الطريق ؛
شـرقا  :الطريق؛
جنـوبا  :ورثة ايت ازيكي؛
غربـا  :زينة تامسيت.
احلقوق العينية  :الشئ.

مطلب رقم 60 - 21445
تاريخ االيداع  05 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :السعيد رفعت بن عبد اهلل
اسم للملك  :السعيد.
نوع امللك  :أرض بها بناء من سفلي.
موقعه  :حي تراست اجلماعة الترابية انزكان عمالة انزكان ايت ملول.
مساحته  1 :آر 10س تقريبا.
حدوده :

أصل امللك :

شمـاال  :زنقة ؛

 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  25أكتوبر 2021مضمن بعدد  824ص

شـرقا  :الصوط رشيد؛

 493سجل األمالك رقم 92؛

جنـوبا  :الكيحل زهور؛

 -عقد هبة عرفي مؤرخ في  01أغسطس .2005

غربـا  :الطريق.

 -عقد شراء عدلي مؤرخ في  14يناير  1957ضمن بعدد  155عدد .16

احلقوق العينية  :الشئ.
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أصل امللك :
 رسم صدقة عدلي مؤرخ في  2مارس 2021مضمن بعدد  310ص 236سجل األمالك رقم 91؛
 عقد بيع عرفي مؤرخ في  24مارس .1981 بيان مطابقة بني اسمني عدلي مؤرخ في  20ديسمبر 2021مضمنبعدد  662ص  480سجل اخملتلفة رقم 84؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  05 :سبتمبر  2022على الساعة
 10صباحا

مطلب رقم 60 - 21446
تاريخ االيداع  06 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :محمد أزنيدة بن احمد
اسم للملك  :ملك أزنيدة.
نوع امللك  :أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني.
موقعه  :اجلماعة الترابية متسية عمالة انزكان ايت ملول.
مساحته  1 :آر تقريبا.
حدوده :
شمـاال  :الطريق؛
شـرقا  :الطريق؛
جنـوبا  :حماد أوجامع؛
غربـا  :إبراهيم بن حلسن.
احلقوق العينية  :الشئ.
أصل امللك :
 رسم شراء عدلي مؤرخ في  07فبراير  2008مضمن بعدد  268ص 281سجل األمالك رقم 26؛
 عقد بيع عرفي مؤرخ في  22ماي .2007التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  05 :سبتمبر  2022على الساعة
 11صباحا
احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان  -ايت ملول
ربيع شركي
			

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :سلمان ."03
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية القصر الصغير؛احملل
املدعو  :دوار الدهاده.
مساحته  5آر  43س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة حمان ؛
شرقا  :اشهب مصطفى؛
جنوبا  :طريق ؛
غربا  :ورثة بولعيش ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (نسخة رسم عدلي) بتاريخ
 30مارس .2002
 - 2رسم عدلي موضوعه إشهاد (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  30ماي .2002
 - 3رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة) بتاريخ  30يونيو .2002
 - 4رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة) بتاريخ  28ديسمبر .2012
 - 5رسم عدلي موضوعه إشهاد (نسخة) بتاريخ  27ديسمبر .2016
 - 6رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  30نوفمبر .2021
 - 7رسم عدلي موضوعه هبة (أصل) بتاريخ  30نوفمبر .2021
 - 8رسم عدلي موضوعه إشهاد (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  27يناير .2022
 - 9رسم عدلي موضوعه إشهاد (نسخة) بتاريخ  27يناير .2022
 - 10رسم عدلي موضوعه إشهاد (نسخة رسم عدلي) بتاريخ
 24فبراير .2022
التاريخ املقرر ألجراء التحديد املؤقت 29 :أغسطس  2022على الساعة
 11و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29796

محافظة طنجة  -بني مكادة

تاريخ اإليداع  28 :يونيو .2022
طالبا التحفيظ :

مطلب رقم 61 - 29795
تاريخ اإليداع  27 :يونيو .2022
طالب التحفيظ  :الدسولي سليمان بن محمد بنسبة  1/1؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :سلمان ."03

 اجواوني محمد بن محمد بنسبة 2/1 الودراسي سكينة بنسبة 2/1اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الشاطى".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الشاطى".
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مشتمالته  :أرض عارية بها بناء من سفلي ؛

 - 2شهادة إدارية موضوعه إدارية (أصل) بتاريخ 21أكتوبر .2021

موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية القصر الصغير؛احملل

 - 3رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (صورة مطابقة لألصل)

املدعو ؛ مدشرسيدي قنفوش.

بتاريخ  28أكتوبر .2021

مساحتها  05ار  05س تقريبا؛

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  29 :أغسطس  2022على

حدوده :

الساعة  13و 00دقيقة.

شماال  :مللك الغير و العاقل محمد ؛
شرقا  :الرقاص حسن و مطلب التحفيظ رقم 61 - 24385
جنوبا  :الشجري فاطمة
غربا  :طريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  25يناير .2002
 - 2رسم عدلي موضوعه إشهاد (أصل) بتاريخ 19ماي .2022
 - 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 19ماي .2022
 - 4رسم عدلي موضوعه تنازل (أصل) بتاريخ 19ماي .2022
 - 5شهادة إدارية (أصل) بتاريخ 13يونيو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  29 :اغسطس  2022على
الساعة  12و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29797
تاريخ اإليداع  28 :يونيو .2022
طالبة التحفيظ  :الشعيري االندلوسي ام كلثوم بنت اخملتار بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :املرج الثالث".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اندلسي ."01
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية القصر الصغير؛احملل
املدعو  :مدشر فرسيوة؛املرج الثالث.
مساحته  7آر  71س تقريبا
حدوده :
شماال  :الشعيري عبد الواحد؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الزهرة الشعيري؛

مطلب رقم 61 - 29798
تاريخ اإليداع  29 :يونيو 2022
طالبا التحفيظ :
 عائشة هروش؛ احمد اللغميش؛ على الشياع مناصفة بينهما؛االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :البور
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :البور
مشتمالته  :ارض عارية؛
موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية بالقصر الصغير؛احملل
املدعو  :مدشرخندق ازرارع؛
مساحته  15 :ار  57سنتيارا؛
حدوده :
شماال  :ممر
شرقا  :احلاج الرواس؛
جنوبا  :اخلندق؛
غربا  :طريق؛
احلقوق العينية  :الشيء؛
سندالتملك :
 رسم عدلي موضوعه بيع؛اصل بتاريخ  18يناير2007؛التاريخ املقررالجراء التحديد املؤقت  29 :اغسطس  2022على الساعة
 14و 00بعد الزوال.
مطلب رقم 61 - 29799
تاريخ اإليداع  29 :يونيو .2022
طالب التحفيظ  :اخوان حسن بنسبة 1/1

غربا  :مختار الشعيري محمد الشعيري؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :البقالي".

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :البقالي".

سند التملك :

مشتمالته  :أرض عارية

 - 1رسم عدلي موضوعه قسمة (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ

موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية القصر الصغير م

13أكتوبر .2021

املدعو ؛ مدشرطالع لقرع.
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مساحتها  7ار 67س تقريبا

 - 4رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  10يناير .2018

حدوده :

 - 5رسم عدلي موضوعه تنازل (أصل) بتاريخ  9ماي .2018

شماال  :الرسم العقاري رقم 61 - 44563

 - 6رسم عدلي موضوعه إشهاد (أصل) بتاريخ  22أكتوبر .2018

شرقا  :العاقل محمد

 - 7رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ  3يونيو .2022

جنوبا  :ورثة احمد العاقل و الرسم العقاري رقم 61 - 5017

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  19 :يوليو  2022على الساعة  12و 00دقيقة.

غربا  :طريق
مطلب رقم 61 - 29801

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :

تاريخ اإليداع  29 :يونيو .2022

 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  28فبراير .1986

طالب التحفيظ  :مزيان عبد القادر بنسبة 1/1

 - 2رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  4فبراير .2002

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حومة احلطابة".

 - 3رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ  7ابريل .2022

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :امزيان".

 - 4شهادة إدارية موضوعه إدارية (أصل) بتاريخ  10يونيو .2022

مشتمالته  :أرض عارية

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 :أغسطس  2022على الساعة

موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية القصر الصغير ؛احملل

 10و 00دقيقة.

املدعو  :دوار اكنوان.
مساحته  5آر تقريبا
مطلب رقم 61 - 29800

حدوده :

تاريخ اإليداع  29 :يونيو .2022

شماال  :ورثة قاسم الدهدوه

طالبا التحفيظ :

شرقا  :شابو عبد الرحيم

 -النصلة عبد اجمليد بنسبة 2/1

جنوبا  :طريق

 -شعبي حليمة بنت احمد بنسبة 2/1

غربا  :احلجاج علي ؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :البعبوع.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :النصلة".

سند التملك :

مشتمالته  :أرض فالحية

 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  5ماي .1977

موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية القصر الصغير؛احملل

 - 2رسم عدلي موضوعه هبة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  29مارس .2016

املدعو  :دوار امغارش؛.

 - 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  23ماي .2022

مساحته  14 :ار  68س تقريبا

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  29 :أغسطس  2022على

حدوده :

الساعة  15و 00دقيقة.

شماال  :الرسم العقاري رقم 61 - 52030
مطلب رقم 61 - 29802

شرقا  :امنشار نور الدين
جنوبا  :ورثة املروجي؛طريق خاصة؛

تاريخ اإليداع  30 :يونيو .2022

غربا  :الرسم العقاري رقم  - 65501و الرسم العقاري رقم 61 - 65503

طالبة التحفيظ  :الرباح زينب بنت عبد القادر بنسبة 1/1

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الكويشة".

سند التملك :

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :الكويشة".

 - 1رسم عدلي موضوعه مخارجة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  9مارس .1990

مشتمالته  :أرض فالحية

 - 2رسم عدلي موضوعه إراثة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  19ابريل .2008

موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية القصر الصغير؛احملل

 - 3رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (نسخة رسم عدلي) بتاريخ

املدعو  :دوار واداليان.

19ابريل .2008

مساحته  5آر تقريبا ؛
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حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم  61 - 48019و مسلك عمومي –مدخل للملك؛
شرقا  :شاطىء واداليان
جنوبا  :اللواح مصطفى
غربا  :خندق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  24ابريل 1974؛
 - 2رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 12يوليو .1988
 - 3رسم عدلي موضوعه صدقة (نسخة) بتاريخ 11يوليو .2012
 - 4شهادة إدارية موضوعه إدارية (أصل) بتاريخ  8يونيو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30 :أغسطس  2022على
الساعة  11و 00دقيقة؛
مطلب رقم 61 - 29803
تاريخ اإليداع  30 :يونيو .2022
طالب التحفيظ  :حمودي سمية بنت محمد بنسبة 1/1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :سمية".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :سمية".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية القصر الصغير؛احملل
املدعو  :مدشر سيدي قنقوش؛.
مساحته  18آر  40س تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة اللغميش
شرقا  :ورثة اللغميش
جنوبا  :العاقل محمد
غربا  :الرسم العقاري رقم 61 - 4864
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه إراثة (أصل) بتاريخ  24سبتمبر .1992
 - 2رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (أصل) بتاريخ  27يوليو .1995
 - 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  25فبراير .1999
 - 4رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  2يوليو .2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30 :أغسطس  2022على
الساعة  12و 00دقيقة
مطلب رقم 61 - 29804
تاريخ اإليداع  30 :يونيو .2022
طالب التحفيظ  :محند وحنة عثمان بن عبد السالم بنسبة  1/1؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :وحنة".؛
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :وحنة".

4639
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :عمالة طنحة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة بني مكادة
احملل املدعو  :مغوغة.
مساحته  3آر  3س تقريبا
حدوده :
شماال  :الريفي محمد
شرقا  :البخاري الهادي
جنوبا  :طريق
غربا  :الزكاري عالل
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  2ابريل .1983
 - 2رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  30أكتوبر .2002
 - 3رسم عدلي موضوعه استمرار (أصل) بتاريخ فاحت ديسمبر .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  30 :أغسطس  2022على
الساعة  09و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29805
تاريخ اإليداع 30 :يونيو .2022
طالب التحفيظ  :البخاري الهادي ابن محمد بنت احلدوثي بنسبة  1 - 1؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :البخاري".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :البخاري".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :عمالة طنجة اصيلة؛اجلماعة احلضرية بطنجةبني مكادة
امغوغة؛احملل املدعو  :مغوغة الكبيرة  -اخليمة  -؛.
مساحته  2آر  50س تقريبا
حدوده :
شماال  :الريفي محمد
شرقا  :الريفي محمد
جنوبا  :محند وحنة فاطمة الوهراء
غربا  :محند وحنة عثمان
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 31ماي .2021
 - 2رسم عدلي موضوعه بيع (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ  2يوليو .2021
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30أغسطس  2022على الساعة
 10و 00دقيقة
مطلب رقم 61 - 29806
تاريخ اإليداع  5 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :زرو عبد احلميد بن محمد بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مرمي".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مرمي".

 - 3رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  20ماي.2008

مشتمالته  :أرض عارية

 - 4رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  3يونيو .2008

موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛ج القروية القصر الصغير؛احملل املدعو :

- 5رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  30سبتمبر.2010

دوار امليش السفلي؛

 - 6رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  30سبتمبر .2010

مساحته  4ار  31س تقريبا ؛
حدوده :
شماال  :اغزييل ام كلثوم
شرقا  :طريق

 - 7رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 18ماي .2015
 - 8رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  17نوفمبر .2020
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  5سبتمبر  2022على الساعة
 12و 00دقيقة.

جنوبا  :ادريس ملك

مطلب رقم 61 - 29808

غربا  :اغزييل محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  26ابريل .1979
 - 2رسم عدلي موضوعه إراثة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  16أكتوبر .2020
 - 3رسم عدلي موضوعه إراثة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  16أكتوبر .2020
 - 4رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ 27ماي .2022
 - 5شهادة إدارية موضوعه إدارية (أصل) بتاريخ  28يونيو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  5سبتمبر  2022على الساعة
 11و 00دقيقة

تاريخ اإليداع  6 :يوليو .2022
طالبا التحفيظ :
يوسف اهرشام بن محمد بنسبة 1/2؛
فوزية أبو يحيى بنت عبد الهادي بنسبة 1/2؛
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :يوسف فوزية".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :يوسف فوزية".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية القصر الصغير؛احملل
املدعو  :مدشرسيدي قنقوش.
مساحته  4آر  97س تقريبا ؛

مطلب رقم 61 - 29807
تاريخ اإليداع  5 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :الدقيواق عبد السالم بنسبة 1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :كدية الهراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :ملك الدقيواق".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية القصر الصغير احملل
املدعو دوار مليش العليا  -كدية الهراس؛
مساحته  5آر تقريبا ؛
حدوده :
شماال  :طريق
شرقا  :السهولي عبد االله
جنوبا  :عياد محمد
غربا  :السهولي عبد االله

حدوده :
شماال  :الرقاص محمد
شرقا  :ممر عمومي
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 61 - 38775
غربا  :الرقاص محمد
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (نسخة) بتاريخ 31ديسمبر .1980
- 2رسم عدلي موضوعه هبة (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 19أغسطس.1997
 - 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  10ماي .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  6سبتمبر  2022على الساعة
 11و 00دقيقة.
مطلب رقم 61 - 29809
تاريخ اإليداع  8 :يوليو .2022

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

طالب التحفيظ  :الزوياتي رضوان بن عمر بنسبة 1 - 1

سند التملك :

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :الدندليس".

 - 1رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  3سبتمبر .2007

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :رضوان".

 - 2رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ 11مارس .2008

مشتمالته  :أرض عارية
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موقعه  :عمالة الفحص اجنرة؛اجلماعة القروية القصر الصغير؛احملل

سند التملك :

املدعو  :مليش السفلى.

 - 1عقد عرفي موضوعه بيع (أصل) مؤرخ في 13يناير .2010

مساحته  2 :آ  50س تقريبا
حدوده :

 - 2نسخة رسم عدلي موضوعه ملكية مؤرخة في  23اغسطس 2021
ومضمن أصلها بعدد  11صحيفة  8كناش .9

شماال  :ورثة اوالد احلاج

 - 3نسخة رسم عدلي موضوعه بيع مؤرخة في  23أغسطس 2021

شرقا  :بولعيش محمد

ومضمن أصلها بعدد  253صحيفة  291كناش .14

جنوبا  :بولعيش خدوج

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت  7 :سبتمبر  2022على الساعة

غربا  :بولعيش خدوج
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

 09و 30دقيقة.

سند التملك :
 - 1رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك (نسخة رسم عدلي) بتاريخ
 8يناير .2007

مطلب رقم 63 - 5696
تاريخ اإليداع  13 :يوليو .2022

 - 2رسم عدلي موضوعه بيع (نسخة رسم عدلي) بتاريخ  10يناير .2007

طالب التحفيظ  :غريب املصطفى بن احلداوي بنسبة 1 - 1

 - 3رسم عدلي موضوعه بيع (أصل) بتاريخ  5أغسطس .2015

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد سيدي عبد الرحمان".

 - 4شهادة إدارية موضوعه إدارية (أصل) بتاريخ  6يوليو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  8سبتمبر  2022على الساعة
 11و 00دقيقة.
احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بطنجة  -بني مكادة
الشرقاوي الغرافي محمد ياسني

		

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بالد سيدي عبد
الرحمان".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :دوار اوالد بن اعمر املصاحلة  ،جماعة بوسكورة  ،عمالة إقليم النواصر.
مساحته  53 :آر  12س تقريبا .
حدوده :
شماال  :ورثة احلاج محمد و ممر عرضه  03أمتار .

محافظة النواصر  -الدار البيضاء

شرقا  :بوشعيب غريب و مطلب التحفيظ رقم 63 - 5103
جنوبا  :ممر عرضه  10أمتار
غربا  :واد بوسكورة

مطلب رقم 63 - 5695

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

تاريخ اإليداع  8يوليو .2022

سند التملك :

طالب التحفيظ  :فاضل امحمد بن علي بنسبة 1 - 1

 - 1شهادة إدارية (صورة مطابقة لألصل) بتاريخ فاحت فبراير .2018

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :أرض الرمل".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :أرض الرمل".
مشتمالته :أرض فالحية
موقعه  :دوار اوالد عبو  ،جماعة اوالد عزوز  ،عمالة إقليم النواصر.
مساحته  66آر  7س تقريبا .
حدوده :
شماال  :حنني محمد و حنني عبد اهلل
شرقا  :حنني التهامي
جنوبا  :الطريق رقم 1067

 - 2رسم عدلي موضوعه ملكية (أصل) بتاريخ 11فبراير  2018املوافق
لـ  24جمادى األولى .1439
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12سبتمبر  2022على الساعة
 09و 30دقيقة.
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "املليج"
مطلب التحفيظ عدد 63 - 2886
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في فاحت يوليو  ،2022فإن امللك املسمى

غربا  :طريق عرضها  03أمتار

"املليج" موضوع مطلب التحفيظ عدد  63 - 2886الكائن بدوار اوالد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

سليمان (منطقة التحفيظ اجلماعي اوالد صالح) جماعة اوالد صالح
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عمالة إقليم النواصر الذي تتابع مسطرة حتفيظه في إسم السادة

شرقا  :خدوج مستقيم

مصطفى شهلي بن التهامي و سميرة شهلي بنت التهامي و نادية

جنوبا  :ابراهيم الغدويني

شهلي بنت التهامي.
أصبح من اآلن فصاعدا مثقال بحق مرور لفائدة السيدة لطيفة
تازي بنت املفضل .
و ذلك بناء على العقود املودعة سابقا تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا
على الوثائق واملقررات القضائية التالية :
 - 1حكم ابتدائي عدد  76صادر عن احملكمة االبتدائية املدنية بالدار
البيضاء بتاريخ  20ابريل  2017في امللف رقم .2016 - 1403 - 96

غربا  :الطريق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  444صحيفة  382كناش رقم 27بتاريخ  07أبريل  2022توثيق ايت اورير.
 -صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2022 - 02مؤرخة في  13يناير

 - 2قرار استئنافي رقم  9308صادر عن محكمة االستئناف بالبيضاء

 .2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  5 :سبتمبر  2022على

بتاريخ  20ديسمبر .2017

الساعة العاشرة صباحا.

 - 3قرار محكمة النقض عدد  8 - 175مؤرخ في  03مارس .2020
 - 4قرار استئنافي رقم  2019صادر عن محكمة االستئناف بالدار
البيضاء بتاريخ  08مارس .2021
 - 5شهادة بعدم الطعن بالنقض عدد  2021 - 32مؤرخة في
 29سبتمبر .2021
 - 6صورة شمسية من تقرير خبرة مؤرخ في  20أبريل .2016
 - 7إبراء وإشهاد باملوافقة على حق ارتفاق املرور مصادق على صحة
إمضائه بتاريخ  05ماي .2022
احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر  -الدارالبيضاء
زكرياء الدغمي

		

مطلب رقم 65 - 18350
تاريخ اإليداع  5 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :حمام ."3001
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :حمام ."3001
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت احملل املدعو حومة
البير.
مساحته  7 :آ  50س تقريبا
حدوده :

محافظة احلوز

شماال  :ورثة مناف
شرقا  :ورثة عيشة و ممر
جنوبا  :األوقاف العامة

مطلب رقم 65 - 18349

غربا  :ممر

تاريخ اإليداع  4 :يوليو .2022

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

طالبة التحفيظ  :السيدة مستقيم زهرة بنت عالل بنسبة 1 / 1

سند التملك  :التصرف ألمد الطويل.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :اللواح".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اللواح".
مشتمالته  :أرض فالحية عارية
موقعه  :اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة ايت سيدي داود دوار ايت
سي علي.
مساحته  36 :آ  27س تقريبا
حدوده :
شماال  :الطريق و املصرف

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  6 :سبتمبر  2022على الساعة
العاشرة صباحا.
مطلب رقم 65 - 18351
تاريخ اإليداع  5 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد علي بن السالك".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مسجد علي بن السالك".

حدوده :

مشتمالته  :أرض عارية

شماال  :ممر

موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت احملل املدعو حومة البير.
مساحته  5 :آ  60س تقريبا
حدوده :
شماال  :األوقاف العامة

شرقا  :ممر و ورثة لشهب
جنوبا  :ورثة ادريس السليطني
غربا  :ممر

شرقا  :ممر و ورثة عيشة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

جنوبا  :جنات اخلياط

سند التملك  :التصرف لألمد الطويل.

غربا  :ممر
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف لألمد الطويل

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  6 :سبتمبر  2022على الساعة
احلادية عشر والنصف صباحا.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  6 :سبتمبر  2022على الساعة

مطلب رقم 65 - 18354

العاشرة والنصف صباحا.

تاريخ اإليداع  6 :يوليو .2022
مطلب رقم 65 - 18352
تاريخ اإليداع  5 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "  :فرن ."3100
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فرن ."3100
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت احملل املدعو املواريد.
مساحته  95 :س تقريبا
حدوده :

طالب التحفيظ  :وهبي زوهير بن عبد اللطيف بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :بالد الفيضة".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :بالد الفيضة".
مشتمالته  :أرض فالحية
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت احملل املدعو بالد الفيضة.
مساحته  1 :هـ  50آ تقريبا
حدوده :
شماال  :ورثة اللة صفية بنت موالي الوافي

شماال  :ممر
شرقا  :عبد السالم العاطيفي
جنوبا  :محمد األزهري

شرقا  :الرسم العقاري رقم 65 - 24749
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 65 - 1381

غربا  :محمد األزهري

غربا  :الرسم العقاري رقم  43 - 5485و طريق عمومية

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.

سند التملك  :التصرف لألمد الطويل
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  6 :سبتمبر  2022على الساعة
احلادية عشر صباحا.

سند التملك :
رسم شراء عدلي ضمن بعدد  306صحيفة  384سجل األمالك رقم 335بتاريخ  29يونيو  2022توثيق مراكش

مطلب رقم 65 - 18353
تاريخ اإليداع  5 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد الصور".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مسجد الصور".
مشتمالته  :أرض عارية

 نسخة من رسم استمرار عدلي حفظ اصله بعدد  1880بتاريخ 25يونيو  1989توثيق مراكش
 نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن أصلها بعدد  269صحيفة 378كناش التركات رقم  200بتاريخ  12مارس  2020توثيق مراكش
 -شهادة إدارية مؤرخة في فاحت يوليو 2022

موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت احملل املدعو حومة الصور.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  8 :أغسطس  2022على الساعة

مساحته  6 :آ  10س تقريبا

احلادية عشر صباحا.
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مطلب رقم 65 - 18355
تاريخ اإليداع  7 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد اخلرواع".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مسجد اخلرواع".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة أغواطيم احملل املدعو اخلرواع.
مساحته  8 :آ  90س تقريبا
حدوده :
شماال  :ممر
شرقا  :ممر
جنوبا  :ممر
غربا  :مستور التايبة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف لألمد الطويل
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  7 :سبتمبر  2022على الساعة
العاشرة صباحا.
مطلب رقم 65 - 18356
تاريخ اإليداع  7 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مسجد اكلموس"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مسجد اكلموس".
مشتمالته  :بئر وضريح
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة أوريكة احملل املدعو أكلموس.
مساحته  6 :آ  70س تقريبا
حدوده :
شماال  :ممر
شرقا  :ممر
جنوبا  :ممر
غربا  :ورثة باحمدان
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف لألمد الطويل
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  7 :سبتمبر  2022على الساعة
احلادية عشر والنصف صباحا.
مطلب رقم 65 - 18357
تاريخ اإليداع  7 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مقبرة سيدي احمد البصير ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مقبرة سيدي احمد البصير".

مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة أوريكة احملل املدعو أكلموس.
مساحته  57 :آ  80س تقريبا
حدوده :
شماال  :جمعية اوفوس غأوفوس أكلموس
شرقا  :أيدير أكانيس
جنوبا  :الطريق العمومية
غربا  :الطريق العمومية
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف لألمد الطويل
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  7 :سبتمبر  2022على الساعة
الثانية عشر زواال
مطلب رقم 65 - 18358
تاريخ اإليداع  7 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة بنسبة 1 / 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :مقبرة اخلرواع"
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :مقبرة اخلرواع".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة أغواطيم احملل املدعو اخلرواع.
مساحته  67 :آ  90س تقريبا
حدوده :
شماال  :مصطفى احلمراني
شرقا  :احلاج حلسن املداني
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  - 5444م
غربا  :ورثة بولوز
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك  :التصرف لألمد الطويل
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  7 :سبتمبر  2022على الساعة
العاشرة والنصف صباحا.
مطلب رقم 65 - 18359
تاريخ اإليداع  14 :يوليو .2022
طالبة التحفيظ  :شركة MAROCCAN RIADS MANAGEMENT
 SARL AUبنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :فوكدال".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :فوكدال".
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون .
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موقعه  :اقليم احلوز دائرة أسني جماعة ويركان دوار مريغة .
مساحته  45 :آ  25س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة بوعنكة .
شرقا  :الواد  ,الطريق.
جنوبا  :ازروال موالي احمد .
غربا  :عبد الرحمان بوالعصافر
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  250صحيفة  316سجل األمالك رقم 332بتاريخ  14أبريل  2022توثيق مراكش.
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  226صحيفة  283كناش األمالكرقم  332بتاريخ  04مارس  2022توثيق مراكش.
 شهادة ادارية رقم  2022 - 02مؤرخة في فاحت فبراير .2022 وكالة عرفية مصححة االمضاء في فاحت يوليو .2022التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  14سبتمبر  2022على الساعة
العاشرة صباحا.
احملافظ املساعد على األمالك العقارية باحلوز
بنيسي موالي املصطفى
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 - 2نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في  04 :ماي 2022
مضمن أصلها بكناش االمالك  24عدد  349ص  225بتاريخ :
 16اغسطس .2005
 - 3نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخة في  05 :ماي  2022مضمن
أصلها بكناش االمالك  07عدد  197بتاريخ  21 :نوفمبر .1996
 - 4نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في  05 :ماي  2022مضمن أصلها
بكتابة الضبط مبحكمة احلاجب عدد  93 - 231بتاريخ  15 :ابريل .1993
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  06 :سبتمبر  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 67 - 6432
تاريخ االيداع 12 :يوليو .2022
طالبا التحفيظ السيد(ة):
 - 1الياس بويعياشن بن العزيز بسنبة.2 - 1 :
 - 2زهير بويعياشن بن العزيز بسنبة.2 - 1 :
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بويدر.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :بويدر ".
نوعـه  :أرض فالحية.
موقعه :إقليم احلاجب ،جماعة ايت يعزم ،دوار ايت سيدي.

محافظة احلاجب
مطلب رقم 67 - 6431
تاريخ االيداع  07 :يوليو .2022
طالبة التحفيظ السيد(ة)  :سعيدة الزمخشري بنت ادريس.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :ملك سعيدة.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك سعيدة ".
نوعـه  :أرض عارية.
موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة سبع عيون ،دوار ايت يحيى.
مساحته  01 :آر  20سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق.
شرقا  :محمد العيساوي.
جنوبا  :خديجة التايك.
غربا  :عاشورة التايك.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم بيع عدلي مؤرخ في 15 :يونيو  2011مضمن بكناش االمالك
 74عدد  228ص  180بتاريخ  06 :يونيو .2011

مساحته 02 :هكتار  90آر  31سنتيار تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري رقم  - 10724 :ك وحدو بن عال.
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  - 9025 :ك وورثة قدور الزموري .و طريق
جنوبا  :الرسم العقاري رقم  - 6800 :ك.
غربا  :الرسم العقاري رقم  - 6182 :ك.
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم صدقة عدلي مؤرخ في  :فاحت اكتوبر  2021مضمن بكناش
االمالك  75عدد  402ص  414بتاريخ  08 :اكتوبر .2021
 - 2رسم ملكية عدلي مؤرخ في  13 :سبتمبر  2021مضمن بكناش
االمالك  75عدد  295ص  300بتاريخ  22 :سبتمبر .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  11 :اغسطس  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 67 - 6433
تاريخ االيداع 14 :يوليو .2022
طالب التحفيظ السيد(ة)  :اليتيم خالد بن محمد .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :تيسيدلت
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 -اتفاق بتحديد النسبة عرفي مصحح اإلمضاء في  02يونيه .2022

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :تيسيدلت ".
نوعـه  :أرض فالحية
 شهادة إدارية مؤرخة في  06يناير .2022موقعه  :إقليم احلاجب ،جماعة احلاجب،دوار ايت منصور
 تصميم متوقعي.مساحته  63 :آر  09سنتيار تقريبا.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  12 :سبتمبر 2022
حدوده :
على الساعة احلادية عشر صباحا.
شماال  :الرسم العقاري عدد  67 - 19375مع طالب التحفيظ.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان
شرقا  :الرسم العقاري عدد 67 - 14529
كرمي آيت عيسى
			
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 67 - 12594
غربا  :الرسم العقاري عدد  05 - 41413مع طالب التحفيظ .
احلقوق العينية  :الشيء.
أصل امللك :
 رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19ابريل  2022مضمن بكناش االمالكمحافظة ابن جرير
 78عدد  35ص  41بتاريخ  25ابريل .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  15 :اغسطس  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 72 - 31118
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب
عبد اجلبار فرطاس
				
تاريخ اإليداع  05 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :عثمان اخلرساني بن عبد القادر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فرش الكلبة "

محافظة سيدي سليمان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " :ملك عبد القادر "
نوعه ׃ أرض فالحية.
موقعه  :إقليم الرحامنة ،جماعة اجلبيالت ،دوار اوالد طلحة.
مساحته  83 :آر  89سنتيار تقريبا.

مطلب رقم 70 - 384
تاريخ اإليداع  12 :يوليو 2022
شـماال  :طريق عرضها  03أمتار؛
طالبتا التحفيظ :
شرقـا  :طريق عمومية؛
 - 1مليكة متاري بنت محمد.
جـنوبا  :فالح عبد اجمليد؛
 - 2التازية نغموش بنت محمد.
غربـا  :مبدي عمر.
على الشياع مناصفة بينهما.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  ‹‹ :مبروكة ››.
 ممر عرضه متر واحد؛نوعه  :أرض بها بناية للسكن من طابق سفلي وطابق أول.
موقعه  :مبدينة سيدي سليمان ،شارع امللعب رقم  68مكرر.
 شعبة.مساحته املصرح بها  02 :آر 17س تقريبا،
أصل امللك ׃
احلقوق العينية  :ال شيء.
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  415صحيفة  324سجل األمالك 128حدوده :
بتاريخ  25مارس  2021توثيق ابن جرير؛
شماال  :شارع امللعب.
 رسم استمرار عدلي ضمن بعدد  130صحيفة  163سجل األمالكشرقا  :أرض عارية  ،ومنزل .
رقم  131بتاريخ  25فبراير  2021توثيق ابن جرير.
جنوبا  :متاري عمر.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر  2022على
غربا  :ممر مغلق.
الساعة الثانية عشرة زواال.
أصل امللك :
احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بابن جرير
 استمرار ملك عدلي مؤرخ في  09جمادى األخيرة  1443هـرميي امليلودي
			
موافق  12يناير .2022
اجملاورون ׃
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محافظة املضيق  -الفنيدق
مطلب رقم 76 - 2088
تاريخ اإليداع  07 :يوليو .2022
طالبا التحفيظ :
 السيد ادريس مجور بن محمد؛ السيدة ادريسية زواق بنت محمد؛بصفتهم مالكني على الشياع مناصفة بينهما.
االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك  " :اإلخوة "
نوعـه  :أرض بها بناية تتكون من طابق أرضي و طابقني علويني.
موقعـه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة القروية بليونش احملل املدعو :
بليونش اجلاون.
مساحتـه  01 :آر  55س تقريبا؛
حـدوده :
شماال  :ممر؛
شرقا  :أحمد قنجاع؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :مصطفى اخللوف.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 .1نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في  28من ذي القعدة  1415املوافق
لـ  28أبريل 1995؛
 .2رسم شراء عدلي مؤرخ في  10جمادى الثانية  1433املوافق
لـ  02ماي 2012؛
 .3رسم تبيان مساحة عدلي مؤرخ في  29من ذي احلجة  1433املوافق
لـ  14نوفمبر 2012؛
 .4رسم استمرار التملك عدلي مؤرخ في  29من شوال  1443املوافق
لـ  30ماي 2022؛
 .5شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة بليونش بتاريخ
 29مارس  2022حتت عدد  2022 - 02ج ب.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :سبتمبر  2022على
الساعة  12:00ظهرا.
مطلب رقم 76 - 2089
تاريخ اإليداع  12 :يوليو .2022
طالبا التحفيظ :
 السيد نور الدين العلوي بن محمد؛ السيدة فاطمة الغازي بنت محمد؛بصفتهم مالكني على الشياع مناصفة بينهما.
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االسم الذي أعطاه طالبي التحفيظ للملك  " :املهدي "
نوعـه  :أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول وطابق ثاني بالتراجع.
موقعـه  :عمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو :
حي أحريق شارع موالي رشيد رقم  02مرتيل
مساحتـه  02 :آر  72س تقريبا؛
حـدوده :
شماال  :زنقة عرضها  09أمتار؛
شرقا  :طريق؛
جنوبا  :خدوج الدوالي ،زنقة ،الرسم العقاري عدد 19 - 13155؛
غربا  :طالبي التحفيظ.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 .1نسخة طبق األصل حملضر تنفيذي بإجراء قسمة عينية مؤرخ في
 18سبتمبر  ،2006مكتب التنفيذ املدني ملف رقم 16 - 06 - 673
باحملكمة االبتدائية بتطوان واملسجل مبالية تطوان بتاريخ  18اكتوبر 2006
أس  10642سجل 10727؛
 .2نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في  20من ذي القعدة 1428
املوافق لفاحت ديسمبر 2007؛
 .3عقد بيع وشراء عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ  04ماي 2009
بجماعة تطوان حتت عدد  573و 574و575؛
 .4نسخة طبق األصل لنسخة رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في
 28من محرم  1437املوافق لـ  11نوفمبر 2015؛
 .5نسخة طبق األصل لرسم مقاسمة رضائية عدلي مؤرخ في
 23من ربيع األول  1437املوافق لـ  04يناير 2016؛
 .6رسم تأكيد بيع عدلي مؤرخ في  27من ربيع الثاني  1441املوافق لـ
 24ديسمبر 2019؛
 .7رسم استمرار ملك وحيازة عدلي مؤرخ في  27من رجب 1443
املوافق لـفاحت مارس 2022؛
 .8عقد الضم عدلي مؤرخ في  20من ذي القعدة  1443املوافق
لـ  20يونيو 2022؛
 .9شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل بتاريخ
 17يونيو  2022حتت عدد .734
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  12 :سبتمبر  2022على
الساعة  09:00صباحا.
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خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " السداري "

 - 3نسخة معاوضة عدلية مؤرخة في سابع جمادى األولى 1392موافق

ذي مطلب التحفيظ عدد  76 - 1972الذي أدرجت خالصة مطلب

ل  19يونيو  1972ضمن أصلها حتت عدد  431صحيفة  355بتاريخ

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  1167املؤرخة في  12ماي 2021

 19يونيو  1972كناش األول رقم 58

مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء بتاريخ  14يوليو ،2022

 - 4رسم شراء عدلي مؤرخ في  16جمادى األولى  1403موافق

فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى "السداري" ذي مطلب التحفيظ

ل  12مارس  1983ضمن في  12شعبان  1403صحيفة  80عدد 85

رقم  76 - 1972الكائن بعمالة املضيق الفنيدق ،اجلماعة احلضرية

كناش األول رقم 84

ملرتيل احملل املدعو :الرميالت ،قد أصبحت تتابع في اسم نفس طالبة

 - 5رسم شراء عدلي مؤرخ في  12محرم  1407موافق ل  17سبتمبر 1986

التحفيظ ،مبساحة قدرها  29آر  93س وهي املساحة التي أظهرها

ضمن حتت عدد  943/86بتاريخ  04نوفمبر  1986كناش األمالك رقم 2

التصميم العقاري ،بدال من  29آر  87س تقريبا و هي املساحة املصرح
بها ،و ذلك بناء على العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور .
احملافظ املساعد على األمالك العقارية باملضيق  -الفنيدق
شكري بنداود

		

 - 6عقد اصالح شراء عدلي مؤرخ في  21جمادى الثانية  1439موافق
ل  10مارس  2018ضمن حتت عدد  264صحيفة  269بتاريخ  14مارس 2018
كناش اخملتلفة رقم 213
 - 7شهادة إدارية حتت عدد  263بتاريخ  21فبراير  2022مسلمة من
طرف جماعة عني عتيق
التاريخ املعني إلجراء عملية التحديد املؤقت  13 :سبتمبر  2022على
الساعة العاشرة صباحا.

محافظة الهرهورة  -الصخيرات

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بالهرهورة  -الصخبرات
عبد اللطيف بنبوعزة

مطلب رقم 78 - 1073
تاريخ اإليداع  15 :يوليو 2022

محافظة جرسيف

طالبة التحفيظ  :العيادي زهراء بنت أحمد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا « :حمري»
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  « :أوالد عامر»
نوعه  :ارض عارية.
موقعه  :عمالة الصخيرات -متارة ،جماعة عني عتيق ،دوار أوالد عامر
مساحته  25 :آر  29س تقريبا.
حدوده :
شماال  :الرسم العقاري عدد 78 - 27930
شرقا  :الرسم العقاري عدد 38 - 24763
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 78 - 47290
غربا  :الرسم العقاري عدد 78 - 54320

مطلب رقم 79 - 4957
تاريخ اإليداع  05 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :السيد محمد كبزيز بن أحمد.
االسم الذي يعرف به املـلك حاليا  " :الكرنة ".
االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك  " :ملك كبزيز ".
نوعـه  :أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.
موقعه  :مدينة جرسيف ،احملل املدعو  " :حرشة عالل التازي ".
مساحته  00 :آ  91س تقريبا.

احلقوق العينية  :ال شيء

حدوده :

أصل امللك :

شماال  :الطريق؛

 - 1نسخة استمرار عدلي مؤرخ في فاحت ربيع النبوي  1392موافق

شرقا  :هليلة ادريس؛

ل  15أبريل  1972ضمن أصلها حتت عدد  1581صحيفة  146بتاريخ

جنوبا  :محال أحمد والرسم العقاري رقم 79 - 2926؛

 15أبريل  1972كناش األول رقم 58

غربا  :ورثة العجاني عبد املالك.

 - 2نسخة مخارجة عدلية مؤرخة في ثاني ربيع األول  1392موافق

احلقوق العينية  :ال شيء.

ل  16أبريل  1972ضمن أصلها حتت عدد  150صحيفة  91بتاريخ

اصل امللك :

 09ماي  1972كناش الثالث رقم 64

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  07شعبان  1443موافق  10مارس 2022؛
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مطلب رقم 80 - 30229

 - 2شهادة إدارية مؤرخة في  29يونيو .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر  2022على

تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو . 2022

الساعة  10صباحا.

طالب التحفيظ  :احمد مخوخ بن احلسن.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف بالنيابة
عبد احلق حكيم

		

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك احمد ".
نوعه  :أرض عارية.
موقعه  :حي سيدي سعيد الشريف ،اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم
اشتوكة ايت باها.

محافظة اشتوكة  -ايت باها

مساحته  83 :سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :محمد الساحلي،

مطلب رقم 80 - 30228
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو . 2022
طالب التحفيظ  :محمد ابعري بن ميمون.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك ابعري ".
نوعه  :أرض فالحية محاطة بسياج بها بيوت بالستيكية وحوض
مائي وبنايتني سفليتني.
موقعه  :دوار تن احلاج علي ،اجلماعة الترابية واد الصفاء ،إقليم
اشتوكة ايت باها.
مساحته  06 :هكتار  58ار  18سنتيار تقريبا.
اجملاورون :

شرقا  :الرسم العقاري عدد  80 - 3816بعضا الرسم العقاري عدد
،80 - 3817
جنوبا  :زينب الساحلي،
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم تسليم عدلي مضمن بعدد  100سجل االمالك  50بتاريخ 16اكتوبر .2017
 صورة طبق االصل لنظير رسم قسمة عدلي مضمن بعدد 260سجل االمالك  47بتاريخ  29يونيو .2017

شماال  :مجرى الواد،

 -وكالة خاصة عرفية مؤرخ في  11ماي .2022

شرقا  :الرسم العقاري عدد  80 - 11091بعضا الرسم العقاري عدد

عقد قسمة رضائية تابثة التاريخ مؤرخة في  20يونيو 2014

،80 - 11090

تاريخ التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على الساعة 00 : 16

جنوبا  :الطريق،
غربا  :ورثة اوعبد اهلل.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 رسم تسليم عدلي مضمن بعدد  48سجل االمالك  50بتاريخ 03اكتوبر .2017
 رسم شراء عدلي مضمن بعدد  538ص  449سجل االمالك 31بتاريخ  23يوليو .2014
 رسم شراء عدلي مضمن بعدد  559ص  450سجل االمالك 31بتاريخ  23يوليو .2014

مطلب رقم 80 - 30230
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو . 2022
طالب التحفيظ  :حسن املودن بن احمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :ملك حسن ".
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي وجزء محاط بسور.
موقعه  :دوار ايت مولود ،اجلماعة الترابية واد الصفاء ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
مساحته  02 :ار  36سنتيار تقريبا.

 -عقد تسليم عرفي مؤرخ في  17اكتوبر .2011

اجملاورون :

 -عقد قسمة رضائية تابثة التاريخ مؤرخة في  20يونيو .2014

شماال  :محطة التلفيف،

تاريخ التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على الساعة 00 : 14

شرقا  :الطريق،
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جنوبا  :الطريق،

تتابع من االن فصاعدا مبساحة قدرها  22هكتار  22ار حتت اإلسم

غربا  :الطريق.

القدمي و في إسم نفس طالب التحفيظ  .وذلك بناء على الوثائق

احلقوق العينية  :ال شيء.

السابق إيداعها باملطلب وكذا بناء على :

أصل امللك :

 -رسم شراء عدلي ضمن بعدد  495صحيفة  481سجل األمالك عدد

 عقد بيع عرفي مؤرخ في  10ابريل .2008 عقد قسمة رضائية عرفية مؤرخة في  28اغسطس .2007 شهادة ادارية مؤرخة في  19نوفمبر .2007تاريخ التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على الساعة 30 : 15

 23بتاريخ  14يونيو .2013
 صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في  19ديسمبر .2005 صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في  19ديسمبر .2005 صورة طبق األصل لتوكيل خاص عرفي مؤرخ في  07يناير .2013احملافظ املساعد على االمالك العقارية باشتوكة  -ايت باها

مطلب رقم 80 - 30231

بلعيد ايت الرايس

تاريخ اإليداع  06 :يوليو . 2022
طالب التحفيظ  :احلسن بنيحي بن عدي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  " :بحيرة تكمي ." 1
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي وجزء محاط بسور في جزء اخر.

محافظة تيفلت

موقعه  :دوار ايت داود ،اجلماعة الترابية واد الصفاء ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
مساحته  03 :ار  66سنتيار تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :طريق،
شرقا  :ميلودة بنيحي،
جنوبا  :الطريق،
غربا  :الطريق.
احلقوق العينية  :ال شيء.
أصل امللك :
 نظير رسم قسمة رضائية ضمن حتت عدد  183سجل األمالك رقم 84بتاريخ  20يونيو .2022
 صورة طبق األصل لرسم صدقة عدلي ضمن حتت عدد  531سجلاألمالك عدد  65بتاريخ  05يونيو .2020
 صورة طبق األصل لعقد تسليم بني الورثة مؤرخ في  06ابريل .2004تاريخ التحديد املؤقت  06 :سبتمبر  2022على الساعة 00 : 14
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى " ارض الكيميت"
مطلب التحفيظ عدد  80 - 264والذي أدرجت خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد  753املؤرخة في  05يونيو .2013

مطلب رقم 81 - 5651
تاريخ اإليداع  07 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :حسن الفياللي بن الطاهر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان حلرش عني الكبيرة".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان الفياللي".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت عبد املالك.
مساحته  03 :هـ  15آر  17س تقريبا.
اجملاورون :
القطعة االولى  01 :هـ  68آر  32س.
شماال  :الواد احلاج برقية؛
شرقا  :احد ورثة البوهالي،مطلب التحفيظ رقم  16 - 10419شركة
 MARBRE DU MAROCميثلها السيد محمد الوردي ؛
جنوبا  :طريق عمومية عرضها  10أمتار ؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 12289احد ورثة حمان امبارك بن بوسلهام ؛
القطعة الثانية  01 :هـ  46آر  85س.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  26ماي  2015فإن مسطرة حتفيظ

شماال  :طريق عمومية عرضها  10أمتار ؛

امللك املسمى  " :أرض الكيميت " ذي مطلب التحفيظ عدد  80 - 264الكائن

شرقا  :احد ورثة البوهالي ،مطلب التحفيظ رقم  16 - 10419شركة

بدوار تن القايد علي اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم اشتوكة ايت باها،

 MARBRE DU MAROCميثلها السيد محمد الوردي ؛
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مطلب رقم 81 - 5653

جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  81 - 1140رحال بودالعة بن علي،
محمد بن احملجوب ؛

تاريخ اإليداع  08 :يوليو .2022

غربا  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 12289احد ورثة حمان امبارك بن بوسلهام ؛

طالب التحفيظ  :عبد احلق بويدية بن املكي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :قرب ضاية برباش".

أصل امللك :

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :قرب ضاية برباش".

.1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  23صحيفة  20كناش العقار رقم 70
بتاريخ  13يونيو  2022توثيق تيفلت.
 .2رسم شراء عدلي ضمن بعدد  696صحيفة  486كناش االمالك رقم
 37بتاريخ  30ديسمبر  2021توثيق سال.
 .3صورة شمسية لرسم شراء عدلي ضمن بعدد  462صحيفة 302
كناش العقار رقم  35بتاريخ  20ابريل  2004توثيق تيفلت.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  07 :سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 09د.

نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت علي اوحلسن دوار ايت بوبكر اوعيسى.
مساحته  50 :آر تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة حدهم الشباري؛
شرقا  :مطلب حتفيظ رقم 16 - 8448؛
جنوبا  :طالب التحفيظ ؛
غربا  :طريق عمومية عرضها  10أمتار؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

مطلب رقم 81 - 5652
تاريخ اإليداع  08 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :عبد اهلل اوبل بن احلسن.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :فدان كريطيطة".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " :فدان كريطيطة ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.
مساحته  60 :آر  96س تقريبا.

أصل امللك :
 .1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  65صحيفة  69كناش العقار رقم 61
بتاريخ  30ديسمبر  2020توثيق تيفلت.
 .2رسم شراء عدلي مؤرخ في  18سبتمبر  1990ضمن بعدد ترتيبي
 2447توثيق تيفلت
 .3شهادة إدارية عدد  2022 - 38مؤرخة في  04يوليو .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 11د.

اجملاورون :
شماال  :خمياس صفية؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  16 - 19354؛
جنوبا  :عائشة خمياس ؛
غربا  :الطريق العمومية ؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
أصل امللك :
.1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  66صحيفة  65كناش العقار رقم 70
بتاريخ  24يونيو  2022توثيق تيفلت.

مطلب رقم 81 - 5654
تاريخ اإليداع  08 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :حلسن بنعيادة بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " :الرويضات".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  " :الرويضات ".
نوعه  :ارض فالحية.
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.
مساحته  77 :آر  30س تقريبا.
اجملاورون :

 .2رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  368صحيفة  345كناش العقار

شماال  :مطلب حتفيظ رقم 16 - 11333؛

رقم  50بتاريخ  22مارس  2019توثيق تيفلت.

شرقا  :طريق عمومية  05من ورائها ورثة محمد بن قسو؛

 .3شهادة ادارية عدد  31بتاريخ  10يونيو .2022

جنوبا  :الرسم العقاري رقم  16 - 49807؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :سبتمبر  2022على

غربا  :طريق عمومية عرضها  15أمتار؛

الساعة  00 : 09د.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.
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خالصة اصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "فدان بوعياد"

أصل امللك :
 .1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  445صحيفة  483كناش العقار رقم
 58بتاريخ  14ديسمبر  2020توثيق تيفلت.
 .2رسم ملكية عدلي ضمن بعدد  439صحيفة  462كناش العقار
رقم  56بتاريخ  31اغسطس  2020توثيق تيفلت.

موضوع مطلب التحفيظ رقم  81 - 148املنشور ملخص مطلب
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  849املؤرخة في  08ابريل 2015
واالعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 927

 .3شهادة إدارية عدد  2022 - 30مؤرخة في  07يوليو .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  08 :سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 09د.

بتاريخ  05اكتوبر .2016
مبقتضى مطلب اصالحي مصحح االمضاء في  12ماي  2022فان
مسطرة حتفيظ امللك املسمى " فدان بوعياد " موضوع مطلب

مطلب رقم 81 - 5655
تاريخ اإليداع  05 :يوليو .2022
طالب التحفيظ  :عالل العثماني بن العربي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا ."K190 " :
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك ."K190 " :
نوعه  :ارض عارية.
موقعه  :مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد مجموعة ك د رقم .K190
مساحته  72 :س تقريبا.
اجملاورون :
شماال  :ورثة الهاشمي برقية؛
شرقا  :ورثة الهاشمي برقية ؛
جنوبا  :طريق عرضها  10أمتار؛

التحفيظ رقم  81 - 148الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة
دوار ايت ميمون .ستتابع من االن فصاعدا تطبيقا لالحكام القضائية
القاضية بصحة التعرض اجلزئي مجزأة على الشكل االتي :
.1حتت تسمية فدان بوعياد  1لقطعة مساحتها حسب التصميم
العقاري  03آر  69س في اسم السادة :
 محمد احلوس بن احلسني بنسبة .8 - 2 محمد احلوس بن محمد بنسبة .8 - 2 حفيظة احلوس بنت محمد بنسبة .8 - 1 -عبد احلق احلوس بن محمد بنسبة .8 - 2

غربا  :فوزي برقية؛

 -عائشة احلوس بنت محمد بنسبة .8 - 1

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :ال شيء.

.2ما تبقى من امللك وحتت التسمية القدمية في اسم السيدة غنو

أصل امللك :
 .1رسم شراء عدلي ضمن بعدد  141صحيفة  137كناش العقار رقم
 69بتاريخ  24يونيو  2022توثيق تيفلت.
.2رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  99كناش التركات رقم  94بتاريخ
 02ديسمبر  2021توثيق القنيطرة.
.3رسم صدقة عدلي ضمن بعدد  429صحيفة  453كناش العقار رقم
 56بتاريخ  28اغسطس  2020توثيق تيفلت.
 .4نسخة رسمية من رسم مقاسمة عدلي ضمن بعدد  286صحيفة
 262كناش العقار رقم  54بتاريخ  29يناير  2020توثيق تيفلت.
 .5نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن بعدد  321صحيفة 299
كناش العقار رقم  72بتاريخ  24ستبمر  2008توثيق تيفلت.
 .6شهادة إدارية عدد  268مؤرخة في  07يوليو .2022
 .7شهادة اعادة الهيكلة عدد  157مؤرخة في  08يوليو .2022
.8تصريح عرفي مصحح االمضاء في  07يوليو .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  13 :سبتمبر  2022على
الساعة  00 : 09د.

الكحل بنت عمار.
وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ
وكذلك بناء على :
 حكم ابتدائية اخلميسات ملف رقم  2017 - 1403 - 12حكم رقم 429الصادر بتاريخ  08نوفمبر .2018
 قرار استئنافية الرباط رقم  10بتاريخ  25مارس  2021ملف رقم2020 - 1403 - 12
 شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في  03فبراير .2022 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  405صحيفة  281كناش االول رقم 45بتاريخ  15ديسمبر  1979توثيق تيفلت.
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  661صحيفة  456كناش االول رقم 45بتاريخ  26يناير  1980توثيق تيفلت.
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 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  660صحيفة  455كناش االول رقم 45بتاريخ  26يناير  1980توثيق تيفلت.
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  141صحيفة  105كناش االول رقم 47بتاريخ  26ماي  1980توثيق تيفلت.
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  403صحيفة  280كناش االول رقم 45بتاريخ  15ديسمبر  1979توثيق تيفلت.
 رسم شراء عدلي ضمن بعدد  162صحيفة  456كناش االول رقم 45بتاريخ  27يناير  1984توثيق تيفلت.
 رسم اراثة عدلي ضمن بعدد  292صحيفة  402كناش التركات رقم 97بتاريخ  15يونيو  2015توثيق سال.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت
شكري الوزاني
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محافظة ازمور
مطلب رقم 84 - 728
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو 2022
طالبو التحفيظ :
 - 1علي صقلي حسيني بن محمد بنسبة .3 - 1
 - 2أمني صقلي حسيني بن محمد بنسبة .3 - 1
 - 3أنيس صقلي حسيني بن محمد بنسبة .3 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :سانية لعويجة
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :سانية لعويجة
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار الزحيحيف.

محافظة سوق السبت  -اوالد النمة

مساحته  02 :هـ  38آ  22س تقريبا.
حدوده :
شماال  :املياه و الغابات رسم عقاري عدد .08 - 84948

مطلب رقم 82 - 2280
تاريخ اإليداع  :فاحت يوليو .2022
طالبة التحفيظ  :عصمان فاطمة بنت املولودي بن الصغير بنسبة .1 - 1
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " :احلروش".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " :اخلير".
مشتمالته  :أرض عارية
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الغربية قيادة
وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو اوالد عبد النبي.
مساحته  7 :آر  7س تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق؛
شرقا  :مراتب خليفة؛
جنوبا  :طريق؛
غربا  :خليل محمد.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
سند التملك :
 - 1رسم ملكية عدلي بتاريخ  28يونيو .2007
 - 2شهادة إدارية بتاريخ  29يونيو .2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على الساعة
 10و 00دقيقة.
احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت  -اوالد النمة
كمال ايت عبد الواحد
		

شرقا  :طريق مارة.
جنوبا  :طريق مارة عرضها  05أمتار.
غربا  :صالح مطلب عدد .08 - 55151
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم استمرار ملكية عدلي مؤرخ في  23شوال  1443موافق
( 24ماي .)2022
 - 2صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في  24ذو احلجة 1440
موافق( 26اغسطس .)2019
 - 3شهادة إدارية عدد  130مؤرخة في  23ماي .2022
 - 4تصريح بالشرف عرفي مؤرخ في  03يونيو .2022
 - 5صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  1771مؤرخة في
 20ماي .2022
 - 6صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  160مؤرخة في  13ابريل .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  31 :أغسطس  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 84 - 729
تاريخ اإليداع  04 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :يوسف ظاهر بن بوشعيب
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض احليط
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مطلب رقم 84 - 731

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض احليط
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار العوامرة.
مساحته  15 :آ  25س تقريبا.
حدوده :

تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :يدير البورخيسي بن احساين
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض فدان بنعامر 1
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض فدان بنعامر 1

شماال  :ورثة النجام.
شرقا  :عبد اللطيف حجي.
جنوبا  :ورثة محمد ملصدر.
غربا  :طريق عمومي.

نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة احلوزية ،دوار البحابحة.
مساحته  20 :آ  62س تقريبا.

احلقوق العينيــة  :الشيء.

حدوده :

أصل امللك :

شماال  :ورثة ميلودة بنت جامع.

 - 1عقد ملكية عدلي مؤرخ في  06شوال  1443موافق( 07ماي .)2022
 - 2صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  80مؤرخة في فاحت ابريل .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على
الساعة  09صباحا.

شرقا  :بوشعيب التومي
جنوبا  :زوهرة بنجامع بنت علي.
غربا  :طريق.
احلقوق العينيــة  :الشيء.

مطلب رقم 84 - 730

أصل امللك :

تاريخ اإليداع  04 :يوليو 2022

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  11ذو القعدة  1439موافق

طالبة التحفيظ  :صبرا املهناوي بنت محمد

( 25يوليو .)2018

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :محيجر

- 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  27حجة  1440موافق

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :صبرا
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة سيدي علي بن حمدوش،
دوار الدابوزية.
مساحته  45 :آ  85س تقريبا.
حدوده :

( 29اغسطس .)2019
- 3رسم صدقة عدلي مؤرخ في  07محرم  1440موافق
( 17سبتمبر .)2018
- 4رسم صدقة عدلي مؤرخ في  07محرم  1440موافق
( 17سبتمبر .)2018

شماال  :طريق يليها مطلب عدد .08 - 92105

 - 5عقد مقاسمة عدلي مؤرخ في  10شوال  1443موافق

شرقا  :ورثة احلاج بوطبعة.

( 11ماي .)2022

جنوبا  :طريق.

 - 6شهادة إدارية عدد  2020 - 08مؤرخة في  16مارس .2020

غربا  :بوبكر جمهور.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  24شوال  1443موافق( 25ماي .)2022
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  15ذو القعدة  1443موافق( 15يونيو .)2022
 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2022 - 35مؤرخة في  23ماي .2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  2022على
الساعة  09صباحا.
مطلب رقم 84 - 732
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :فاحت سبتمبر  2022على

طالب التحفيظ  :محمد الدشراوي بن عبد اهلل

الساعة  10صباحا.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض فدان بنعامر 2
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض فدان بنعامر 2
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة احلوزية ،دوار البحابحة.
مساحته  21 :آ  53س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة ميلودة بنت جامع.
شرقا  :بوشعيب التومي.
جنوبا  :زوهرة بنجامع بنت علي.
غربا  :طريق.
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أصل امللك :
- 1

رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19شوال  1443موافق

( 20ماي .)2022
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  28شوال  1443موافق( 29ماي .)2022
 - 3شهادة إدارية عدد  40مؤرخة في  19ماي .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  2022على
الساعة  11صباحا.

احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في
 11ذو القعدة  1439موافق ( 25يوليو .)2018

مطلب رقم 84 - 734
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022
طالبة التحفيظ  :مرمي زنيبر بنت عبد الرحيم

 - 2صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في  27حجة 1440

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد ضهر السكومة

موافق( 29اغسطس .)2019

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد ضهر السكومة

 - 3صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في  07محرم 1440
موافق ( 17سبتمبر .)2018
 - 4صورة شمسية لرسم صدقة عدلي مؤرخ في  07محرم 1440
موافق ( 17سبتمبر .)2018

نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة املهارزة الساحل ،دوار النيام.
مساحته  03 :هـ  47آ  80س تقريبا.

 - 5صورة شمسية لعقد مقاسمة عدلي مؤرخ في  10شوال 1443

حدوده :

موافق ( 11ماي .)2022

شماال  :رسم عقاري عدد  9279س و خديجة بنت حدو.

 - 6صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2020 - 08مؤرخة في
 16مارس .2020
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  2022على
الساعة  10صباحا.

شرقا  :أحمد النيامي االدريسي.
جنوبا  :النيامي احلسني.
غربا  :خديجة بنت حدو و رسم عقاري عدد  - 9625ز.
احلقوق العينيــة  :الشيء.

مطلب رقم 84 - 733
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :مرمي زنيبر بنت عبد الرحيم
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض بنشقرون
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض بنشقرون
نوعه  :أرض فالحية.

أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  19شوال  1443موافق( 20ماي .)2022
 - 2شهادة إدارية عدد  39مؤرخة في  19ماي .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  02 :سبتمبر  2022على
الساعة  12ظهرا.

موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة املهارزة الساحل ،دوار املناصير.
مساحته  01 :هـ  53آ  44س تقريبا.
حدوده :
شماال  :رسم عقاري عدد  - 402ز.
شرقا  :رسم عقاري عدد .08 - 163455
جنوبا  :رسم عقاري عدد .08 - 163455
غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 163455
احلقوق العينيــة  :الشيء.

مطلب رقم 84 - 735
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :عبد اللطيف شكيري بن عوكشة
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد برخاوية
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد برخاوية
نوعه  :أرض فالحية.
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موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة اشتوكة ،دوار العرارمة.

 - 3رسم شراء عدلي مؤرخ في  22شوال  1442موافق( 03يونيو .)2021

مساحته  01 :هـ  26آ  76س تقريبا.

 - 4صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  47مؤرخة في  17ابريل .2014

حدوده :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر  2022على

شماال  :رسم عقاري عدد  08 - 156088و ورثة ولد الهاشمي.

الساعة  11صباحا.

شرقا  :مطلب عدد  - 1737ز.
جنوبا  :رسم عقاري عدد .08 - 116362

مطلب رقم 84 - 737

غربا  :طريق عمومي.

تاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022

احلقوق العينيــة  :الشيء.

طالبا التحفيظ :

أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  21رمضان  1443موافق( 23ابريل .)2022
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  19ذو القعدة  1443موافق( 19يونيو .)2022
 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  50ق  -هـ مؤرخة في
 13ابريل .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر  2022على
الساعة  10صباحا.

 - 1شرف يقضاني بن عبد اللطيف
 - 2أميرة مجهد بنت املصطفى ،على الشياع و مناصفة بينهما.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض بولهيب
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض بولهيب
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار
العيايشة.

مطلب رقم 84 - 736
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :عادل وسطريف بن التباري
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد التامري الكدية
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ملك التامري الكدية
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة الغديرة ،دوار خنوسة.
مساحته  01 :هـ  01آ  17س تقريبا.
حدوده :

مساحته  30 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :املصطفى طمعاوي و احلبيب طمعاوي.
شرقا  :طريق.
جنوبا  :مطلب عدد .08 - 74547
غربا  :طريق.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  27رمضان  1443موافق( 29ابريل .)2022

شماال  :مسلك عمومي.

 - 2رسم صدقة عدلي مؤرخ في  23رمضان  1443موافق 25ابريل .)2022

شرقا  :محمد البوهالي.

 - 3رسم ملكية عدلي مؤرخ في  06محرم  1441موافق( 06سبتمبر .)2019

جنوبا  :رسم عقاري عدد .08 - 66828

 - 4شهادة إدارية عدد  2022 - 61مؤرخة في  25ابريل .2022

غربا  :محمد البوهالي.

 - 5شهادة إدارية عدد  2022 - 88مؤرخة في  29يونيو .2022

احلقوق العينيــة  :الشيء.

 - 6صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2019 - 238مؤرخة في

أصل امللك :

 28اغسطس .2019

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  25شعبان  1435موافق( 23يونيو .)2014

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر  2022على

 -2نسخةرسمملكيةعدليمؤرخفي25شعبان1435موافق(23يونيو.)2014

الساعة  12ظهرا.

عدد  20 - 1229ذواحلجة  20(1443يوليو )2022
مطلب رقم 84 - 738
تاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :ليلة بجداد بنت البوعزاوي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض بولهيب
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض بولهيب
نوعه  :أرض فالحية.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة احلوزية ،جماعة أوالد رحمون ،دوار العيايشة.
مساحته  26 :آ  60س تقريبا.
حدوده :
شماال  :نعيمة بولهيب.
شرقا  :طريق.
جنوبا  :خديجة بولهيب و طامو باللي.
غربا  :طريق.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  27رمضان  1443موافق
( 29ابريل .)2022
 - 2رسم صدقة عدلي مؤرخ في  23رمضان  1443موافق
( 25ابريل .)2022
 - 3صور شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  06محرم 1441
موافق ( 06سبتمبر .)2019
 - 4شهادة إدارية عدد  2022 - 60مؤرخة في  25ابريل .2022
 - 5صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  2019 - 238مؤرخة في
 28اغسطس .2019
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  05 :سبتمبر  2022على
الساعة  13زواال.
مطلب رقم 84 - 739
تاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022
طالبة التحفيظ  :سلطانة لفرم بنت احلسني
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد البير احلار
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد البير احلار
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة هشتوكة ،دوار حيان.
مساحته  16 :آ  19س تقريبا.
حدوده :
شماال  :ورثة احلاج عزوز.
شرقا  :خديجة بنت عزوز.
جنوبا  :طريق و مطلب عدد .08 - 113113
غربا  :طريق عمومي مجاور للرسم العقاري عدد .08 - 113333
احلقوق العينيــة  :طريق عمومي.

4657
أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  24جمادى االولى  1443موافق
( 29ديسمبر .)2021
 - 2شهادة إدارية عدد  2022 - 47مؤرخة في  25ابريل .2022
 - 3صورة شمسية مطابقة لألصل لشهادة إدارية عدد  86ق  -هـ
مؤرخة في  20ديسمبر .2021
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  06 :سبتمبر  2022على
الساعة  10صباحا.
مطلب رقم 84 - 740
تاريخ اإليداع  07 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :محمد ايت جيالل 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 البحابحة.
مساحته  10 :آ تقريبا.
حدوده :
شماال  :طريق جهوية رقم .318
شرقا  :ورثة قنديل محمد.
جنوبا  :ورثة قنديل محمد
غربا  :العربي حفاظ.
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في  17ذي احلجة  1435موافق
( 12اكتوبر .)2014
 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  22ذي القعدة  1443موافق
( 22يونيو .)2022
 - 3شهادة إدارية عدد  2022 - 84مؤرخة في  22يونيو .2022
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  06 :سبتمبر  2022على
الساعة  11صباحا.
مطلب رقم 84 - 741
تاريخ اإليداع  07 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :احلسني ابو الهول بن علي
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :بالد الرمل

عدد  20 - 1229ذواحلجة  20(1443يوليو )2022
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد الرمل

احلقوق العينيــة  :الشيء.

نوعه  :أرض فالحية.

أصل امللك :

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

 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  03جمادى الثانية  1442موافق

مساحته  39 :آ  17س تقريبا.

( 17يناير .)2021

حدوده :

 - 2صورة شمسية لنظير اراثة عدلي مؤرخ في  14ربيع االول 1440

شماال  :العربي غرابلي ،العياشي غرابلي ،مباركة طالب و ممر.

موافق ( 22نوفمبر .)2018

شرقا  :محمد غرابلي و العربي غرابلي.

 - 3شهادة إدارية عدد  2021 - 1مؤرخة في  08يناير .2021

جنوبا  :حائط سياجي و رسم عقاري عدد .08 - 191922

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  06 :سبتمبر  2022على

غربا  :رسم عقاري عدد .08 - 193217

الساعة  13زواال.

احلقوق العينيــة  :الشيء.
مطلب رقم 84 - 743

أصل امللك :
 - 1رسم ملكية عدلي مؤرخ في  25شوال  1443موافق

تاريخ اإليداع  12 :يوليو 2022

( 26ماي .)2022

طالبة التحفيظ  :وفاء االعرابي بنت محمد (مهاجرة مغربية مقيمة باخلارج )

 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  16ذي القعدة  1443موافق

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :أرض السانية

( 16يونيو .)2022

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض السانية

 - 3رسم وكالة عدلي مؤرخ في  25جمادى االولى  1443موافق

نوعه  :أرض فالحية.

( 30ديسمبر .)2021

موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار الغربية.

 - 4صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  110مؤرخة في

مساحته  02 :آ  09س تقريبا.

 24ماي .2022

حدوده :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  06 :سبتمبر  2022على

شماال  :ورثة شعيبي الوعدودي.

الساعة  12ظهرا.

شرقا  :ورثة شعيبي الوعدودي.
جنوبا  :شعيبي محمد.
مطلب رقم 84 - 742

غربا  :رسم عقاري عدد  - 4733س.

تاريخ اإليداع  07 :يوليو 2022

احلقوق العينيــة  :الشيء.

طالبو التحفيظ :

أصل امللك :

 - 1يونس احملرر بن محمد بنسبة 8 - 2

 - 1نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في  06ذو احلجة  1439موافق

 - 2عائشة النشر بنت احلسني بنسبة 8 - 1

( 18اغسطس .)2018

 - 3رشيدة احملرر بنت محمد بنسبة 8 - 1

 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  27جمادى الثانية  1440موافق

 - 4مراد احملرر بن محمد بنسبة 8 - 2

( 05مارس .)2019

 - 5كمال احملرر بن محمد بنسبة 8 - 2

 - 3صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  257مؤرخة في

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :النوالة

 17اغسطس .2018

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :النوالة

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  12 :أغسطس  2022على

نوعه  :أرض فالحية.

الساعة  10صباحا.

موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة الغديرة ،دوار أوالد موسى.
مطلب رقم 84 - 744

مساحته  05 :هـ  64س تقريبا.
حدوده :

تاريخ اإليداع  12 :يوليو 2022

شماال  :ورثة محمد بركات و ورثة الشيخ الزمزامي.

طالب التحفيظ  :املصطفى ربوح بن محمد

شرقا  :ورثة محمد بركات.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  :قسمة املصلى

جنوبا  :ورثة محمد بركات.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :قسمة املصلى

غربا  :عيسى موسى و طريق عمومية عرضها  05امتار عابرة للعقار.

نوعه  :أرض عارية.

عدد  20 - 1229ذواحلجة  20(1443يوليو )2022
موقعه  :إقليم اجلديدة ،أزمور ،طريق املصلى.
مساحته  01 :آ  00س تقريبا.

4659
خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "أرض اخليرات"
مطلب عدد  08 - 118956الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1055املؤرخة في  20مارس .2019

حدوده :
شماال  :رشيدة بنت احلاج عباس.
شرقا  :محمد املرضي.
جنوبا  :طريق لال حسناء.
غربا  :مطلب عدد .08 - 89802
احلقوق العينيــة  :الشيء.
أصل امللك :
 - 1رسم شراء عدلي مؤرخ في  29ربيع الثاني  1402موافق
( 24فبراير .)1982

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  22يونيو  2022فان مسطرة
حتفيظ امللك املدعو "أرض اخليرات" موضوع مطلب عدد ،08 - 118956
الكائن بإقليم اجلديدة دائرة ازمور جماعة شتوكة دوار الفقرة كرمات.
تتابع من االن فصاعدا في اسم طالب التحفيظ األصلي السيد مصطفى
بلعايناس بن محمد و ملساحة قدرها  70ارا و  72سنتيارا التي أسفر عنها
التصميم العقاري بدال من تلك املصرح بها و هي  34ارا و  33سنتيارا
وذلك استنادا على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا :
 -رسم شراء عدلي مؤرخ في  12صفر  1438موافق  12نوفمبر .2016

 - 2رسم شراء عدلي مؤرخ في  23رمضان  1434موافق
				

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور

(فاحت اغسطس .)2013
 - 3رسم وكالة عدلي مؤرخ في  17ربيع الثاني  1433موافق
( 11مارس .)2012
 - 4شهادة مطابقة االسم عدد  27مؤرخة في .2013

محافظة مديونة

 - 5شهادة مطابقة االسم عدد  28مؤرخة في .2013
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  12 :سبتمبر  2022على
الساعة  10صباحا.

مطلب رقم 85 - 43
تاريخ اإليداع  04 :يونيو . 2022

خالصة إصالحية  -تتعلق بامللك املسمى "بلدة عزمياني"

طالبو التحفيظ على الشياع السادة :

مطلب عدد 08 - 99671

 -1الزوهرة الشودالي

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 703

 -2نعيمة الشودالي

املؤرخة في  20يونيو 2012
و اعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 893
املؤرخة في  10فبراير .2016
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  05يوليو  2022فان مسطرة حتفيظ
امللك املدعو "بلدة عزمياني" موضوع مطلب عدد  ،08 - 99671الكائن
بإقليم اجلديدة دائرة أزمور جماعة شتوكة دوار الرياينة تتابع من االن
فصاعدا في اسم طالب التحفيظ األصلي السيد  :حسن عزمياني

 -3خناتة الشودالي
 - 4فاطنة الشودالي
 -5محمد الشودالي
 -6يامنة بنت احلاج العمري
 -7املصطفى الدالجي
 -8محمد الدالجي
 - 9أمينة الدالجي
 -10عائشة الدالجي

بن امليلود وذلك استنادا على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا :

 -11حسناء الدالجي

 -رسم استدراك عدلي مؤرخ في  05رجب  1443موافق  07فبراير .2022

 -12فاطمة بوزيد

 -رسم اشهاد عدلي مؤرخ في  10جمادى الثانية  1443موافق  13يناير .2022

 - 13حسن اخلطابي

املعطي زديد

عدد  20 - 1229ذواحلجة  20(1443يوليو )2022
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 -14حمودة اخلطابي

 - 7رسم اراثة عدلي مؤرخ في  10رجب  1441موافق  05مارس 2020

 -15عبد الكرمي اخلطابي

 - 8نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في  11ذو القعدة  1435موافق
 7سبتمبر 2014

 -16رشيد اخلطابي

 - 9رسم اراثة عدلي مؤرخ في  23ربيع الثاني  1443موافق  29نوفمبر 2021

 -17أحمد اخلطابي

 - 10رسم وكالة خاصة مؤرخ في  22رجب  1443موافق  24فبراير .2022

 - 18محمد اخلطابي

 - 11تصميم متوقعي.

 -19الزوهرة اخلطابي

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  5 :سبتمبر  2022على الساعة
العاشرة صباحا.

 - 20رشيدة اخلطابي
 - 21نعيمة اخلطابي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " :ارض الرميلية".

احملافظ على األمالك العقارية مبديونة
العلمي النعيم

			

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض اخلير" ،احملل املدعو
" سيدي مسعودج".

محافظة حد السوالم

نوعه  :أرض فالحية ؛
موقعه  :جماعة تيط ملبل دوار سيدي مسعود .
مساحته  1 :هكتار  38آر  65سنتيار تقريبا.

مطلب رقم 86 - 363

حدوده :

تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022

شماال  :رسم عقاري عدد /16139س وطريف عرضها  10امتار؛

طالب التحفيظ  :عبد احلميد بن الشايب

جنوبا  :رسم عقاري عدد ، 209429/12
شرقا  :الطريق الوطنية رقم  9؛

االسم الذي كان يعرف به امللك  :بالد موسى
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد موسى
نوعه  :ارض فالحية

غربا  :رسم عقاري عدد /26315س ؛

موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد عالل

احلقوق العينية  :ال شيء.

املساحة  79 :ار  62س تقريبا

أصل امللك :
 - 1نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في  13ربيع االول  1365موافق

حدوده :
شماال  :ورثة العناية
شرقا  :الرسم العقاري عدد 53 - 37179

فاحت فبراير 1946

جنوبا  :ممر من  04أمتار

 - 2نسخة رسم معاوضة عدلي مؤرخ في  24جمادى الثانية 1365

غربا  :القداري زينب وورثة بالليل

موافق  26ماي 1946
 - 3نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في  29جمادى الثانية  1361موافق

احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 -رسم ملكية مضمن بعدد  124صحيفة  206كناش عدد 172

 14يونيو 1942

بتاريخ  22فبراير 2022

 - 4نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في  23شوال  1366موافق

رسم شراء مضمن بعدد  488صحيفة  463كناش عدد  160بتاريخ

 7اغسطس 1950

 20ابريل 2022

 - 5نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في  16رجب  1398موافق  23يونيو 1978

 تصميم هندسي -صورة ضوئية لشهادة ادرية عدد  47بتاريخ  21ابريل 2021

 - 6نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في  21ذو القعدة  1438موافق

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  05 :سبتمبر  2022على الساعة :

 14اغسطس 2017

الوحدة ( )13زواال

عدد  20 - 1229ذواحلجة  20(1443يوليو )2022
مطلب رقم 86 - 364
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جنوبا  :رسم عقاري عدد  - 311703س

تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022

غربا  :احمد بن عيسى بن علي ومطلب عدد 53 - 17115

طالب التحفيظ  :أحمد بن العودة بن عمرو

احلقوق العينية  :ال شيء

االسم الذي كان يعرف به امللك  :بالد موسى
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :بالد موسى
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد عالل
املساحة  01 :هـ  29ار  37س تقريبا
حدوده :

أصل امللك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  85صحيفة  143كناش عدد  177بتاريخ 20يونيو 2022
 تصميم هندسيالتاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  05 :سبتمبر  2022على الساعة :
الثانية والنصف ( )14h30زواال

شماال  :رسم عقاري عدد  53 - 129879ورسم عقاري عدد 53 - 49712
شرقا  :طريق عرضها من  06أمتار والرسم العقاري عدد 53 - 97797
جنوبا  :طريق عرضها من  03أمتار وعبد اللطيف بن العودة
غربا  :رسم عقاري عدد 53 - 49712
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :

مطلب رقم 86 - 366
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :العايدي زكرياء بن املكي
االسم الذي كان يعرف به امللك  :أرض حفرة الربع
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض حفرة الربع
نوعه  :ارض فالحية

 -رسم ملكية مضمن بعدد  98صحيفة  213كناش عدد  175بتاريخ

موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار احلساسنة

 31مارس 2022

املساحة  34 :ار  60س تقريبا

رسم هبة مضمن بعدد  233صحيفة  299كناش عدد  174بتاريخ 13

حدوده :

ابريل 2022

شماال  :ممر من  03أمتار

 -تصميم هندسي

شرقا  :مرمي بنت مبارك

 صورة ضوئية لشهادة ادرية عدد  31بتاريخ  21مارس 2021التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  05 :سبتمبر  2022على الساعة :
الواحدة والنصف ( )13h30زواال
مطلب رقم 86 - 365
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :أحمد ميانة بن ادريس
االسم الذي كان يعرف به امللك  :ارض السانية
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ارض السانية
نوعه  :ارض فالحية

جنوبا  :حليمة زكرياء
غربا  :ظريف العايدي
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  47صحيفة  77كناش عدد  177بتاريخ 17ماي 2022
 تصميم هندسي صورة ضوئية لشهادة ادرية عدد  76بتاريخ  25مارس 2022التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  06 :سبتمبر  2022على الساعة :
التاسعة ( )09صباحا

موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد عالل
املساحة  00 :هـ  32ار  15س تقريبا

مطلب رقم 86 - 367
تاريخ اإليداع  05 :يوليو 2022

حدوده :

طالبا التحفيظ :

شماال  :ورثة احلاج التهامي بن علي

 -احمد البويه بن محمد بن بوشعيب بنسبة ½

شرقا  :فاطنة بنت عيسى بن علي

 -محمد البويه بن بوشعيب بنسبة 2 / 1
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االسم الذي كان يعرف به امللك  :ركبة العبد 3
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :ركبة العبد 3
نوعه  :ارض فالحية
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد عالل
املساحة  83 :ار  55س تقريبا
حدوده :
شماال  :مسلك من  20متر
شرقا  :مطلب عدد  53 - 8057واحلاج البشير
جنوبا  :رسم عقاري عدد 15 - 5841
غربا  :رتبي حسن ومن معه ورسم عقاري عدد 53 - 106581
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  20صحيفة  36كناش عدد  176بتاريخ 22ابريل 2022
 رسم شراء مضمن بعدد  88صحيفة  166كناش عدد  176بتاريخ 31ماي 2022
 تصميم هندسيالتاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  06 :سبتمبر  2022على الساعة :
احلادي عشر ( )11صباحا
مطلب رقم 86 - 368
تاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :محمد احلبيب
االسم الذي كان يعرف به امللك  :أرض احلبيب
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض احلبيب
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار أوالد عالل
املساحة  03 :هـ  01ار  50س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
حدوده :
شماال  :اليوسفي عبد الرفيع
شرقا  :النحايلي كمال و رشيدة مساهل
جنوبا  :طريق إقليمية رقم  3005من  20متر
غربا  :اليوسفي عبد الرفيع
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  55صحيفة  91كناش عدد  174بتاريخ 26يناير 2022
 تصميم هندسيالتاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  07 :سبتمبر  2022على الساعة :
التاسعة ( )09صباحا
مطلب رقم 86 - 369
تاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :أحمد أمليل بن سعيد
االسم الذي كان يعرف به امللك  :أرض أمليل
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض أمليل
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار أوالد عالل
املساحة  01 :هـ تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
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حدوده :
شماال  :ربيعة
شرقا  :قناة املاء الصالح للشرب
جنوبا  :قناة املاء الصالح للشرب
غربا  :تعاونية العيون
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  54صحيفة  90كناش عدد  174بتاريخ 26يناير 2022
 تصميم هندسيالتاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  07 :سبتمبر  2022على الساعة :
العاشرة ( )10صباحا
مطلب رقم 86 - 370
تاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :أحمد لعبودي ابن حلسن
االسم الذي كان يعرف به امللك  :أرض لعبودي
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض لعبودي
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار أوالد عالل
املساحة  01 :هـ تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
حدوده :
شماال  :حامدي بوعزة
شرقا  :النحيلي كمال
جنوبا  :عبد الرفيع يوسفي
غربا  :قناة املاء الصالح للشرب
احلقوق العينية  :ال شيء
أصل امللك :
 رسم ملكية مضمن بعدد  126صحيفة  220كناش عدد 174بتاريخ فاحت مارس 2022
 تصميم هندسيالتاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  07 :سبتمبر  2022على الساعة :
احلادية عشرة ( )11صباحا
مطلب رقم 86 - 371
تاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022
طالب التحفيظ  :رشيدة مساهل بنت احلاج
االسم الذي كان يعرف به امللك  :أرض مساهل
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض مساهل
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار أوالد عالل
املساحة  01 :هـ  10س تقريبا
نوعه  :ارض فالحية
حدوده :
شماال  :حلبيب محمد
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نوعه  :ارض فالحية
شرقا  :النحيلي كمال
حدوده :
جنوبا  :طريق إقليمية رقم  3005من  20متر
شماال  :مطلب عدد  16383ومطلب عدد 53 - 5031
غربا  :حلبيب محمد
شرقا  :ورثة برادة.
احلقوق العينية  :ال شيء
جنوبا  :ورثة برادة.
أصل امللك :
غربا  :بن جعفر املصطفى
 رسم ملكية مضمن بعدد  38صحيفة  79كناش عدد  175بتاريخاحلقوق العينية  :ال شيء
 18فبراير 2022
أصل امللك :
 تصميم هندسي رسم ملكية مضمن بعدد  163صحيفة  148كناش عدد 144التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  07 :سبتمبر  2022على الساعة :
بتاريخ  09اكتوبر .2018
الثانية عشرة ( )12زواال
 رسم شراء عدلي مضمن بعدد  112صحيفة  84كناش عدد 147بتاريخ  30نوفمبر .2018
مطلب رقم 86 - 372
 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  151م ش ق صادرة عن قيادةتاريخ اإليداع  06 :يوليو 2022
سيدي املكي.
 تصميم هندسيطالب التحفيظ  :عبد الرحيم امعرف ابن احمد
التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  08 :سبتمبر  2022على الساعة :
االسم الذي كان يعرف به امللك  :كوثر
التاسعة صباحا (.)09h00
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :كوثر
مطلب رقم 86 - 374
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار أوالد مومن
تاريخ اإليداع  07 :يوليو 2022
املساحة  01 :هـ  50ار  52س تقريبا
طالب التحفيظ  :عبد العزيز بنهار بن عبد اهلل.
نوعه  :ارض فالحية بها بناية
االسم الذي كان يعرف به امللك  :مصلقة
حدوده :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض مصلقة.
شماال  :مسلك من  4أمتار
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار كركيح.
شرقا  :محمد خضاري
املساحة  18 :ار  66س تقريبا
جنوبا  :ورثة خدروف محمد
نوعه  :ارض فالحية
غربا  :طريق إقليمية من  20متر
حدوده :
احلقوق العينية  :ال شيء
شماال  :طريق معبدة من  15متر.
أصل امللك :
شرقا  :ورثة برادة.
جنوبا  :ورثة برادة.
 رسم ملكية مضمن بعدد  235صحيفة  402كناش عدد 172غربا  :بن جعفر املصطفى
بتاريخ  27يونيو 2022
احلقوق العينية  :ال شيء
 تصميم هندسيأصل امللك :
 وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ  21مارس 2022 رسم ملكية مضمن بعدد  163صحيفة  148كناش عدد 144التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  06 :سبتمبر  2022على الساعة :
بتاريخ  09اكتوبر .2018
الثانية عشرة والنصف ( )12h30زواال.
 رسم شراء عدلي مضمن بعدد  112صحيفة  84كناش عدد 147بتاريخ  30نوفمبر .2018
مطلب رقم 86 - 373
 صورة شمسية لشهادة إدارية عدد  151م ش ق صادرة عن قيادةتاريخ اإليداع  07 :يوليو 2022
سيدي املكي.
طالب التحفيظ  :عبد العزيز بنهار بن عبد اهلل.
 تصميم هندسياالسم الذي كان يعرف به امللك  :مصلقة
التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد  08 :سبتمبر  2022على الساعة :
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :أرض مصلقة.
التاسعة والنصف صباحا (.)09h30
موقعه  :إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي املكي دوار كركيح.
احملافظ على األمالك العقارية بحد السوالم
املصطفى مازي
			
املساحة  01 :هـ  64ار  81س تقريبا
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األمالك العقارية

ب) إعالنات بانتهاء التحديد ()1
وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
محافظة الدارالبيضاء  -آنفا
مطلب رقم 01 - 8450
اسم امللك  :األوقاف العامة
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  30 :يناير 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  20 :سنتيار
نوعه  :سكنى بالطابق األرضي  +طابق أول
اجملاورون :
شماال :مطلب رقم  01 - 8452وممر غير نافذ 7
شرقا  :األوقاف العامة (طابق ارضي +طابق أول)
جنوبا  :مطلب رقم عدد 01 - 8428
غربا :مطلب رقم عدد01 - 8445
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :
 جدران مشتركة ( :ب1-ب(، )2ب2-ب(، )3ب3-ب)4حق الزينة  :أصحاب الزينة ‘عائشة عمر (وريث من عمر).املستأجر  :فاطمة أيوبي
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.
مطلب رقم 01 - 8452
اسم امللك  :األوقاف العامة
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  31 :يناير 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  17 :سنتيار
نوعه  :سكنى ببنايات خفيفة بالطابق األرضي
اجملاورون :
شماال :مطلب رقم  01 - 8453وممر غير نافذ 7
شرقا  :األوقاف العامة (طابق أرضي+طابق أول)
جنوبا  :األوقاف العامة (طابق أرضي+طابق أول)
غربا :مطلب رقم عدد01 - 8450
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :جدران مشتركة ( :ب1-ب)2
(،ب2-ب(، )3ب3-ب)4
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.
( )1إن آخر أجل إلبداع التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من
تـاريخ اإلشـهار.

مطلب رقم 01 - 8402
اسم امللك  :الدار رقم  16نزالة ضراوة
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  27 :دجنبر 2017
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 1 :آر 08سنتيار
نوعه  :طابق أرضي
اجملاورون :
شماال  T916/C:حمام نزالة -مطلب 01 - 8415
شرقا  :مطلب رقم  01- 8411ممر غير نافذ رقم 3-مطلب 01 - 8405
جنوبا  :مطلب رقم عدد  01- 8410ممر غير نافذ
غربا :مطلب رقم عد  - 01 -8408 01 - 8415أمالك الزاوية الناصرية
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :
جدارمشترك ( :ب16-ب( )15ب15-ب( )14ب14-ب( )13ب13-ب)12(ب12-ب( )11ب10-ب( )9ب8-ب( )7ب7-ب( )6ب6-ب( )5ب5-ب.)4
سلم مبني بالسطحطالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.
مطلب رقم 01 - 8404
اسم امللك  :الدار رقم  5نزالة ضراوة زنقة موحا أو سعيد
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  30 :يناير 2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  33 :سنتيار
نوعه  :سكنى بالطابق األرضي
اجملاورون :
شماال  - T916C:حمام زالة
شرقا  :األوقاف العامة (طابق ارضي +طابقني)
جنوبا  :ممر غير نافذ رقم3
غربا :مطلب رقم عدد( 01 - 8406طابق أرضي +طابق أول)
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :
 جدران مشتركة ( :ب2-ب(، )3ب3-ب(، )4ب4-ب )5و (ب6-ب)1 حق الزينة لفائدة السيد كاوتي صالح ومن معه.طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.
مطلب رقم 01 - 8405
اسم امللك  :الدار رقم  7نزالة ضراوة زنقة موحا أو سعيد
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  30 :يناير 2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  34 :سنتيار
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نوعه  :سكنى بالطابق األرضي +طابق أول

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :

اجملاورون :

-جدران مشتركة ( :ب2-ب )3و(ب3-ب )4و (ب4-ب )5و(ب5-ب)1

شماال  T916/c :حمام زالة  -مطلب 01 - 8402

-حق الزينة

شرقا  :مطلب رقم 01 - 8406

طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.

غربا :مطلب رقم عدد01 - 8411

مطلب رقم 01 - 8417

جنوبا  :ممر غير نافذ رقم3
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :
جدران مشتركة (( :ب2-ب( ، )3ب4-ب(، )5ب5-ب)1حق الزينة لفائدة شخص مجهول الهوية.طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.
مطلب رقم 01 - 8406
اسم امللك  :الدار رقم  6نزالة ضراوة زنقة موحا أو سعيد
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  30 :يناير 2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  32 :سنتيار
نوعه  :سكنى بالطابق األرضي +طابق اول
اجملاورون :
شماال  - T916C:حمام زالة
شرقا  :مطلب رقم 01 - 8404
جنوبا  :ممر غير نافذ رقم3
غربا :مطلب رقم عدد( 01 - 8405طابق أرضي +طابق أول)

اسم امللك  :األوقاف العامة
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  11 :يونيو 2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  25 :سنتيار
نوعه  :سكنى بالطابق األرضي
اجملاورون :
شماال :ممر غير نافذ -األوقاف العامة
شرقا  :مطلب رقم 01 - 8409
جنوبا  :مطلب رقم 01 - 8464
غربا :مطلب رقم عدد( 01 - 8465طابق أرضي +طابق أول)
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :
 جدارمشترك على طول العالمات  ( :ب2-ب(، )3ب3-ب(،)4ب4-ب)5و(ب5-ب.)1
 حق الزينةطالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :
 جدران مشتركة ( :ب3-ب )4و(ب5-ب)1 حق الزينة لفائدة السيد كاوتي صالح ومن معه.طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.
مطلب رقم 01 - 8409
اسم امللك  :الدار رقم  25نزالة ضراوة زنقة موحا أو سعيد
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  12 :فبراير 2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  34 :سنتيار
نوعه  :سكنى بالطابق األرضي
اجملاورون :
شماال :ممر غير نافذ رقم 2

مطلب رقم 01 - 8424
اسم امللك  :األوقاف العامة
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  17 :يوليو 2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  37 :سنتيار
نوعه  :سكنى بالطابق األرضي +طابق اول
اجملاورون :
شماال :املطلب  - 01 - 8429ممر غير نافذ رقم 5
شرقا  :ممر غير نافذ رقم4
جنوبا  :املطلب 01 - 8434
غربا  :املطلب عدد( 01 - 8427طابق أرضي)
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :

شرقا  :مطلب رقم 01 - 8430

 -جدران مشتركة ( :ب2-ب( )3ب5-ب( )6ب6-ب)7

جنوبا  :مطلب رقم 01 - 8463

 -حق الزينة لفائدة السيدة امباركة عبادة.

غربا :مطلب رقم عدد- 01 - 8464مطلب 01 - 8417

طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.
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مطلب رقم 01 - 8427
اسم امللك  :األوقاف العامة
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  18 :يوليو 2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  47 :سنتيار
نوعه  :سكنى بالطابق األرضي
اجملاورون :
شماال  :املطلب 01- - 8424ممر غير نافذ رقم - 5املطلب 01 - 8437
شرقا  :املطلب 01 - 8434
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 3650س
غربا  :الرسم العقاري 3650س
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :
جدران مشتركة ( :ب3-ب(، )4ب4-ب(، )5ب5-ب(، )6ب6-ب(،)7ب7-ب)8
(ب8-ب )9و(ب9-ب.)1
حق الزينة لفائدة السيدة الكاويري حليمة.
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.
مطلب رقم 01 - 8429
اسم امللك  :األوقاف العامة
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  18 :يوليو 2018
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  38 :سنتيار
نوعه  :سكنى بالطابق األرضي
اجملاورون :
شماال  :املطلب 01 - 8439
شرقا  :ممر غير نافذ رقم4
جنوبا  :املطلب 01 - 8424
غربا :ممر غير نافذ رقم 5
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :
جدران مشتركة ( :ب1-ب )2و(ب3-ب)4
حق الزينة لفائدة السيدة السمن مليكة
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.
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نوعه  :سكنى بالطابق األرضي +طابقني
اجملاورون :
شماال  :ممر غير نافذ رقم1
شرقا  :ممر غير نافذ رقم 4
جنوبا  :املطلب 01 - 8429
غربا  :ممر غير نافذ رقم 5
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :جدران مشتركة ( :ب3-ب)4
حق الزينة لفائدة السيد محمد ازغيكيدة
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.
مطلب رقم 01 - 8466
اسم امللك  :األوقاف العامة
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  6 :شتنبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  40 :سنتيار
نوعه  :طابق األرضي
اجملاورون :
شماال :مطلب رقم  - 01 - 8467ممر غير نافذ رقم 9
شرقا  :االحباس العامة
جنوبا  :مطلب رقم 01 - 8479
غربا :ممر غير نافذ رقم 1
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :جدران مشتركة ( :ب2-ب، )3
(ب3-ب( ، )4ب4-ب)5
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.

مطلب رقم 01 - 8478
اسم امللك  :األوقاف العامة 36
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
املدينة القدمية
وقع حتديده في  14 :يناير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  24 :سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال :األوقاف العامة
شرقا  :مطلب رقم 01 - 8465
جنوبا  :ممر غير نافذ رقم.1
مطلب رقم 01 - 8439
غربا  :مطلب رقم عدد- 01 - 8479ممر غير نافذ رقم.1
اسم امللك  :األوقاف العامة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :جدران مشتركة ( :ب1-ب، )2
موقعه  :عمالة مقاطعات الدارالبيضاء  -أنفا مقاطعة سيدي بليوط
(ب4-ب.)1
املدينة القدمية
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة ميثلها ناظر األوقاف بالدارالبيضاء.
وقع حتديده في  29 :نونبر 2018
احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء أنفا
عبد الفتاح أيت بوحسني
			
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  55 :سنتيار

عدد  20 - 1229ذواحلجة  20( 1443يوليو )2022

محافظة مكناس  -املنزه
مطلب رقم 05 - 29613
اسم امللك  :اهلل معنا.
موقعه  :عمالة مكناس جماعة ويسالن ،حي األمل.
وقع حتديده  17 :مارس .2022
مساحته اإلجمالية  3 :آ  23س.
املتكون من قطعتني :
 القطعة األولى:مساحتها 1 :آ  27س.
نوعها  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال :زنقة،
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مطلب رقم 05 - 29739
اسم امللك :حمرية .21
موقعه :عمالة وجماعة مكناس ،طريق حسان 1
وقع حتديده 27 :ديسمبر .2021
مساحته 7 :آ  26س.
نوعـه  :بنايات من صفيح.
اجملاورون :
شماال  :زنقة.
شرقا :زنقة
جنوبا  :شارع.
غربا  :زنقة.
طالب التحفيظ السيد ناظر أوقاف مكناس نيابة عن األوقاف العامة.
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس  -املنزه
		
بوشعيب دومار
			

شرقا :زنقة.
جنوبا :زنقة.

محافظة اجلديدة

غربا :زنقة.
القطعة الثانية :
مساحتها 1 :آ 96س.
نوعها  :أرض عارية وجزء منها به أساسات.
اجملاورون :
شماال :زنقة،
شرقا :رسم عقاري عدد .05 - 75304
جنوبا  :رسم عقاري عدد  05 - 88090والسيد محمد السباعي.
غربا  :زنقة.
طالب التحفيظ  :السيد علي أيت أحمد بن أحمد.
مطلب رقم 05 - 29692
اسم امللك  :أسرغني.
موقعه  :عمالة مكناس جماعة ويسالن ،حي األمل ،زنقة الرباط،
وقع حتديده  8 :نوفمبر .2021
مساحته 4 :آ  87س.
نوعـه :أرض عارية
اجملاورون:
شماال  :ممر وزنقة.
شرقا  :السيدان :نورة كرو وعبد الرحمان التوزاني.
جنوبا  :ممر ،والسيد عبد الرحمان األشقر.
غربا  :رسوم عقارية أرقام .05 - 123518 ،05 - 123517 ،05 - 57772:
طالب التحفيظ  :السيد محمد احميداني بن محمد.

مطلب رقم 08 - 74587
اسم امللك  :ارض الوجلة
موقعه :اقليم ودائرة اجلديدة ،جماعة سيدي عابد دوار العسارة.
وقع حتديده في 28:اكتوبر 2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 02:هـ  40آر 34س
نوعه  :ارض فالحية بها بئر وحوض سباحة.
اجملاورون:
شماال :الرسم العقاري 08 - 81318
شرقا :ورثة اميل محمد ،الرسم العقاري .08 - 151926
جنوبا  :والرسم العقاري  ،08 - 111307الرسم العقاري  - 75ز 08
غربا :الرسم العقاري  - 75ز
طالب التحفيظ  :عبد اهلل ارميل بن محمد.
مطلب رقم 08 - 85110
اسم امللك  :ارض الطريق اجلديدة
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة ،جماعة اوالد احسني دوار اوالد احلاج
وقع حتديده في 16 :يناير2004
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  19:آر 12س
نوعه  :ارض فالحية
اجملاورون:
شماال :طريق عمومي.

4668
شرقا  :مطلب التحفيظ .08 - 68918
جنوبا  :ورثة التيكة.
غربا  :مطلب التحفيظ عدد .08 - 63757
طالب التحفيظ  :حدهم عامر بنت التباري
مطلب رقم 08 - 106031
اسم امللك :دار خديجة
موقعه  :مدينة اجلديدة ,سانية املراقب مجموعة د رقم 7
وقع حتديده في  08 :أغسطس 2017
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00:آر 46س
نوعه  :دار للسكن من سفلي.
اجملاورون:
شماال :ورثة قاسمي محمد.
شرقا:ميلود بوسالمتي.
جنوبا :زنقة.
غربا :زنقة.
طالب التحفيظ :خديجة شيبي بنت موسى .
مطلب رقم 08 - 106245
اسم امللك :فوسفور اجلرف االصفر 17
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد زيد
جرف لصفر.
وقع حتديده في 25:نونبر 2019
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  14:آر  79س
نوعه  :ارض فالحية
اجملاورون:
شماال  :مطلب التحفيظ عدد .08 - 105694
شرقا :مطلب التحفيظ عدد .08 - 105694
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد .08 - 105694
غربا  :طريق .
طالب التحفيظ  :اجملمع الشريف للفوسفاط.
مطلب رقم 08 - 133289
اسم امللك :بالد اجريفات
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ,جماعة موالي عبد اهلل دوار الدعيجات
وقع حتديده في  13 :أكتوبر 2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  44:آر 69س
نوعه :ارض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :فاطمة بنت محمد.
شرقا  :الرسمني العقاريني عدد 08 - 126380و.08 - 64162
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جنوبا  :طريق عمومي .
غربا  :الرسم العقاري عدد .08 - 130599
طالب التحفيظ  :اسماعيل ابريجة بن عبد اهلل.
مطلب رقم 08 - 133299
اسم امللك :بالد احلطة
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة,دوار احلدادوة جماعة موالي عبد اهلل.
وقع حتديده في18 :يناير 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  29:آر 25س
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :طريق
شرقا  :حمال فاطمة ،بلحداد حسن.
جنوبا  :حمال مصطفى.
غربا  :طريق عمومي عرضه خمسة امتار.
طالب التحفيظ  :بهيجة حمال بنت العربي.
مطلب رقم 08 - 133331
اسم امللك :ارض فاضل
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ,جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد ابراهيم.
وقع حتديده في 27 :اكتوبر 2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  54:آر 48س
نوعه :ارض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :الرسم العقاري 08 - 157485
شرقا  :الرسم العقاري .08 - 124238
جنوبا  :الرسم العقاري .08 - 115726
غربا  :الرسم العقاري 301
طالب التحفيظ  :شركة جرف فونسيي سارل
مطلب رقم 08 - 152261
اسم امللك  :بالد دار لعيالت
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة،جماعة موالي عبد اهلل دوار السراحنة
وقع حتديده في  07 :ديسمبر 2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  53 :آر 50س
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :شهيد محمد.
شرقا  :ورثة بن علو.
جنوبا  :شفيقي املصطفى.
غربا  :ورثة محمد بن بوعالم.
طالب التحفيظ  :املصطفى الشفقي بن محمد ومن معه
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مطلب رقم 08 - 152295
اسم امللك  :بالد التازوطة
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ,جماعة اوالد احسني دوار الغوالي
وقع حتديده في 12 :يناير 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  38 :آر 65س
نوعه :ارض فالحية.
اجملاورون:
شماال :طريق وطنية.
شرقا :احمد العز.
جنوبا :طريق
غربا :احمد زوكار وعبد اهلل الغر.
طالب التحفيظ :عبد اللطيف معاش
مطلب رقم 08 - 152297
اسم امللك  :ارض احلطة
موقعه :اقليم اجلديدة ،جماعة موالي عبد اهلل دوار الهواورة.
وقع حتديده في 12 :يناير .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  01:آر 49س
نوعه  :ارض عارية بها بناء من سفلي.
اجملاورون:
شماال  :ورثة حنفي عبد اهلل.
شرقا :ورثة حنفي احمد.
جنوبا  :ورثة حنفي عائشة.
غربا  :زنقة.
طالب التحفيظ :عائشة اكريكيعة بنت عبد القادر.
مطلب رقم 08 - 152438
اسم امللك  :ارض النصر
موقعه  :اقليم ودائرة اجلديدة،جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد املقدم.
وقع حتديده في 21 :يونيو 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  64:آر  87س
نوعه  :ارض فالحية بها بناء من طابق سفلي وطابق اول ،غرفة محرك بئر
اجملاورون :
شماال  :ورثة حمال عبد اهلل ،حمال عبد الرحمان ،ورثة كريش.
شرقا :طريق..
جنوبا  :الرسم العقاري .08 - 155204
غربا  :الرسم العقاري  - 2383د
طالب التحفيظ :سعيد غط بن عباس.
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  29 :آر  64س
نوعه :ارض فالحية بها بناء من سفلي .
اجملاورون:
شماال  :ممر 3امتار
شرقا  :عفان عبد اهلل.
جنوبا  :الرسم العقاري 08 - 3359
غربا  :عفان عائشة والرسم العقاري .08 - 208760
طالب التحفيظ :فاطمة عفان بنت العربي.
مطلب رقم 08 - 152387
اسم امللك :ارض الدار
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة,دوار الضحاك
وقع حتديده في 04 :أغسطس 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  00:آر 66س
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون:
شماال :زنقة.
شرقا :زنقة.
جنوبا  :ممر خاص.
غربا  :زنقة.
طالب التحفيظ :محمد ابخان بن ابراهيم
مطلب رقم 08 - 157086
اسم امللك :بحار
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ,جماعة موالي عبد اهلل دوار
اوالد احلاج علي
وقع حتديده في 11 :أغسطس 2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  97 :آر 59س
نوعه :ارض فالحية.
اجملاورون:
شماال  :الكالي زهرة.
شرقا :سحابة مسعود.
جنوبا  :سحابة مسعود،ورثة سحابة محمد ،سحابة.
غربا  :العربي الكالي،ورثة العربي الشيضمي،الطاهر العبسي،سي
محمد داتابي،العربي العكلي.

مطلب رقم 08 - 152330
اسم امللك :ارض الكعبة
موقعه  :إقليم و دائرة اجلديدة ,جماعة اوالد عيسى دوار اخلماملة			 .
				
وقع حتديده في :فاحت مارس 2021

طالب التحفيظ  :بحار نور الدين بن اسماعيل
احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة
عبد الرحمان دريوش
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محافظة القنيطرة
اعالن جديد عن انتهاء التحديد
مطلب رقم 13 - 3509

إسم امللك  :السالمة
موقعه  :القنيطرة ديور البلدية زنقة د رقم 9
مساحتــه  01 :آر  37سنتيار
نوعـه  :سكنى من سفلي وطابق أول
طالبوا التحفيظ  :السيد محمد الرامي بن احمد ومن معه.
إن هذا االعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4491
املؤرخة في  25نوفمبر .1998
احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة
			
البوراحي عبد الواحد
				

محافظة الرشيدية
مطلب رقم 14 - 39049
اسم امللك  :مركب الطاقة الشمسية بارفود.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة ارفود ،جماعة عرب الصباح زيز،
احملل املدعو :قرب اردي.
وقع حتديده في 08 :يناير .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 199 :هـ  96آر  30س.
نوعه :ارض عارية بها لوحات الطاقة الشمسية في طور االجناز وبئر.
اجملاورون:
شماال :ارض اجلموع.
شرقا :ارض اجلموع.
جنوبا :ارض اجلموع.
غربا :ارض اجلموع.
طالب التحفيظ  :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب -
قطاع الكهرباء . -
مطلب رقم 14 - 39082
اسم امللك :مسجد قصر ايت خباش.
موقعه :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :مسجد
قصر ايت خباش.
وقع حتديده في  04 :فبراير .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  07 :آر  25س.
نوعه :ارض بها بناية عبارة عن مسجد من سفلي وطابق اول وبناية
اخرى من سفلي.
اجملاورون:
شماال :زنقة.
شرقا :ساحة وارض القبيلة.
جنوبا :طريق غير معبدة.

غربا :حلاج علي اوباعلي.
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39090
اسم امللك :جنان املالح مبزرعة ابحار.
موقعه  :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني  ،جماعة بني امحمد،
احملل املدعو :مزرعة ابحار.
وقع حتديده في  13 :فبراير .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 66 :آر  80س.
نوعه :ارض فالحية بها نخيل.
اجملاورون:
شماال :ورثة احمد بن املكي وورثة موالي احمد بن خلالفة.
شرقا :ورثة حمو بن محمد وورثة حلاج احمد قبو.
جنوبا :احباس.
غربا  :موالي عبد الواحد بن احمد وورثة اوالد شاد.
طالب التحفيظ  :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39092
اسم امللك :كمون مزرعة تشليفت مبزرعة ابحار.
موقعه :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني  ،جماعة بني امحمد،
احملل املدعو :مزرعة ابحار.
وقع حتديده في 18 :فبراير .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 24 :آر  43س.
نوعه :ارض فالحية.
اجملاورون:
شماال :مصرف.
شرقا :ورثة املاللي البوعامي.
جنوبا :ورثة احلاج املهدي.
غربا :ورثة موالي احمد بن خالفة.
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39169
اسم امللك  :مقبرة زاوية املكيس اجلديدة.
موقعه :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :قصر
زاوية املكيس اجلديدة.
وقع حتديده في 17 :ابريل .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هـ  04آر  11س.
نوعه :ارض بها مقبرة.
اجملاورون:
شماال :ارض اجلموع.
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شرقا :ارض اجلموع و شعبة.
جنوبا :شعبة وورثة وورثة حمداوي محمد ومسهول حدا وساقية.
غربا :طريق معبدة وبانكل احمد.
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39225
اسم امللك :ملك ديدي.
موقعه  :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو:
القصر اجلديد.
وقع حتديده في 12 :يونيو .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :آر  14س.
نوعه :ارض فالحية بها نخيل.
اجملاورون:
شماال :ساقية اسمنتية.
شرقا :مصرف.
جنوبا :مصرف وهاشمي موالي احلسن.
غربا :ديدي علوي موالي صديق.
طالب التحفيظ السيد :ديدي علوي محمد.
مطلب رقم 14 - 39756
اسم امللك :الرك اجلديد.
موقعه :اقليم الرشيدية ،دائرة ارفود ،جماعة عرب الصباح زيز ،احملل
املدعو :الرك اجلديد.
وقع حتديده في 08 :يناير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  37آر  10س.
نوعه :ارض فالحية بها اشجار.
اجملاورون:
شماال :مصطفى الفقير.
شرقا :الرسم العقاري عدد .14 - 30970
جنوبا :طريق غير معبدة.
غربا :ساقية.
طالب التحفيظ السيد :الفقير عمر بن العربي.
مطلب رقم 14 - 39759
اسم امللك :مسجد بوزملة ومرافقه.
موقعه :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني  ،جماعة السفاالت ،احملل
املدعو :قصر بوزملة.
وقع حتديده في 08 :يناير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 06 :آر  59س.
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نوعه :ارض بها بناء مسجد من سفلي مبرافقه ومصلى.
اجملاورون:
شماال :زنقة.
شرقا :ساقية اسمنتية.
جنوبا :ارض اجلموع.
غربا :زنقة.
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39760
اسم امللك :دار امام مسجد بوزملة القدمية.
موقعه :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني  ،جماعة السفاالت ،احملل
املدعو :قصر بوزملة.
وقع حتديده في 08 :يناير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  66س.
نوعه :ارض بها بنايات من سفلي من تراب.
اجملاورون:
شماال :لعبيدي محمد وجيلي حلبيب.
شرقا :جيلي حلبيب وزنقة.
جنوبا :زنقة.
غربا :لعبيدي محمد.
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39845
اسم امللك :ملك ابا حدا .1
موقعه :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة مدغرة ،احملل املدعو:
قصر تاوريرت.
وقع حتديده في 07 :فبراير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 09 :آر  40س.
نوعه :ارض بها بناء عبارة عن فيال من سفلي وحديقة وبئر وصهريج
وبنايات اخرى من سفلي.
اجملاورون:
شماال :موالي احلسن اباحدا.
شرقا :ورثة باخويا.
جنوبا :زنقة.
غربا :طريق غير معبدة.
طالب التحفيظ السيد :موالي احلسن اباحدا بن عبد اهلل.
مطلب رقم 14 - 39846
اسم امللك :ملك اباحدا .2
موقعه :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة مدغرة ،احملل املدعو :قصر
تاوريرت.
وقع حتديده في 07 :فبراير .2020
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 13 :آر  54س.
نوعه  :ارض عارية بها بئر وبجزء منها بنايات من سفلي من تراب.
اجملاورون:
شماال :التحديد االداري رقم .735
شرقا :التحديد االداري رقم .735
جنوبا :التحديد االداري رقم .735
غربا :التحديد االداري رقم .735
طالب التحفيظ السيد :موالي احلسن اباحدا بن عبد اهلل.
مطلب رقم 14 - 39852
اسم امللك :الرك  1بحي القدس.
موقعه :اقليم الرشيدية ،جماعة موالي علي الشريف ،احملل املدعو:
حي القدس.
وقع حتديده في 12 :فبراير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آر  01س.
نوعه :ارض عارية.
اجملاورون:
شماال  :زنقة.
شرقا  :ورثة عمراوي محمد وقايد العربي.
جنوبا  :زنقة.
غربا  :طريق معبدة.
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39853
اسم امللك :الرك  2بحي القدس.
موقعه :اقليم الرشيدية ،جماعة موالي علي الشريف ،احملل املدعو:
حي القدس.
وقع حتديده في 12 :فبراير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 10 :آر  81س.
نوعه :ارض عارية محددة.
اجملاورون:
شماال :حمزة محمد وناصري عبد الواحد واليحياوي عبد الواحد
وحاجي احمد وناصري محمد.
شرقا :زنقة.
جنوبا :موالي العربي علوي واحلوسني سيدي محمد وبشيري عبد
العالي وفرحاوي عمر والبحري محمد.
غربا :زنقة موالي احمد الدهبي.
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.

مطلب رقم 14 - 39854
اسم امللك :الرك  3بحي القدس.
موقعه :اقليم الرشيدية ،جماعة موالي علي الشريف ،احملل املدعو:
حي القدس.
وقع حتديده في 12 :فبراير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 10 :آر  69س.
نوعه :ارض عارية.
اجملاورون:
شماال :دخيسي هشام وسموني محمد والهياللي حسن وبوبكري
محمد وبرادة محمد وامحمد محمد.
شرقا :عمري عمر وبورمضان عبد الرحمان وورثة محمد العربي.
جنوبا  :الهياللي محمد والهياللي عبد العزيز ومسجد احلسن الداخل.
غربا :زنقة.
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39876
اسم امللك :كمون االسدس .2
موقعه :اقليم الرشيدية ،دائرة الريصاني  ،جماعة بني امحمد،
احملل املدعو :مزرعة الفرخ.
وقع حتديده في 17 :فبراير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  01آر.
نوعه :ارض فالحية.
اجملاورون:
شماال :مصرف.
شرقا :طريق عمومية غير معبدة.
جنوبا :ورثة موحدي موالي يوسف.
غربا :مصرف.
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
الرشيدية.
مطلب رقم 14 - 39918
اسم امللك :ملك بلغالي.
موقعه :اقليم الرشيدية ،اجلماعة احلضرية الرفود ،احملل املدعو :طريق
اجلرف.
وقع حتديده في 17 :مارس .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 29 :آر  54س.
نوعه :ارض عارية.
اجملاورون:
شماال :الرسم العقاري عدد .431/14
شرقا :بلغالي ماما.
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جنوبا  :زيزي.
غربا  :بلغالي حليمة.
طالب التحفيظ السيد :عبد الدائم بلغالي بن علي.
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شرقا :واد زيز.
جنوبا :محمد محمد صغيري ومن معه وورثة بن الصديق.
غربا :ورثة اوالد بن الطاهر وورثة والد باحمني وورثة اوالد باحمو ومصرف
وورثة احلاد املرابط.
طالب التحفيظ السيد :محمد صغيري بن احلاج محمد ومن معه.

مطلب رقم 14 - 39945
اسم امللك :ملك فهمي.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " :سليمان"
موقعه :اجلماعة احلضرية للرشيدية ،احملل املدعو :حي احمليط.
موضوع مطلب التحفيظ رقم  14 - 75987الذي أدرجت خالصة
وقع حتديده في 26 :اكتوبر .2020
مطلبه باجلريدة الرسمية عدد  1226بتاريخ  29يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آر  12س.
عوضا عن :
نوعه :ارض بها بناء من سفلي.
موقعة :احملل املدعو :الكراير ،اقليم الرشيدية ،دائرة ارفود ،جماعة عرب
اجملاورون:
الصباح زيز.
شماال :زقاق.
اقرأ :
شرقا :زقاق.
موقعة :احملل املدعو :الكراير ،اقليم الرشيدية ،دائرة ارفود ،جماعة عرب
جنوبا :الرسم العقاري عدد .34843/14
الصباح غريس.
غربا :ملياني عمر وبالوي عائشة.
والباقي بدون تغيير.
طالب التحفيظ السيد :ابراهيم فهمي بن اعمر.
احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية
		
عمر مو
			
مطلب رقم 14 - 39959
اسم امللك :مصلى زاوية اوفوس.
موقعه :اقليم ودائرة الرشيدية ،جماعة اوفوس ،احملل املدعو :قصر
زاوية اوفوس.
محافظة سطات
وقع حتديده في 23 :اكتوبر .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :آر  48س.
مطلب رقم 15 - 23731
نوعه :ارض عارية عبارة عن مصلى.
إسم امللك  :احلطة.
اجملاورون:
موقعه :اقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة سيدي حجاج ،دوار
شماال :ملك القبيلة.
أوالد بوسلهام.
شرقا :طريق معبدة.
وقع حتديده في  13 :فبراير .2020
جنوبا :زنقة.
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 32 :آ و 25س.
غربا :ساقية اسمنتية.
نوعــه  :ارض مكرط.
طالب التحفيظ :االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم
اجملاورون :
الرشيدية.
شماال  :طالب التحفيظ؛
شرقا  :طالب التحفيظ؛
مطلب رقم 14 - 40125
جنوبا  :مطلب رقم  15 - 31525 :و 15 - 23557؛
اسم امللك :ملك صغيري.
غربا  :طالب التحفيظ.
موقعه :اقليم الرشيدية ،دائرة ارفود ،جماعة عرب الصباح زيز ،احملل
طالب التحفيظ  :شركة الفارج هولسيم املغرب .
املدعو :خندق الراعي.
وقع حتديده في 31 :ماي .2021
مطلب رقم 15 - 29653
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 07 :هـ  55آر  71س.
إسم امللك  :باسيدي.
نوعه :ارض فالحية بها خطارة قدمية.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة رأس العني ،دوار أوالد
اجملاورون:
عمي الطالب.
وقع حتديده في  14 :يناير .2022
شماال :مطلب التحفيظ رقم .14 - 40106
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 89 :آ و 40س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
القطعة األولى:
شماال  :محمد بن عبد السالم؛
شرقا  :كذلك؛
جنوبا  :مطلب رقم  15 - 18311 :؛
غربا  :ورثة كواش بوعزة بن عبد السالم.
القطعة الثانية :
شماال  :مطلب رقم  15 - 18311 :؛
شرقا  :محمد بن عبد السالم؛
جنوبا  :ورثة كوشي علي بن املعطي؛
غربا  :ورثة كواش بوعزة بن عبد السالم وورثة لكواش عبد اهلل.
طالب التحفيظ  :السيد عبد السالم كواش بن عبد السالم.
مطلب رقم 15 - 31597
إسم امللك  :كدية بنعجة.
موقعه :اقليم ودائرة سطات ،جماعة اوالد الصغير ،دوار الدويرة.
وقع حتديده في  23 :ماي .2019
املساحة التي أظهرها التحديد التكميلي 04 :هـ  14آ و 39س.
نوعــه  :ارض فالحية بها بناية ،اسطبل،بئر ،حديقة و 3ممرات.
اجملاورون :
شماال  :ر.ع رقم 6245 :د؛
شرقا  :كذلك؛
جنوبا  :حميدي علي ،عبد اهلل عسافي ،زهرة بنت اخملتار ،منجيم
سعيد ومنجيم محمد؛
غربا  :ر.ع رقم 4404 :د و 6938د .
طالب التحفيظ  :السيد املصطفى معطاوي بن صالح.
مطلب رقم 15 - 32021
إسم امللك  :ارض احلاج اخلدير.
موقعه :اقليم سطات ،دائرة وبلدية البروج ،حي املاللية.
وقع حتديده في  15 :ماي .2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 13 :آ و 56س.
نوعــه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :ر.ع رقم 15 - 33764 :؛
شرقا  :طريق من  5م ومن خلفها :ر.ع رقم 15 - 20485 :؛
جنوبا  :محمد العامل؛
غربا  :مطلب رقم  15 - 15145 :ونصر البنداوي.
طالبوا التحفيظ  :السيد فيصل امروي بن اخلادير ومن معه.

مطلب رقم 15 - 40850
إسم امللك  :احملكن .1
موقعه :اقليم ودائرة سطات ،جماعة سيدي العايدي ،دوار اوالد موسى.
وقع حتديده في  08 :يناير .2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  75آ و 01س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق من  10ومن خلفها ر.ع رقم 84336 :ض ؛
شرقا  :السندوبي حليمة ،السندوبي بوعزة والسندوبي مصطفى؛
جنوبا  :مطلب رقم  15 - 11162 :؛
غربا  :السندوبي خميس.
طالب التحفيظ  :السيد الكبير السندوبي بن محمد.
مطلب رقم 15 - 41240
إسم امللك  :أرض الدومي.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ،جماعة سيدي محمد بن رحال ،دوار
احلمامدة.
وقع حتديده في  01 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 64 :آ و 86س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :احلاج العربي السعيدي؛
شرقا  :وادي علي؛
جنوبا  :كذلك؛
غربا  :محمد عنبور.
طالب التحفيظ  :السيد امحمد عنبور بن محمد.
مطلب رقم 15 - 41241
إسم امللك  :أرض الكاعة.
موقعه :اقليم ودائرة سطات ،جماعة سيدي محمد بن رحال ،دوار
احلمامدة.
وقع حتديده في  :فاحت مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 16 :آ و 84س.
نوعــه  :أرض فالحية بها بئر.
اجملاورون :
شماال  :عبد السالم الوادي؛
شرقا  :كذلك ؛
جنوبا  :اجلياللي الوادي؛
غربا  :محمد عنبوروعبد القادر الوادي.
طالب التحفيظ  :السيد امحمد عنبور بن محمد.
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مطلب رقم 15 - 41248
إسم امللك  :سدر.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ،جماعة امزورة ،دوار مسلكة الكرامي
اوالد عبو.
وقع حتديده في  02 :فبراير .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 24 :آ و 14س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب رقم  15 - 29754 :؛
شرقا  :ورثة غالبي محمد بن املعطي؛
جنوبا  :مطلب رقم  15 - 30737 :؛
غربا  :مطلب رقم . 15 - 29754 :
طالبات التحفيظ  :السيدة السعدية فتيحي بنت بوشعيب ومن
معها.
مطلب رقم 15 - 41417
إسم امللك  :أرض اخلشاشنة.
موقعه :اقليم ودائرة سطات ،جماعة سيدي محمد بن رحال ،دوار اوالد
سليمان توامة.
وقع حتديده في  28 :ماي .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  23آ و 99س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق من  10م وورثة عبد القادر بن املامون؛
شرقا  :مريرة من  5م؛
جنوبا  :مريرة من  5م ،العربي السبع وبن السبع امليلودي؛
غربا  :طريق من  10م.
طالب التحفيظ  :السيد الكبير صفوح بن عمر.
مطلب رقم 15 - 41491
إسم امللك  :احليط الرايب.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة اخلزازرة ،دوار القرابلة.
وقع حتديده في  06 :يوليو .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 47 :آ و 96س.
نوعــه  :أرض بها سكنى من سفلي وطابقني علويني ،حديقتان،
صهريج ،مسبح وبئرين.
اجملاورون :
شماال  :ورثة بوعزة بن الركراكي؛
شرقا  :ورثة حمراش حجاج؛
جنوبا  :محمد مضمون؛
غربا  :ورثة بوعزة بن الركراكي.
طالب التحفيظ  :السيد محمد مضمون بن بوعزة.
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مطلب رقم 15 - 41499
إسم امللك  :ملك الرباح.
موقعه :اقليم ومدينة سطات ،جتزئة الزيتون.
وقع حتديده في  26 :يوليو .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 09 :آ و 32س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال . :ع رقم 15 - 18856 :ومطلب رقم  15 - 41204 :؛
شرقا  :ر.ع رقم 15 - 8044 :؛
جنوبا  :طريق من  10م ( قدمية ) مطلب رقم  15 - 2140 :؛
غربا  :ر.ع رقم 15 - 8044 :و  6895ض.
طالبوا التحفيظ  :السيد عبد العاطي احلسني بن بناصر ومن معه.
مطلب رقم 15 - 41615
إسم امللك  :أرض احلرش.
موقعه  :اقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة راس العني ،حي احلمامدية.
وقع حتديده في  08 :اكتوبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 80 :س.
نوعــه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :مشروع زنقة من  4م؛
شرقا  :زنقة من  15م؛
جنوبا  :الزنقة رقم 10 :من  8م؛
غربا  :ورثة جنيب احلاج محمد.
طالب التحفيظ  :السيد الكبير القندالي بن املصطفى.
مطلب رقم 15 - 41639
إسم امللك  :عطية اهلل.
موقعه :اقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة راس العني ،دوار اوالد
سيدي عبد اهلل.
وقع حتديده في  26 :اكتوبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آ و 29س.
نوعــه  :أرض فالحية بها أشجار التني.
اجملاورون :
شماال  :ورثة لكبير بن التامي؛
شرقا  :كذلك وورثة محمد بن خلوك؛
جنوبا  :ممر من  3م؛
غربا  :ورثة لكبير بن التامي.
طالبوا التحفيظ  :السيد محمد خي بن علي ومن معه.
مطلب رقم 15 - 41658
إسم امللك :أرض كدية السمن.
موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة اكدانة ،دوار اوالد بن عزوز.
وقع حتديده في  02 :نوفمبر .2021
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 74 :آ و 79س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق من  10م ومن خلفها مطلب رقم  10406 :ض؛
شرقا  :مطلب رقم  15 - 41659 :؛
جنوبا  :الركوبة خدوج؛
غربا  :مطلب رقم 15 - 41661 :
طالب التحفيظ  :السيد مصطفى غزمي بن بوشعيب.
مطلب رقم 15 - 41719
إسم امللك  :أرض الدوميية.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة اوالد سعيد ،دوار البعازة اوالد عتو.
وقع حتديده في  16 :ديسمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  70 :آ و 19س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ر.ع رقم 15 - 57268 :؛
شرقا  :مرافق مصطفى ور.ع رقم 15 - 45535 :؛
جنوبا  :مومو أحمد أمني؛
غربا  :ر.ع رقم. 15 - 57268 :
طالب التحفيظ  :السيد عبد الرحمان الفاروقي بن بوشعيب.
مطلب رقم 15 - 41733
إسم امللك  :أرض الكدية سيدي البني.
موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة سيدي العايدي ،دوار اوالد الكبير
العميريني.
وقع حتديده في  28 :ديسمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 27 :آ و 76س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :نوباوي التهامي بن محمد؛
شرقا  :مطلب رقم  15 - 27869 :؛
جنوبا  :طريق من  10م ومن خلفها مطلب رقم  15 - 27406 :و 15 - 21563؛
غربا  :مطلب رقم . 15 - 27862 :
طالب التحفيظ  :السيد حلسن نوباوي بن محمد.
مطلب رقم 15 - 41734
إسم امللك  :أرض الكدية احلطة.
موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة سيدي العايدي ،دوار اوالد الكبير
العميريني.
وقع حتديده في  28 :ديسمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 28 :آ و 02س.
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نوعــه  :أرض فالحية بها بناية.
اجملاورون :
شماال  :نوباوي التهامي بن محمد؛
شرقا  :ر.ع رقم 3788 :ي؛
جنوبا  :نوباوي السعدية بنت محمد ومطلب رقم  15 - 27869 :؛
غربا  :نوباوي التهامي بن محمد.
طالب التحفيظ  :السيد حلسن نوباوي بن محمد.
مطلب رقم 15 - 41745
إسم امللك  :أرض مرس بيوض.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة اوالد سعيد ،دوار الشرفة أوالد عتو.
وقع حتديده في  30 :ديسمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 78 :آ و 48س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ر.ع رقم 26197 :ض؛
شرقا  :وادي ؛
جنوبا  :ر.ع رقم 899 :د؛
غربا  :كذلك.
طالبوا التحفيظ  :السيد عبد اهلل بوطيب بن ابراهيم ومن معه.
مطلب رقم 15 - 41746
إسم امللك  :دهري عبد اهلل.
موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة احلوازة ،دوار الشرفة.
وقع حتديده في  03 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  06آ و 95س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة الشعبي العربي؛
شرقا  :ورثة نصيب محمد واالدريسي عبد الرحمان ؛
جنوبا  :طريق من  10م؛
غربا  :نباوي طارق ،ورثة نباوي عبد القادر وورثة نباوي عبد السالم.
طالب التحفيظ  :السيد عبد اهلل دهري بن عالل.
مطلب رقم 15 - 41750
إسم امللك  :أرض احلرشة العالية.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة سيدي حجاج ،دوار
اوالد سي بوعمر.
وقع حتديده في  04 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 50 :آ و 39س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة بوشعيب يسمي؛
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شرقا  :ر.ع رقم 20424 :ض؛
جنوبا  :حلرش العربي؛
غربا  :ورثة حجاج بن بوزيدية.
طالب التحفيظ  :السيد أحمد حلرش بن العربي.
مطلب رقم 15 - 41751
إسم امللك  :بالد بلقاسم.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة سيدي حجاج ،دوار
اوالد سي بوعمر.
وقع حتديده في  04 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 68 :آ و 49س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة حجاج بن بوزيدية؛
شرقا  :حلرش العربي؛
جنوبا  :طريق من  10م؛
غربا  :احلاج امحمد بن محمد.
طالب التحفيظ  :السيد أحمد حلرش بن العربي.
مطلب رقم 15 - 41755
إسم امللك  :الطويلع.
موقعه :اقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة سيدي الذهبي ،دوار
القواسمة اوالد عريف.
وقع حتديده في  03 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 69 :آ و 60س.
نوعــه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة قاسم احلاج حجاجي؛
شرقا  :فقير رحال بن حلسن؛
جنوبا  :طريق رقم3612 :؛
غربا  :فقير محمد بن حلسن.
طالبة التحفيظ  :السيدة ادريسية فقير بنت حلسن.
مطلب رقم 15 - 41760
إسم امللك  :حبل احلطة.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة بوكركوح ،دوار اوالد
حميدة بني ريتون.
وقع حتديده في  10 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 89 :آ و 53س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد تقي الدين ور.ع رقم 15 - 42368 :؛
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شرقا  :ورثة بوزيان مقفع وورثة ادريس مقفع؛
جنوبا  :بوشعيب مقفع وطريق قدمية من  10م ومن خلفها ر.ع رقم:
 6090ض؛
غربا  :ر.ع رقم. 15 - 42368 :
طالبوا التحفيظ  :السيد عادل زهير بن عياد ومن معه.
مطلب رقم 15 - 41761
إسم امللك  :مرس السهلي.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة بوكركوح ،دوار اوالد
حميدة بني ريتون.
وقع حتديده في  10 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  16آ و 14س.
نوعــه  :أرض فالحية بها نخلتني.
اجملاورون :
شماال  :ضاية رشيدة بنت حلسن وورثة اخمللوقي البطاح بن حلسن؛
شرقا  :مقفع مينة بنت بوزيان؛
جنوبا  :فاطنة مقفع بنت بوزيان؛
غربا  :شعبة سيل املاء ومن خلفها ورثة تقي الدين محمد بن امحمد.
طالبوا التحفيظ  :السيدة هنية مقفاع بنت بوزيان ومن معها.
مطلب رقم 15 - 41763
إسم امللك  :قلعة.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة بوكركوح ،دوار اوالد
حميدة بني ريتون.
وقع حتديده في  10 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 72 :آ و 49س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة تقي الدين محمد بن امحمد؛
شرقا  :كذلك؛
جنوبا  :ورثة سي عبد السالم بن محمد؛
غربا  :كذلك.
طالبوا التحفيظ  :السيدة هنية مقفاع بنت بوزيان ومن معها.
مطلب رقم 15 - 41764
إسم امللك  :احلطة.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة بوكركوح ،دوار اوالد
حميدة بني ريتون.
وقع حتديده في  12 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 07 :آ و 01س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة تقي الدين محمد بن عبد السالم؛
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شرقا  :ورثة ادريس بن بوزيان؛
جنوبا  :كذلك؛
غربا  :مطلب رقم . 15 - 41760 :
طالبتا التحفيظ  :السيدة هنية مقفاع بنت بوزيان ومن معها.

شرقا  :كذلك؛
جنوبا  :العربي بن زينون؛
غربا  :طريق رقم  3625ومطلب رقم  24964 :ض.
طالبوا التحفيظ  :السيد عبد الهادي الشرادي ومن معه.

مطلب رقم 15 - 41765
إسم امللك  :السويطة.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة بوكركوح ،دوار اوالد
حميدة بني ريتون.
وقع حتديده في  12 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 73 :آ و 47س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :باخويا مصطفى بن محمد وورثة تقي الدين محمد بن صالح؛
شرقا  :ورثة تقي الدين محمد بن احلاج؛
جنوبا  :مقفاع مينة بنت بوزيان؛
غربا  :مطلب رقم . 15 - 7495 :
طالبتا التحفيظ  :السيدة هنية مقفاع بنت بوزيان ومن معها.

مطلب رقم 15 - 41772
إسم امللك  :كاف شعبة.
موقعه :اقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة رأس العني  ،دوار عونات.
وقع حتديده في  12 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هـ  38آ و 67س.
نوعــه  :أرض فالحية بها سيل املاء.
اجملاورون :
شماال  :عوكشة عبد الرحمان؛
شرقا  :ورثة بن رحو وورثة العسري؛
جنوبا  :عوكشة عبد الرحيم وورثة عوكشة احلاج بوشعيب؛
غربا  :ورثة سادمي محمد وورثة بوعزاوي حجاج.
طالبوا التحفيظ  :السيد البشير عوكشة بن عبد اهلل ومن معه.

مطلب رقم 15 - 41766
إسم امللك  :احلوض.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة بوكركوح ،دوار اوالد
حميدة بني ريتون.
وقع حتديده في  12 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 68 :آ و 14س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :شعبة سيل املاء؛
شرقا  :ورثة تقي الدين فاطمة بنت امحمد؛
جنوبا  :ورثة تقي الدين السعدية بنت امحمد؛
غربا  :بوشعيب مقفاع بن اخملتار.
طالبتا التحفيظ  :السيدة هنية مقفاع بنت بوزيان ومن معها.
مطلب رقم 15 - 41769
إسم امللك  :ارض لسناد.
موقعه  :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة واد النعناع ،دوار
الشراوقة.
وقع حتديده في  12 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 54 :آ و 84س.
نوعــه  :أرض فالحية بها شجرة تني وسقاية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد بن العربي؛

مطلب رقم 15 - 41776
إسم امللك  :بوحمرون الكبير.
موقعه :اقليم ودائرة سطات ،جماعة احلوازة ،دوار اوالد مومن بن قاسم.
وقع حتديده في  13 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 11 :آ و 32س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق السيار البيضاء – مراكش ومطلب رقم  15 - 40728 :؛
شرقا  :ورثة فتح اهلل محمد وطالب التحفيظ؛
جنوبا  :طالب التحفيظ ور.ع رقم 17261 :ض؛
غربا  :ر.ع رقم 17261 :ض.
طالب التحفيظ  :السيد اجلياللي بلحرشي بن محمد.
مطلب رقم 15 - 41777
إسم امللك  :ارض جراية.
موقعه :اقليم ودائرة سطات ،جماعة احلوازة ،دوار اوالد مومن بن قاسم.
وقع حتديده في  13 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 39 :آ و 03س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج احمد بن صالح؛
شرقا  :القدميري؛
جنوبا  :ممر من  3م ومن خلفه ر.ع رقم 5133 :د؛
غربا  :محمد الرحيمي بن امليلودي.
طالب التحفيظ  :السيد اجلياللي بلحرشي بن محمد.
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مطلب رقم 15 - 41778
إسم امللك  :ارض احلوض.
موقعه  :اقليم ودائرة سطات ،جماعة احلوازة ،دوار اوالد مومن بن
قاسم.
وقع حتديده في  13 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هـ  18آ و 66س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مريرة من  5م ومن خلفها ر.ع رقم15 - 28683 ، 15 - 40275 :
و 15 - 40276؛
شرقا  :ورثة سي حمو؛
جنوبا  :مصطفى بلحرشي ومطلب رقم  15 - 40729 :؛
غربا  :ورثة امباركة بلحرشي بنت محمد.
طالب التحفيظ  :السيد اجلياللي بلحرشي بن محمد.
مطلب رقم 15 - 41786
إسم امللك  :تركولت .1
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة امريزيك ،دوار اوالد
بلقاسم بن ليسوف.
وقع حتديده في  17 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 12 :هـ  17آ و 54س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مريرة من  10م؛
شرقا  :ر.ع رقم 15 - 43499 :؛
جنوبا  :طريق من  10م؛
غربا  :مطالب رقم 15 - 20446 ، 15 - 16217 ، 15 - 16181 :وعاللي عتيقة.
طالب التحفيظ  :السيد محمد رهناوي بن املعطي.
مطلب رقم 15 - 41788
إسم امللك  :ارض مرمي.
موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة املزامزة اجلنوبية ،دوار القدادرة.
وقع حتديده في  17 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 54 :آ و 63س.
نوعــه  :أرض فالحية بها سكنى من سفلي وطابق اول ،صهريج،
بئرين واشجار مختلفة.
اجملاورون :
شماال  :أحمد بن معزوز بن عبد اهلل وطريق من  5م؛
شرقا  :طريق من  5م ،اليحياوي وطريق من  10م؛
جنوبا  :طريق من  10م ومن خلفها مطلب رقم  15 - 30838 :؛
غربا  :رباني بوشعيب بن احمد.
طالب التحفيظ  :السيد اخملتار السنيني بن محمد.
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مطلب رقم 15 - 41800
إسم امللك  :أرض املرس.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن أحمد ،جماعة سيدي حجاج ،دوار
اوالد سي بوعمر.
وقع حتديده في  12 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 19 :آ و 60س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج بوعزة ور.ع رقم 15 - 84709 :؛
شرقا  :ورثة العربي بن محمد وورثة حجاج بن محمد؛
جنوبا  :ورثة حجاج بن محمد وورثة الهاشمي عبد اهلل؛
غربا  :ورثة العربي بن محمد.
طالب التحفيظ  :السيد عبد اهلل بناجح بن احمد.
مطلب رقم 15 - 41801
إسم امللك  :أرض سيدي عيسى.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة امزورة ،دوار شياظمة ،اوالد موسى.
وقع حتديده في  20 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 69 :آ و 41س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج علي؛
شرقا  :مطلب رقم  15 - 41806 :؛
جنوبا  :طريق من  10م؛
غربا  :حجولي عبد الفتاح بن محمد.
طالب التحفيظ  :السيد عبد الواحد حجولي بن محمد.
مطلب رقم 15 - 41802
إسم امللك  :أرض السديرة.
موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة امزورة ،دوار اوالد القايد ،اوالد
عيسى.
وقع حتديده في  20 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  14آ و 40س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :عبد القادر بن احلاج احمد؛
شرقا  :طريق من  10م وورثة محمد بن اجلياللي لشهب؛
جنوبا  :مطلب رقم  15 - 41805 :؛
غربا  :طريق من  5م.
طالب التحفيظ  :السيد عبد الواحد حجولي بن محمد.
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مطلب رقم 15 - 41803
إسم امللك  :أرض السديرة.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة امزورة ،دوار اوالد القايد ،اوالد عيسى.
وقع حتديده في  20 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 56 :آ و 76س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب رقم  15 - 41805 :؛
شرقا  :ورثة محمد بن اجلياللي لشهب؛
جنوبا  :حجولي محمد؛
غربا  :طريق من  5م.
طالب التحفيظ  :السيد ايزة حجولي بنت محمد.
مطلب رقم 15 - 41805
إسم امللك  :أرض سديرة.
موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة امزورة ،دوار اوالد القايد ،اوالد عيسى.
وقع حتديده في  20 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 62 :آ و 11س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :مطلب رقم  15 - 41802 :؛
شرقا  :ورثة محمد بن اجلياللي لشهب؛
جنوبا  :مطلب رقم  15 - 41803 :؛
غربا  :طريق من  5م.
طالبة التحفيظ  :السيدة رشيدة حجولي بنت محمد.
مطلب رقم 15 - 41806
إسم امللك  :أرض سيدي عيسى.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة امزورة ،دوار شياضمة ،اوالد موسى.
وقع حتديده في  20 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 27 :آ و 09س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة احلاج علي؛
شرقا  :مطلب رقم  15 - 41804 :؛
جنوبا  :طريق من  10م؛
غربا  :مطلب رقم . 15 - 41801 :
طالبة التحفيظ  :السيدة رشيدة حجولي بنت محمد.
مطلب رقم 15 - 41810
إسم امللك  :القيصارية.
موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة خميسات الشاوية ،دوار ملنيزه.
وقع حتديده في  21 :يناير .2022
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 22 :آ و 40س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :بحري خديجة؛
شرقا  :ر.ع رقم 1328 :ت وورثة فايدة بنت محمد؛
جنوبا  :ورثة فايدة بنت محمد وطريق من  10م؛
غربا  :طريق من  10م وخديجة بحري.
طالبا التحفيظ  :السيد حمزة كبوري بن احمد ومن معه.
مطلب رقم 15 - 41836
إسم امللك  :ارض البركة.
موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة املزامزة اجلنوبية ،دوار جدور.
وقع حتديده في  02 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  56 :آ و 21س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ممر من  4م ومن خلفة ر.ع رقم  15 - 37783ومطلب رقم :
 15 - 30233؛
شرقا  :ممر من  4م ومن خلفه ر.ع رقم 15 - 37783 :؛
جنوبا  :ممر من  4م ومن خلفه مطلب رقم  15 - 14075 :؛
غربا  :ورثة ولد النعرة ومطلب رقم . 15 - 30233 :
طالب التحفيظ  :السيد أحمد أنس منتصر بن عبد اهلل.
مطلب رقم 15 - 41857
إسم امللك  :أرض الكعدة.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة مكارطو ،دوار اوالد
الطالب اوالد عبد اهلل.
وقع حتديده في  14 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 69 :آ و 56س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق من  10م ؛
شرقا  :جدي صالح بن احلاج محمد بن التامي؛
جنوبا  :جدي صالح بن احلاج محمد بن التامي وورثة حلسن جدي بن
احلاج صالح؛
غربا  :جدي زهرة بنت بوعزة.
طالب التحفيظ  :السيد التامي جدي بن بوعزة.
مطلب رقم 15 - 41869
إسم امللك  :ارض فدان العنب.

موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة املزامزة اجلنوبية ،دوار اوالد الكبير.
وقع حتديده في  22 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  14آ و 51س.
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نوعــه  :أرض فالحية بها سكنى من سفلي ،صهريج ،إسطبل ،بئر،
أشجار الزيتون وأشجار مختلفة.
اجملاورون :
شماال  :ر.ع رقم 15 - 26243 :؛
شرقا  :ممر من  5م ومن خلفه مطلب رقم  30291 :ض؛
جنوبا  :ورثة محمد بن املعطي؛
غربا  :مطلب رقم  30291 :ض.
طالب التحفيظ  :السيد املصطفى طنطاني بن محمد.
مطلب رقم 15 - 41871
إسم امللك  :ارض حلرش.
موقعه  :إقليم ودائرة سطات ،جماعة كيسر ،دوار اوالد سي عبد الواحد.
وقع حتديده في  23 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 99 :آ و 31س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ر.ع رقم 15 - 30805 :وورثة اجلياللي بن بوشعيب ؛
شرقا  :ورثة امحمد بن حمو؛
جنوبا  :قويدر محمد بن العربي؛
غربا  :ر.ع رقم 15 - 39820 :ومملوك محمد بن حميد.
طالب التحفيظ  :السيد وحيد حدمون بن اجلياللي.
مطلب رقم 15 - 41877
إسم امللك :أرض العالمة.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،جماعة سيدي الذهبي ،دوار
اوالد الرامي.
وقع حتديده في  24 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :هـ  55آ و 20س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :عبيدي صديق ،ورثة اوالد محمد وبوشعيب؛
شرقا  :طريق من  5م ،عبيدي صديق وورثة محمد بن احلاج احمد؛
جنوبا  :ورثة عبد السالم بن اجلياللي والعايدية بنت الرحالي؛
غربا  :ر.ع رقم 90613 :ض.
طالب التحفيظ  :السيد عبد الرحمان خالدي بن الرحالي.
مطلب رقم 15 - 41886
إسم امللك  :بالد أمين.
موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة املزامزة اجلنوبية ،دوار ازواغة الكراردة.
وقع حتديده في  :فاحت مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 36 :آ و 66س.
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نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة الوالدي بوشعيب؛
شرقا  :مطلب رقم  15 - 16965 :؛
جنوبا  :ر.ع رقم 15 - 63640 :؛
غربا  :طريق من  10م.
طالب التحفيظ  :السيد أمين منتصر بن أحمد.
مطلب رقم 15 - 41887
إسم امللك  :املرس القدمي .1
موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة احلوازة ،دوار اوالد معمر.
وقع حتديده في  02 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 37 :آ و 27س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :طريق من  10م ومن خلفها مطلب رقم  15 - 41888 :؛
شرقا  :كباصي احلاجة السعدية؛
جنوبا  :رحال ولد زهوة؛
غربا  :البوعزاوي ملعمري.
طالب التحفيظ  :السيد محمد مربي بن العربي.
مطلب رقم 15 - 41888
إسم امللك  :املرس القدمي .2
موقعه :إقليم ودائرة سطات ،جماعة احلوازة ،دوار اوالد معمر.
وقع حتديده في  02 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آ و 86س.
نوعــه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :البوعزاوي املعمري وكباصي احلاجة السعدية؛
شرقا  :كباصي احلاجة السعدية وطريق من  10م؛
جنوبا  :طريق من  10م ومن خلفها مطلب رقم  15 - 41887 :؛
غربا  :البوعزاوي ملعمري.
طالب التحفيظ  :السيد محمد مربي بن العربي.
مطلب رقم 15 - 41891
إسم امللك  :املرس.
موقعه :إقليم سطات ،دائرة ابن احمد ،بلدية لوالد ،دوار اوالد تباع.
وقع حتديده في  04 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آ و 63س.
نوعــه  :أرض فالحية.
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اجملاورون :
شماال  :ورثة موجة بوشعيب؛
شرقا  :موجة احلاجة؛
جنوبا  :مشروع زنقة؛
غربا  :موجي امحمد.
طالبة التحفيظ  :السيدة فاطنة مجي بنت عبد السالم.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى ":بالد اجملني"
مطلب رقم  15 - 18994املنشور باجلريدة عدد 1044
املؤرخة في  20يناير .2019
عوضا عن :
طالبة التحفيظ  :السيدة زهراء صباط بنت محمد ومن معها.
اقرأ :
طالبة التحفيظ  :السيدة زهراء صياض بنت محمد ومن معها.
والباقي بدون تغيير.
إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى ":الشريفة البوعزاوي"2
مطلب رقم  29596ض املنشور باجلريدة عدد 2222
املؤرخة في  27ماي .1955
عوضا عن :
السيد البوعزاوي الطايبي بن الطاهر بنسبة 648/ 280
اقرأ :
السيد البوعزاوي الطيبي بن الطاهر بنسبة 648/ 280
والباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية بسطات
			
محمد الزرهوني
				

مطلب رقم 16 - 38478
اسم امللك  " :فدان حمري".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل ايت اجملدوب ايت بابا عال.
وقع حتديده في  03 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري90 :آر 66س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :لوبات حسن.
شرقا  :الطريق.
جنوبا  :بوشت مينة.
غربا  :الرسمني العقاريني  16 - 30739و . 16 - 65288
طالب التحفيظ  :احلسني كرمي بن سيدي عسو.
مطلب رقم 16 - 38511
اسم امللك " :ملك اليزيدي".
موقعه  :مدينة اخلميسات زنقة احفور ملعطي.
وقع حتديده في  21 :أبريل .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري10 :آر 12س.
نوعه  :ارض عارية .
اجملاورون :
شماال  :ورثة خملنتر فاطمة.
شرقا  :ورثة خملنتر فاطمة.
جنوبا  :الرسم العقاري . 16 - 57997
غربا  :الطريق
طالب التحفيظ  :محمد اليزيدي بن بيه.

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 16 - 40405
اسم امللك " :فدان موسى".

مطلب رقم 16 - 12547
اسم امللك  " :احلرش اوحمام ." 2
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت علي بوهو.
وقع حتديده في  07 :سبتمبر .2000
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري42 :آر 18س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :معزاز موحا بن الشباني و قدوري عائشة بنت بوعزة.
شرقا  :الطريق.
جنوبا  :جديرة موحا بن بوعزة .
غربا  :معزاز موحا بن الشباني و قدوري عائشة بنت بوعزة.
طالب التحفيظ  :جديرة بنعاشير بن بوعزة.

موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت بابا جدو ايت
اجملدوب.
وقع حتديده في  22 :نوفمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري89 :آر 39س.
نوعه  :ارض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :حسيبوت مهمة.
شرقا  :ورثة الرحماني عالل.
جنوبا  :الطريق.
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :حدو امزيغ بن ادريس.
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مطلب رقم 16 - 45946

مطلب رقم 16 - 40415
اسم امللك " :بوطويل".

اسم امللك  " :سيدي امبارك".

موقعه  :دائرة واملاس جماعة املعازيز دوار ايت شعو زيان.

موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت علي اوبوهو.
وقع حتديده في  17 :مارس .2022

وقع حتديده في  05 :ماي .2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري24 :آر 99س.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري03 :هـ 82آر86س.

نوعه  :ارض فالحية.

نوعه  :ارض فالحية.

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :املطلب  ، 16 - 25746ورثة طير محمد .

شماال  :الرسم العقاري . 16 - 57871

شرقا  :معزاز احمد.

شرقا  :الطريق.

جنوبا :معزاز احمد.

جنوبا  :املطلب . 16 - 9094

غربا  :الطريق

غربـا  :الشعبة.

طالب التحفيظ  :حادة افوس بنت احمد ومن معها.

طالب التحفيظ  :نادية الصاحلي بنت عبد القادر.

مطلب رقم 16 - 45947

مطلب رقم 16 - 45761

اسم امللك " :سيدي امبارك ".

اسم امللك " :فدان باحدو".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت علي اوبوهو.
وقع حتديده في  16 :أغسطس .2021

موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت علي اوبوهو.
وقع حتديده في  17 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري06 :آر18س.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري01 :هـ 39آر 14س.

نوعه  :ارض فالحية.

نوعه  :ارض فالحية.

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :املطلب . 16 - 25746

شماال  :حلسن عمرو ،حلويدك العيادي ،قدوري محمد.

شرقا  :الطريق

شرقا  :قدوري محمد ،فاطمة بلقدور.

جنوبا  :بن طاهر حمادي.

جنوبا :رحمة بلقدور.

غربا  :بن طاهر حمادي.

غربا  :سعيد العيادي.

طالب التحفيظ  :حادة افوس بنت احمد ومن معها.

طالب التحفيظ  :علي الونسعيدي بن محمد و من معه.

مطلب رقم 16 - 45968

مطلب رقم 16 - 45920

اسم امللك " :فدان التيرست".

اسم امللك " :فدان احلروش".
موقعه  :دائرة اخلميسات جماعة سيدي عالل املصدر دوار ايت عزوز
اوعلي ايت عبو.
وقع حتديده في  15 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري51 :آر  67س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الطريق.
شرقا  :كعباش حلسن.
جنوبا :املطلب . 16 - 4590
غربا  :كعباش عبدالسالم.
طالب التحفيظ  :حسن حرد بن العربي.

موقعه  :دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت بوهو.
وقع حتديده في  18 :أبريل .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري52 :آر02س.
نوعه  :ارض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :العلواني محمد.
شرقا  :عزاب احمد.
جنوبا :طريق.
غربا  :العلواني محمد.
طالب التحفيظ  :خشان عزاب بن املعطي.
			

			

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات
عبد االله املعطاوي
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محافظة تطوان
مطلب رقم 19 - 78764
إسم امللك :أرض الزاوية القادرية با مراد
موقعه  :شفشاون ،اجلماعة احلضرية لشفشاون احملل املدعو :عني حوزي
تاريخ التحديد 19 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 56 :ار  35س.
نوعــه :أرض عارية
اجملاورون:
شماال :رسم عقاري عدد ، 19 - 96067:الزيتون،
البقالي ،الزاوية القادرية ،بامراد ،رسم عقاري عدد، 19 - 65832 :
البقالي
شرقا :ملك الغير
جنوبا  :ملك الغير ،رسم عقاري عدد ، 19 - 32443 :الدولة امللك اخلاص
غربا  :شارع القدس
طالب (ة) التحفيظ  :األوقاف العامة بشفشاون
مطلب رقم 19 - 55589
إسم امللك :مدرسة باب السوق  2القطعة رقم 05
موقعه  :إقليم شفشاون ،قيادة وجماعة تلمبوط ،احملل املدعو :مزارع
مدشر القلعة
تاريخ التحديد 21 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 02 :ار  49س.
نوعــه :أرض عارية بجزء منها بناء يتكون من مدرسة
اجملاورون:
شماال :رسم عقاري عدد، 19 - 114733:
شرقا :رسم عقاري عدد19 - 114715 :
جنوبا  :مدرسة باب السوق ،ثم الدولة امللك اخلاص
غربا  :مطلب رقم 19 - 55606
طالب (ة) التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص
مطلب رقم 19 - 78780

إسم امللك :شهبونة
موقعه  :تطوان ،اجلماعة احلضرية لتطوان احملل املدعو :حي سيدي طلحة
تاريخ التحديد 27 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 26 :س
نوعــه :أرض بها بناء يتكون من طابق حتت األرضي وسفل وطابق
علوي مع شرفة
اجملاورون:
شماال :زنقة
شرقا :باكوري محمد العياشي
جنوبا  :درب
غربا  :رسم عقاري عدد19 - 13197 :
طالب (ة) التحفيظ  :املصطفى بن عبد الرحمان عبودي من معه

مطلب رقم 19 - 78814
إسم امللك :الساحل الكائن مبركز زومي جماعة وقيادة زومي
موقعه  :إقليم وزان ،قيادة وجماعة زومي ،احملل املدعو :الساحل
تاريخ التحديد  17 :ماي 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 09 :ار  97س.
نوعــه :أرض فالحية بها أشجار مثمرة
اجملاورون:
شماال :محمد التازي
شرقا :خندق
جنوبا  :أحمد البعلولي
غربا  :أحمد البعلولي
طالب (ة) التحفيظ  :علي بن محمد كوزي
مطلب رقم 19 - 2884
إسم امللك :سيدي اللبني
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة بني يدر ،جماعة بغاغزة ،احملل املدعو:
العساكرا سيدي اللبني
تاريخ التحديد 03 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم 13 :هـ  31ار
نوعــه :أرض عارية بها أحجار
اجملاورون:
شماال :امللك الغابوي بني يدر
شرقا :رسم عقاري عدد19 - 71688 :
جنوبا  :رسم عقاري عدد ، 19 - 71688 :دوار وهارنة
غربا  :مطلبي عدد19 - 2885 ، 19 - 71698 :
طالب (ة) التحفيظ  :اجلماعة الساللية العساكرا الوصي عنها السيد
وزير الداخلية.
مطلب رقم 19 - 56182

إسم امللك :لينة
موقعه  :تطوان ،اجلماعة احلضرية لتطوان ،احملل املدعو :زيانة
تاريخ التحديد 03 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم 02 :ار  43س
نوعــه :أرض بها بناء يتكون من سفل وطابقني علويني
اجملاورون:
شماال :ممر
شرقا :ممر ،عبد اهلل بن سماحة
جنوبا  :العربي الغماري
غربا  :شارع
طالب (ة) التحفيظ  :مليكة بنت أحمد أقلعي ومن معها
مطلب رقم 19 - 78717

إسم امللك :احملنش 1
موقعه  :تطوان ،اجلماعة احلضرية لتطوان ،احملل املدعو :احملنش
تاريخ التحديد 10 :فبراير .2022
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املساحة التي أظهرها التصميم 92 :ار  78س
نوعــه :أرض عارية .
اجملاورون:
شماال  :زنقة ،رسم عقاري عدد19 - 71059 :
شرقا  :رسوم عقارية عدد، 19 - 25367 ، 19 - 71060 ، 19 - 71062 :
 ، 19 - 71000 ، 19 - 25367 ، 19 - 71019 ، 19 - 71020زنقة
جنوبا  :رسم عقاري عدد ، 19 - 25367 :محمد الرزيني ،ثم رسم عقاري
عدد/17886 :ط
غربا  :محمد الريفي ،عبد اخلالق عزيزة ،اكرم عباد ،سعيد النجار،
السعيدي ،رسم عقاري عدد19 - 13372 :
طالب (ة) التحفيظ  :الشركة املسماة ERBEN S A R L
مطلب رقم 19 - 78716

إسم امللك :احملنش 2
موقعه  :تطوان ،اجلماعة احلضرية لتطوان ،احملل املدعو :احملنش
تاريخ التحديد 10 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم 58 :ار  62س
نوعــه :أرض عارية .
اجملاورون:
شماال :زنقة
شرقا :زنقة
جنوبا  :محمد غزواني ،إمام علمي ،أحمد اعراب ،عبد السالم الشريف،
أحمد بوجنحة ،عبد السالم الشريف ،عبد السالم العروسي ،زنقة ،
حسن غوماري
غربا  :محمد العمارتي ،محمد كاري ،محمد املوساوي ،عبد السالم العروسي
طالب (ة) التحفيظ  :الشركة املسماة ERBEN S A R L
مطلب رقم 19 - 78740
إسم امللك :ملك جيد 2
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة وجماعة املالليني،احملل املدعو :مور الدير
تاريخ التحديد 21 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم 16 :ار  17س
نوعــه :أرض عارية .
اجملاورون:
شماال :مطلبي التحفيظ عدد19 - 10305 ، 19 - 12180 :
شرقا :محمد اصريح
جنوبا  :خندق
غربا  :محمد قشاد
طالب (ة) التحفيظ  :فيصل بن حمادي جيد
مطلب رقم 19 - 55606
إسم امللك " :مدرسة باب السوق  2القطعة رقم ." 10
موقعه  :إقليم شفشاون ،قيادة وجماعة تلمبوط ،احملل املدعو :مزارع
مدشر القلعة
تاريخ التحديد  21 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 18 :ار  62س.
نوعــه :أرض بها مدرسة
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اجملاورون:
شماال  :أحمد شهيد السريفي
شرقا  :أحمد شهيد السريفي،
جنوبا  :رسوم عقارية عدد،19 - 114733 ، 19 - 114715 ، 19 - 57499 :
 ، 19 - 57499مطلب رقم ، 19 - 55589
غربا :مدرسة
طالب (ة) التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص النائب عنها السيد مندوب
أمالك الدولة بتطوان
مطلب رقم 19 - 78262
إسم امللك" :سكيكة ".
موقعه  :إقليم وزان ،قيادة وجماعة زومي ،احملل املدعو :مزارع دوار املرج
تاريخ التحديد 15 :ديسمبر 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 41 :ار  54س.
نوعــه :أرض فالحية بها أشجار الزيتون
اجملاورون:
شماال :محمد اليوسفي ،رشيد مراد
شرقا :علي السطيري،
جنوبا  :ممر،
غربا :شعبة
طالب (ة) التحفيظ  :محمد بن أحمد اسطيري
مطلب رقم 19 - 77940
إسم امللك" :البركة ." 1
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة أزال الزيتون جماعة أزال ،احملل املدعو :اخللج
تاريخ التحديد 30 :أغسطس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم 11 :ار  01س.
نوعــه :أرض عارية حتتوي على طريق ذات عرض متغير
اجملاورون:
شماال :ممر
شرقا :حسني حجاج ،رسم عقاري عدد، 19 - 68348 :
جنوبا  :ممر،
غربا :مجموعة مدارس أزال
طالب (ة) التحفيظ  :محمد بن عبد اهلل أعراب.
مطلب رقم 19 - 78762
إسم امللك " :أرض ازغار الفوقي ." 25180 - 01 - 03
موقعه  :إقليم شفشاون ،قيادة وجماعة الدرادرة ،احملل املدعو :مزارع
امهارشن
تاريخ التحديد 19 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 03 :هـ  73ار  49س.
نوعــه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون
اجملاورون:
شماال  :ورثة فروم،
شرقا  :ورثة السمار،
جنوبا  :ورثة السمار ،مطلب رقم 19 - 78138
غربا  :طريق
طالب (ة) التحفيظ  :األوقاف العامة بشفشاون
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مطلب رقم 19 - 78754

إسم امللك" :وركان ".
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة أزال الزيتون ،جماعة الزيتون ،احملل املدعو :وركان
تاريخ التحديد  12 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم  93 :س.
نوعــه :أرض عارية
اجملاورون:
شماال :مطلب رقم  ، 19 - 76872يونس التزغارتي
شرقا :طريق
جنوبا  :زنقة
غربا :محمد بوزيان
طالب (ة) التحفيظ  :عبد الرفيع بن اخملتار بوشنو
مطلب رقم 19 - 78751
إسم امللك" :بغار الدرب ".
موقعه  :تطوان اجلماعة احلضرية لتطوان ،احملل املدعو :غار الدرب جبل درسة
تاريخ التحديد 07 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 35 :ار  05س.
نوعــه :أرض عارية حتتوي على ممر وأعمدة نور
اجملاورون:
شماال  :ممر،
شرقا  :ممر،
جنوبا  :زنقة ،عبد اهلل اوتاح ،ورثة اليزيد ،عبد اهلل الطاهري
غربا :زنقة
طالب (ة) التحفيظ  :حزب اإلستقالل في شخص أمينه العام نزار بركة.
مطلب رقم 19 - 55588
إسم امللك :مدرسة باب السوق  2القطعة رقم ." 11
موقعه  :إقليم شفشاون ،قيادة وجماعة تلمبوط ،احملل املدعو :مزارع
مدشر القلعة
تاريخ التحديد 21 :أبريل 2022
املساحة التي أظهرها التصميم 01 :ار .
نوعــه :أرض عارية
اجملاورون:
شماال :مطلب رقم ، 19 - 55606
شرقا :محمد امسعود،
جنوبا  :محمد امسعود
غربا :مطلب رقم 19 - 55606
طالب (ة) التحفيظ  :الدولة امللك اخلاص النائب عنها السيد مندوب
أمالك الدولة بتطوان

زوجته  :السيدة رحمة بنت محمد بن احمامو بنسبة  80/ 10واوالده منها
وهم  :محمد بن احمد بنعيم  ،فطيمة بنت أحمد بنعيم  ،فطومة بنت
أحمد بنعيم  ،سعيدة بنت أحمد بنعيم  ،حفيظة بنت أحمد بنعيم ،
نور الدين بن أحمد بنعيم  ،عبد الواحد بن أحمد بنعيم بنسبة للذكر
مثل حظ االنثيني وذلك في حدود مساحة تبلغ  04ار  97س .
وما تبقى من امللك حتت التسمية القدمية مبساحة  18ار  11س في
إسم طالب التحفيظ األصلي.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 872
بتاريخ  16سبتمبر 2015
مطلب رقم 19 - 2693
إسم امللك :اظهر احمد "
موقعه :إقليم تطوان ،قيادة جبل احلبيب،جماعة بني حرشان ،احملل
املدعو :العميرة
طالب التحفيظ :اجلماعة الساللية اعميرة
مساحته  18 :هـ  96ار  54س
اجملاورين :
شماال  :علي محمد البقالي الطاهري
شرقا  :سيدي عبد اهلل اليمني ،ورثة احمد العرود
جنوبا  :دوار طاطش
غربا  :الواد
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 937
بتاريخ  14ديسمبر .2016
مطلب رقم 19 - 41233

إسم امللك" :سالفة "
موقعه :تطوان ،اجلماعة احلضرية لتطوان ،احملل املدعو :جنان بنعبود،
عني ملول
طالب (ة) التحفيظ :محمد رضا بن اخملتار بحرو
مساحته 02 :ار  84س
شماال  :زنقة
شرقا :زنقة
جنوبا :محمد حجاج ،محمد رياني
غربا :زنقة
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 809
بتاريخ  02يوليو 2014

مطلب رقم 19 - 71837
إسم امللك  " :صالح الدين "
إعالنات جديدة عن انتهاء التحديد
موقعه :إقليم تطوان ،قيادة بنقريش جماعة دار بنقريش ،احملل املدعو:
دار اخلياط
طالب (ة) التحفيظ  :ثريا بنت محمد علي إيتوني.
مطلب رقم 19 - 33268
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1193
إسم امللك  :الشاللفة "
بتاريخ  10نوفمبر 2021
موقعه  :إقليم تطوان ،قيادة املالليني،جماعة صدينة ،احملل املدعو :دوار
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
بني عمران.
املصطفى بومهدي.
			
طالب التحفيظ السادة والسيدات  :ورثة املرحوم احمد بنعيم وهم :
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محافظة اسفي
إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى  " :مطيركات "
مطلب رقم  23 - 17361الذي أدرجت خالصته اإلصالحية
باجلريدة الرسمية عدد  1057بتاريخ  03ابريل . 2019
بدال من :
اسم طالبي التحفيظ :
 خديجة بنت عباس ينسبة 3/32 الزهرة بنت عباس بنسبة 3/32 سعيد بن عباس بنسبة 6/32 حمودة عبد الرزاق بنسبة 14/32إقرأ :
اسم طالبي التحفيظ :
 خديجة بنت عباس بنسبة 3/32 الزهرة بنت عباس بنسبة 3/32 سعيد بن عباس بنسبة 6/32 عبد اجمليد بن عباس بنسبة 6/32 حمودة عبد الرزاق بنسبة 14/32والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى  " :الفرن"
للمطلب رقم  23 - 29247الذي أدرجت خالصته اإلصالحية
باجلريدة الرسمية عدد  1081بتاريخ  18سبتمبر . 2019
بدال من :
موقع امللك  :دوار العبيد  ،قيادة جمعة اسحيم  ،إقليم أسفي
إقرأ :
موقع امللك  :حي حلرش  ،جمعة اسحيم  ،إقليم أسفي .
والباقي بدون تغيير
احملافظ على األمالك العقارية بأسفي
الشرقي الشوبي
			

4687
اجملاورون :
شماال  :الرسوم العقارية عدد ،25 - 63281 - 25 - 73071 ،25 - 73072 :
 ،25 - 48335الطريق ،ورثة نصري فاطنة  ،ورثة نصري التومي؛
شرقا  :ورثة نصري ادريس؛
جنوبا  :الرسوم العقارية عدد ،25 - 18238 ،25 - 63279 ،25 - 30167 :
ورثة نور اليقني احلاجة فاطنة؛
غربا  :الرسم العقاري عدد . 25 - 15136 :
طالب التحفيظ  :السيد عمرو نصري ..
مطلب رقم 25 - 10556
اسم امللك  " :حوض خراز ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد علي الطوالع دوار عبد اجلليل .
وقع حتديده في  :فاحت مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هـ  54آر  47س .
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  ،25 - 6987 :الساخي حليمة ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 25 - 23693 :؛
جنوبا  :الساخي عبد القادر؛
غربا  :ورثة الكردة ،الفكير احمد .
طالب التحفيظ  :السيد السخي مصطفى بن احلاج محمد.
مطلب رقم 25 - 10557
اسم امللك  " :احلائط." 1
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد علي الطوالع دوار عبد اجلليل .
وقع حتديده في  :فاحت مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  2 :هـ  97آر  78س .
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة الكردة ،مصطفى ولد احلاج السباعي ؛
شرقا  :بوشعيب ولد احلاج دحمان ،الرسم العقاري عدد  25 - 6988 :؛

محافظة بنسليمان

جنوبا  :الساخي امحمد ،الساخي بوشعيب،الرسم العقاري عدد :
25 - 29967؛
غربا  :الساخي الطيبي .

مطلب رقم 25 - 10444

اسم امللك  " :فران "
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا دوار العوانس .
وقع حتديده في  15 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  6 :هـ  33آ  33س .
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار .

طالب التحفيظ  :السيد السخي مصطفى بن احلاج محمد .
مطلب رقم 25 - 10682
اسم امللك  " :دار علي ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد علي الطوالع دوار أوالد كامل .
وقع حتديده في  04 :مارس 2022
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هـ  75آر  90س .
نوعه  :أرض فالحية بها طابق سفلي ومخزن وبئر وحوض .
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 25 - 10683 :؛
جنوبا  :الرسمني العقارين عدد /41294 :س/41295 ،س؛
غربا  :بوعزة جنيمي.
طالب التحفيظ  :السيد علي الساخي .

مطلب رقم 26 - 3851
اسم امللك  " :بالد احلاجة السعدية "
موقعه  :احملمدية ،جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي اشطيبة
نوعه  :ارض فالحية
وقع حتديده في  24 :يناير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  06 :ار  23س
حدوده :
شماال  :حسناء حوري
جنوبا  :محمد حوري
شرقا  :سعيد حوري
غربا  :ورثة القايد التهامي بن علي  -ارتفاق املرور
طالبة التحفيظ  :السعدية حوري بنت بوشعيب

مطلب رقم 25 - 10683
اسم امللك  " :أرض اخلير ".
موقعه  :اقليم بنسليمان جماعة أوالد علي الطوالع دوار أوالد كامل.
مطلب رقم 26 - 3852
وقع حتديده في  04 :مارس 2022
اسم امللك  " :املرس "
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :هـ  75آ ر 87س .
موقعه  :احملمدية ،جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة
نوعه  :ارض فالحية
نوعه  :أرض فالحية .
وقع حتديده في  25 :يناير 2022
اجملاورون :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  01 :هكتار  24ار  33س
شماال  :الطريق؛
حدوده :
شرقا  :ورثة احلاج املعطي ،الساخي بوشعيب ،الرسم العقاري عدد :
شماال  :الطريق الرئيسية رقم  3301عرضها  20متر
 25 - 18329؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 25 - 15163
جنوبا  :الرسم العقاري عدد /41294 :س ؛
شرقا  :أحمد بن عبد العزيز -الرسم العقاري عدد 25 - 1270
غربا  :مطلب التحفيظ عدد . 25 - 10682 :
غربا  :مسلك عمومي عرضه  06امتار
طالبو التحفيظ  :محمد وادع بن الكبير و من معه
طالب التحفيظ  :السيد الساخي مصطفى .
احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية
احملافظ املساعد على األمالك العقارية ببنسليمان
مصطفى بنحداوي
			
عزيز الزهراوي

محافظة احملمدية
مطلب رقم 26 - 3849
اسم امللك  " :أرض البسباسة "
موقعه  :احملمدية ،جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي عبد النبي
نوعه  :ارض فالحية
وقع حتديده في  14 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  22 :ار  50س
حدوده :
شماال  :ورثة محمد بن الطيبي
جنوبا  :بوشعيب يونس
شرقا  :ورثة عبد القادر يونس
غربا  :الطريق الرئيسية رقم  3301عرضها  20متر
طالب التحفيظ  :عبد العزيز يونس بن محمد

محافظة خنيفرة
اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "لهري "
اقليم خنيفرة
ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم
العموم ان اخر اجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب املذكورة
اسفله الواقعة باملنطقة املدعوة "لهري" الكائنة باجلماعة القروية
لهري ،قيادة لهري اكلمام ازكزا ،اقليم خنيفرة ودلك بعد مضي
شهرين ابتداء من نشر هدا االعالن عمال مبقتضيات الفصل  8من
الظهير الشريف عدد  174 - 69 - 1املؤرخ في  10جمادى االولى 1389
املوافق  25يوليوز 1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.
املطالب هي كالتالي:
- 21613 - 21301 - 21263 - 21258 - 21228 - 21120 - 21063
22103 - 22015 - 21829 - 21812 - 21776 - 21729 - 21712 - 21695
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مساحته  19 :هـ  48آر  61س.
 - 23031 - 23014 - 23006 - 23004 - 22821 - 22390 - 2222823631 - 23601 - 23490 - 23486 - 23386 - 23341 - 23311 - 23299
نوعه  :أرض فالحية بها دوار سكني.
 - 24399 - 24343 - 23974 - 23964 - 23936 - 23743 - 23681اجملاورون :
26182 - 25679 - 25103 - 25082 - 24849 - 24844 - 24819 - 24708
شماال  :الطريق رقم  ،4540رسم عقاري رقم  30 - 32623و رسم
 - 26911 - 26882 - 26873 - 26833 - 26774 - 26703 - 26663عقاري رقم 30 - 31115؛
28339 - 28326 - 28289 - 27866 - 27716 - 27297 - 27296 - 27060
جنوبا  :واد سبو و ورثة علي بن عبو؛
 .29239 - 29236 - 29069 - 29068 - 28940 - 28655 - 28438شرقا  :رسم عقاري رقم  ،30 - 44034محمد السماللي ،رسم عقاري
والكل على الرمز .27
رقم  ،30 - 32624مطلب رقم  ،30 - 8492األحباس ،ورثة الغابري،
احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة
بوشتى شوقي ،عليلو جوهري ،بوسلهام الفرام ،ورثة اجلياللي الغابري
جواد شريفي
			
و عالل الغابري؛
غربا  :محمد بلحكيم ،حسن السماللي و من معه ،رسم عقاري
رقم  ،30 - 10553عالل الصبار ،ورثة بنعيسى ،ادريس بلحكيم و
خديجة الشيكر.
طالب التحفيظ  :السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعات
محافظة ورزازات
الساللية نيابة عن جماعة البهالة.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم
امبارك السوسي
إصـالح خطـأ  -يتعلق بامللك املسمى  " :دارحنيني " 			 .
مطلب رقم  28 - 57368 :الذي أدرج اعالن انتهاء حتديده
باجلريدة الرسمية رقم  1214 :املؤرخة في  06 :أبريل 2022
الذي طلب حتفيظه  :عبد الرحيم شعير بن احمد ،
الكائن بـ اقليم زاكورة دائرة أكدز ،جماعة اوالد يحيى لكراير ،
محافظة تيزنيت
احملل املدعو  :دوار اوالد ملوك.
بدال من :
موقع العقار  :اقليم زاكورة دائرة أكدز ،جماعة اوالد يحيى لكراير  ،احملل
مطلب رقم 31 - 138876
املدعو  :احلريشات.
اسم امللك  " :اداحلاج "
اقرأ :
موقعه  :حي متدغوست جماعة واقليم تيزنيت.
موقع العقار  :اقليم زاكورة دائرة أكدز ،جماعة اوالد يحيى لكراير  ،احملل
تاريخ حتديده  03 :يوليو 2019
املدعو  :دوار اوالد ملوك.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  4 :ار و  50سنتيار
والباقي بدون تغيير .
مشتمالته  :أرض عارية
احملافظ على األمالك العقارية بورزازات بالنيابة
اجملاورون :
الطاهري عبد الرحيم
			
شماال  :الرسم العقاري رقم 31 - 92847
شرقا  :اقشوش
جنوبا  :الرسم العقاري رقم 31 - 23832
غربا  :امللك العام اجلماعي
محافظة سيدي قاسم
طالب; التحفيظ  :محمد اداحلاج بن بلخير ومن معه
مطلب رقم 30 - 16607
اسم امللك " :مشتة اوالد سالم".
موقعه  :إقليم سيدي قاسم ،دائرة ورغة ،قيادة و جماعة اخلنيشات،
دوار اوالد سالم.

مطلب رقم 31 - 146162
اسم امللك  " :كفاس " 2
موقعه  :احملل املدعو"دواراكي اخلميس"جماعة بونعمان اقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده  08 :مارس 2021
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  63 :ار و  26سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية محاطة بسور بجزء منها بها بناية من سفلي
وطابق علوي واحد والباقي بها اشجار مختلفة ومطفية

اصـالح خطأ مادي  -يتعلق بامللك املسمى" ملك زيهمو " 1
موضوع مطلب رقم  31-147074الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد  1210بتاريخ  09مارس . 2022
عوضا عن :

اجملاورون :

سند التملك :

شماال  :طريق

عقد بيع عرفي مؤرخ في فاحت سبتمبر ، 1980

شرقا  :محمد اماروك و ورثة ادبلحاج واد بلحاج

اقـرأ :

جنوبا  :ابالغ ابراهيم و شاحوري

رسم عدلي موضوعه رفع نزاع مؤرخ في فاحت سبتمبر ،1980

غربا  :شاحوري و طريق

والباقي بدون تغيير .

طالب التحفيظ  :احلسني كفاس بن مبارك
مطلب رقم 31 - 146876

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت بالنيابة
أصوفي البشير

			

اسم امللك  " :موزور "
موقعه  :مزارع دوار املعدر جماعة املعدر اقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده  24 :يناير 2022

محافظة العراِئش

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  5 :هكتار و 80آر و 85سنتيار
مشتمالته  :أرض زراعية بورية
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 48419و الرسم العقاري رقم
 31 - 68919وشعبة .
شرقا  :الرسم العقاري رقم 31 - 67766
جنوبا  :مطلب التحفيظ رقم  31 - 47491و الرسم العقاري رقم
 31 - 61708و الرسم العقاري رقم  31 - 62642و الرسم العقاري رقم
 31 - 65101و شعبة
غربا  :الرسم العقاري رقم  31 - 61519و الرسم العقاري رقم 31 - 67604
واباكرم حسن
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :خط كهربائي وشعبة.
طالب التحفيظ  :احليان سعيد بن احلسن
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-22720
امللك املسمى  " :النحيلي "
موقعه  :فوق املصلى جماعة واقليم تيزنيت ،
نوعه  :أرض بورية ،

مطلب رقم 36 - 32760
اسم امللك  " :التويرسة " 247632
موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة بني كرفط ،احملل املدعو  :التويرسة .247632
وقع حتديده في  28 :مارس .2022
مساحته  19 :ار 23س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار.
اجملاورون :
شماال  :ورثة أزرقان.
جنوبا  :ورثة أزرقان.
شرقا  :ورثة أزرقان.
غربا  :ورثة أزرقان.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة النائب عنها السيد  :ناظر أوقاف
القصر الكبير.
مطلب رقم 36 - 37260
اسم امللك  " :الرضى "
موقعه  :إقليم العرائش جماعة سوق الطلبة احملل املدعو  :دوار أوالد بوزيد.
وقع حتديده في  17 :ديسمبر .021
مساحته  04 :هكتار  20آر 00س.

طالبو التحفيظ  :السيدة رشيدة النحيلي بنت بوشعيب ومن معها.

نوعه  :أرض فالحية.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 891

اجملاورون :

املؤرخة في  27يناير . 2016

شماال  :اخلندق.
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جنوبا  :طريق.

جنوبا  :الشعبة.

شرقا  :محمد حمادة.

شرقا  :الشعبة.

غربا  :اخلندق.

غربا  :الغابة.

طالب التحفيظ  :أحمد بن محمد املساري.

طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة النائب عنها السيد  :ناظر أوقاف العرائش.

مطلب رقم 36 - 37286
اسم امللك  " :العاللي "
موقعه  :إقليم العرائش جماعة ريصانة الشمالية احملل املدعو  :دوار اخلراشفة.
وقع حتديده في  14 :فبراير .2022
مساحته اإلجمالية  05 :هكتار  62آر  19س.

مطلب رقم 36 - 37360
اسم امللك  " :طالقة طراج سفلية أو الفوقية " 250123-250122
موقعه  :إقليم العرائش جماعة سوق القلة احملل املدعو  :دوار عني زياتن.
وقع حتديده في  17 :مارس .2022

نوعه  :أرض فالحية بها أشجار مثمرة وبئر وحوض وبناء عبارة عن

مساحته اإلجمالية  02 :هكتار  26آر 05س.

سفلي.

اجملاورون للقطعة األولى  :مساحتها  84 :آر  55س.

اجملاورون للقطعة األولى  :مساحتها  35 :آر  29س.

نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

شماال  :بالل ومحمد البريري.

اجملاورون :

جنوبا  :ورثة عالل املرسني.

شماال  :مطلب التحفيظ عدد .36 - 37360 :

شرقا  :اخلندق.

جنوبا  :ورثة أحمد ازريرق.

غربا  :طريق.
اجملاورون للقطعة الثانية  :مساحتها  05 :هكتار  26آر  90س.
شماال  :بالل ومحمد البريري.
جنوبا  :طريق-ورثة عالل املرسني.
شرقا  :طريق.

شرقا  :طريق.
غربا  :محمد التدالوي.
اجملاورون للقطعة الثانية  :مساحتها  01 :هكتار  41آر  50س.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة النائب عنها السيد  :ناظر أوقاف
القصر الكبير.

غربا  :اخلندق.
طالب التحفيظ  :خالد بن احميد العاللي.
مطلب رقم 36 - 37348

مطلب رقم 36 - 37361
اسم امللك  " :الدكارة عني زياتن "

اسم امللك  " :أبو ندير " 66768

موقعه  :إقليم العرائش جماعة سوق القلة احملل املدعو  :دوار عني زياتن.

موقعه  :إقليم العرائش ،جماعة زعرورة ،احملل املدعو  :دوار أبو حمصي.

وقع حتديده في  17 :مارس .2022

وقع حتديده في  09 :مارس .2022
مساحته اإلجمالية  01 :هكتار  08آر  41س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون والتني.
اجملاورون للقطعة األولى  :مساحتها  86 :آر  21س.
شماال  :عبد السالم ماكو.
جنوبا  :ورثة العلمي ماكو.
شرقا  :ورثة العلمي ماكو.
غربا  :الشعبة.

مساحته اإلجمالية  01 :هكتار  04آر 29س.
اجملاورون للقطعة األولى  :مساحتها  01 :هكتار  00آر  90س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :طريق.
جنوبا  :اخلندق.
شرقا  :ورثة محمد الفوقي-عبد اهلل عياشة ومن معه-ورثة أحمد

اجملاورون للقطعة الثانية  :مساحتها  22 :آر  20س.

الشتيوي-اخلندق.

شماال  :الغابة.

غربا  :اخلندق-ورثة بنشامة.
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اجملاورون للقطعة الثانية  :مساحتها  03 :آر  39س.
شماال  :اخلندق.
جنوبا  :حسن السنوني.
شرقا  :حسن السنوني.
غربا  :حسن السنوني.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة النائب عنها السيد  :ناظر أوقاف
القصر الكبير.
مطلب رقم 36 - 37363
اسم امللك  " :بالد املكي بن احلاج واملصابن "
موقعه  :إقليم العرائش جماعة ريصانة الشمالية احملل املدعو " :دوار اجلرديني".
وقع حتديده في  08 :مارس .2022
مساحته  58 :آر 45س.
اجملاورون :
شماال  :مريف التهامي.
جنوبا  :فاطمة اللقاح.
شرقا  :مريف التهامي.
غربا  :ورثة اللقاح.
طالبة التحفيظ  :رقية بن التهامي اخلزعلي.
مطلب رقم 36 - 37401
اسم امللك  " :اللطامة " 59558
موقعه  :إقليم العرائش جماعة بني عروس احملل املدعو " :دوار طردان".
وقع حتديده في  28 :مارس .2022
مساحته اإلجمالية  01 :هكتار  74آر 41س.
اجملاورون للقطعة األولى  :مساحتها  01 :هكتار  72آر 80س.
شماال  :بشير الوهابي-ورثة عبد السالم مرون.
جنوبا  :واد.
شرقا  :ورثة عبد السالم مرون.
غربا  :طريق.
اجملاورون للقطعة الثانية  :مساحتها  01 :آر  61س.
شماال  :طريق.
جنوبا  :طريق.
شرقا  :طريق.
غربا  :طريق.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة النائب عنها السيد  :ناظر أوقاف العرائش.
مطلب رقم 36 - 37404
اسم امللك  " :أفرط " 3-60136
موقعه  :إقليم العرائش جماعة بني عروس احملل املدعو  :دوار الدشيار.
وقع حتديده في  28 :مارس .2022
مساحته  09 :آر 15س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الهواري عبد العزيز.
جنوبا  :صادق الوهابي.
شرقا  :عبد السالم أغبالو.
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غربا  :صادق الوهابي.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة النائب عنها السيد  :ناظر أوقاف العرائش.
مطلب رقم 36 - 37410
اسم امللك  " :دار عدد " 225
موقعه  :مدينة القصر الكبير احملل املدعو  :حي جامع السعيدة.
وقع حتديده في  24 :يناير .2022
مساحته 56 :س.
نوعه  :أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.
اجملاورون :
شماال  :الزاوية الوزانية.
جنوبا  :الزاوية الوزانية.
شرقا  :الزاوية الوزانية.
غربا  :زنقة.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة النائب عنها السيد  :ناظر أوقاف
القصر الكبير.
مطلب رقم 36 - 37441
اسم امللك  " :الريسوني "
موقعه  :مدينة القصر الكبير احملل املدعو  :حي األندلس.
وقع حتديده في  17 :فبراير .2022
مساحته 97 :س.
نوعه  :أرض بها بناء يتكون من سفلي .اجملاورون :
شماال  :زنقة.
جنوبا  :عبد السالم الكريشي.
شرقا  :زنقة.
غربا  :ورثة حنان محمد.
طالبة التحفيظ  :الزهرة بنت عبد السالم الريسوني.
مطلب رقم 36 - 37443
اسم امللك  " :دكان عدد " 1007
موقعه  :إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير ،احملل املدعو  :حي الديوان.
وقع حتديده في  17 :فبراير .2022
مساحته  04 :س.
نوعه  :ارض فالحية بها بناء عبارة عن سفلي.
اجملاورون :
شماال  :أحمد الضحاك.
جنوبا  :بوشعيب بن أحمد.
شرقا  :زنقة.
غربا  :األحباس.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة النائب عنها السيد  :ناظر أوقاف
القصر الكبير.
مطلب رقم 36 - 37444
اسم امللك  " :دكان عدد " 1205
موقعه  :مدينة القصر الكبير احملل املدعو  :حي الديوان.
وقع حتديده في  17 :فبراير .2022
مساحته  11 :س.
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نوعه  :أرض بها بناء عبارة عن سفلي.
اجملاورون :
شماال  :األحباس.
جنوبا  :درب املتني
شرقا  :زنقة
غربا  :األحباس.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.
مطلب رقم 36 - 37453
اسم امللك  " :دكان عدد " 1025
موقعه  :مدينة القصر الكبير احملل املدعو  :حي الديوان.
وقع حتديده في  22 :فبراير .2022
مساحته  07 :س.
نوعه  :أرض بها بناء عبارة عن سفلي.
اجملاورون :
شماال  :زنقة.
جنوبا  :األحباس.
شرقا  :زنقة
غربا  :األحباس.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.
مطلب رقم 36 - 37456
اسم امللك  " :دكان عدد " 1009-1010
موقعه  :مدينة القصر الكبير احملل املدعو  :حي الديوان.
وقع حتديده في  23 :فبراير .2022
مساحته  21 :س.
نوعه  :أرض بها بناء عبارة عن سفلي.
اجملاورون :
شماال  :درب.
جنوبا  :األحباس.
شرقا  :ورثة الصمدي.
غربا  :زنقة.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.
مطلب رقم 36 - 37460
اسم امللك  " :دكان عدد " 1012
موقعه  :مدينة القصر الكبير احملل املدعو  :حي الديوان.
وقع حتديده في  28 :فبراير .2022
مساحته  10 :س.
نوعه  :أرض بها بناء عبارة عن سفلي.
اجملاورون :
شماال  :عالل احلجاجي.
جنوبا  :األحباس.
شرقا  :زنقة
غربا  :محمد القنطري.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.
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مطلب رقم 36 - 37461
اسم امللك  " :دكان عدد " 1011
موقعه  :مدينة القصر الكبير احملل املدعو  :حي الديوان.
وقع حتديده في  28 :فبراير .2022
مساحته  07 :س.
نوعه  :أرض بها بناء عبارة عن سفلي.
اجملاورون :
شماال  :مجاور غير معروف.
جنوبا  :ممر.
شرقا  :زنقة
غربا  :محمد القنطري.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.
مطلب رقم 36 - 37462
اسم امللك  " :دكان عدد " 1008
موقعه  :مدينة القصر الكبير احملل املدعو  :حي الديوان.
وقع حتديده في  28 :فبراير .2022
مساحته  04 :س.
نوعه  :أرض بها بناء عبارة عن سفلي.
اجملاورون :
شماال  :ممر.
جنوبا  :األحباس.
شرقا  :زنقة.
غربا  :يوسف املصمودي.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف القصر الكبير.
مطلب رقم 36 - 37472
اسم امللك  " :السهلي "
موقعه  :مدينة القصر الكبير احملل املدعو " :حي السالم مجموعة أ ".
وقع حتديده في  02 :مارس .2022
مساحته  01 :آر  38س.
نوعه  :أرض بها بناء عبارة عن سفلي وطابقني علويني.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد .36 - 34487 :
جنوبا  :زنقة.
شرقا  :محمد امشيش.
غربا  :مطلب التحفيظ عدد .1221/19 :
طالبو التحفيظ  :عبد اإلله السهلي ومن معه.
مطلب رقم 36 - 37479
اسم امللك  " :اإلدريسية "
موقعه  :مدينة القصر الكبير احملل املدعو " :حي السالم ".
وقع حتديده في  15 :مارس .2022
مساحته  01 :آر  10س.
نوعه  :أرض بها بناء عبارة عن سفلي وطابق أول.
اجملاورون :
شماال  :ورثة العثماني-الرسم العقاري عدد .36 - 35735 :
جنوبا  :زنقة.
شرقا  :الرسم العقاري عدد .36 - 35735 :
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غربا  :محمد احلراق.
طالب التحفيظ  :أحمد اجلميلي.
مطلب رقم 36 - 37492
اسم امللك  " :غرسة الرمل " 65122
موقعه  :إقليم العرائش جماعة الساحل احملل املدعو " :دوار النكارجة ".
وقع حتديده في  29 :مارس .2022
مساحته  01 :آر  98س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ممر.
جنوبا  :عبد السالم ازريرق.
شرقا  :زهرة ادريدب.
غربا  :عبد السالم ازريرق.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف العرائش.

إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى  " :العيون "
موضوع مطلب التحفيظ عدد  36 - 37638 :الواقع بإقليم العرائش،
جماعة الساحل ،احملل املدعو "مزارع القسيريسي" التي أدرجت خالصة
مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسميـة عدد  1224بتاريخ  15يونيو 2022
عوضا عن :
- 1السعدية الكنوني بنت عبد العزيز بنسبة 01/18
- 2عبد السالم بن احلاج محمد الكنوني بنسبة 02/18
- 3حذيفة الكنوني بن محمد بنسبة 02/18
- 4جهاد الكنوني بن محمد بنسبة 01/18
- 5سفيان الكنوني بن محمد بنسبة 02/18
- 6لطيفة الثقال بنت محمد بنسبة 01/18
- 7عزيز الكنوني بن محمد بنسبة 09/18
إقرأ :
- 1السعدية الكنوني بنت عبد العزيز بنسبة 20/240
- 2عبد السالم بن احلاج محمد الكنوني بنسبة 20/240
- 3حذيفة الكنوني بن محمد بنسبة 26/240
- 4جهاد الكنوني بنت محمد بنسبة 13/240
- 5سفيان الكنوني بن محمد بنسبة 26/240
- 6لطيفة الثقال بنت محمد بنسبة 15/240
- 7عزيز الكنوني بن عبد السالم بنسبة 120/240
والباقي بدون تغيير
احملافظ املساعد على األمالك العقارية بالعرائش
املعرف خالد
		

محافظة متارة
مطلب رقم 38 - 2738

اسم امللك  :النبكة
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة ،جماعة ام عزة  ،دوار الشطاطبة.
وقع حتديده في 03 :أغسطس2021

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري43 :هـ07آر32س
نوعه :ارض فالحية بها كوخ.
اجملاورون:
*القطعة األولى مساحتها 07 :هـ44أر71س
شماال  :شعبة عليليجة والرسم العقاري عدد/6856 :ر
شرقا  :شعبة عليليجة.
جنوبا  :؛الطريق السيار
غربا  :طريق عمومي معبد عرضه  10امتار واملطلب عدد /39632ر .؛
*القطعة التانية مساحتها 35 :هـ 62آر 61س.
شماال  :املطلب عدد /39632 :ر وطريق عمومي معبد عرضه  10امتار
شرقا  :الطريق السيار وممر عرضه  5امتار ؛
جنوبا  :ممر عرضه  5امتار –واد عكراش والرسم العقاري 38 - 20520؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 38 - 20520؛ واملطلب عدد/39632 :ر؛.
طالبو التحفيظ :حميد الطاهري ومن معه..
*لإلشارة امللك محمل بأربع ارتفاقات مرور عرض كل واحدة  3امتار
واربع ارتفاقات مرور عرض كل واحدة  4امتار وخط من التيار الكهربائي
العالي واخر من تيار كهربائي منخفض.
مطلب رقم 38 - 2761
اسم امللك  :بحيرة بنعزوز.
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة ،دائرة عني عودة ،جماعة املنزه  ،احملل
املدعو بحيرة بنعزوز.
وقع حتديده في 14 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري40 :آر 19س
نوعه :ارض فالحية بها أشجار ليمون وبئر.
اجملاورون:
شماال  :يامنة بنت محجوب –الرسم العقاري عدد 38 - 122892 :و
طريق عرضه  12مترا (رع عدد )38 - 60689
شرقا  :طريق عرضه  12مترا (رع عدد  -)38 - 60689طريق عمومي
عرضه  3امتار.؛
جنوبا :طريق عمومي معبد عرضه  3امتار واخر عرضه  10امتار ؛
غربا  :طريق عمومي معبد عرضه  10امتار و يامنة بنت احملجوب؛.
طالب التحفيظ :سعيد طريق بن عبد اهلل.
مطلب رقم 38 - 2763

اسم امللك  :املطيلك.1
موقعه  :عمالة الصخيرات متارة ،دائرة عني عودة ،جماعة املنزه.
وقع حتديده في 28 :مارس .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري14 :آر 68س
نوعه . :ارض فالحية بها أشجار فواكه  ،بئر ،بناية من طابق ارضي ،
شرفة  ،مسبح ومحل مع فناء من قصدير.
اجملاورون:
شماال  :الرسم العقاري عدد38 - 92136 :
شرقا  :الرسم العقاري عدد 38 - 92136 :وممر عرضه  4امتار واملطلب
عدد38 - 2622 :؛
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جنوبا  :املطلب عدد 38 - 2622
غربا  :الرسم العقاري عدد ،38 - 92136 :املطلب عدد 38 - 2622
والعركوبي بلحاج ؛.
طالب التحفيظ :حفيظة الطاهري بنت املهدي.
احملافظ على األمالك العقارية بتمارة
عبد احلكيم عرفي
				

محافظة بركان
مطلب رقم 40 - 8459
اسم امللك  " :موالي بغداد ".
موقعه  :اقليم بركان دائرة احفير جماعة أغبال دوار بوعمالة.
وقع حتديده في  08 :ديسمبر .2021
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 01 :هـ  70ار  26سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :ورثة أعمر بعدود  ،مطلب التحفيظ عدد  02 - 18874؛ ورثة
اوالد أوعلي لزعر ،مطلب التحفيظ عدد . 02 - 13580
شرقا  :غنزور ابراهيم ومن معه؛
جنوبا  :مقبرة ؛ ورثة بوحلفاين بلعيد .
غربا  :عبد القادر غنزور؛
طالبة التحفيظ  :شفية غنزور بنت امليلود.
مطلب رقم 40 - 8462
اسم امللك  " :قطعة املرس ." 3
موقعه  :اقليم بركان دائرة احفير جماعة فزوان دوار أجرادات.
وقع حتديده في  16 :ديسمبر .2021
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  05 :ار  79سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد .5334/0
شرقا  :واد؛
جنوبا  :ورثة أحمد املصطفى .
غربا  :ورثة أحمد املصطفى ؛
طالب التحفيظ  :ناظر األوقاف والشؤون اإلسالمية وجدة.
مطلب رقم 40 - 8464
اسم امللك  " :قطعة تسلوغاوشن ."2
موقعه  :اقليم بركان دائرة احفير جماعة فزوان دوار أجرادات.
وقع حتديده في  16 :ديسمبر .2021
نوعه  :ارض فالحية.

4695
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  28 :ار  98سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :ورثة فرياض.
شرقا  :ممر عمومي ذو عرض متغير من ورائه ملك األحباس؛
جنوبا  :ممر عمومي ذو عرض متغير.
غربا  :ورثة فرياض ؛
طالب التحفيظ  :ناظر األوقاف والشؤون اإلسالمية وجدة.
مطلب رقم 40 - 8469
اسم امللك  " :واد بصري".
موقعه  :اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار رسالن.
وقع حتديده في  30 :ديسمبر .2021
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار اللوز.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 02 :هـ  14ار  02سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :الطريق الوطنية رقم  ،607الرسم العقاري عدد .40 - 69198
شرقا  :الرسم العقاري عدد 25737-0؛
جنوبا  :ممر عمومي عرضه  10أمتار.
غربا  :الطريق الوطنية رقم  607؛
طالبو التحفيظ  :فيصل مومن بن عبد العزيز ومن معه.
مطلب رقم 40 - 8470
اسم امللك  " :تافلوت".
موقعه  :اقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار حي عال.
وقع حتديده في  31 :ديسمبر .2021
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر وحوض وبناية من طابق سفلي.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  79 :ار  47سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد .40 - 76103
شرقا  :العمروس احلسني؛
جنوبا  :ممر عمومي معبد عرضه  10أمتار.
غربا  :عيسى صديقي ؛
طالب التحفيظ  :عبد القادر اخملتاري بن اعمرو .
مطلب رقم 40 - 8481
اسم امللك  " :اللوزة ."2
موقعه  :اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار احماموشن.
وقع حتديده في  13 :يناير .2020
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار الزيتون.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  42 :ار  79سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :واد سيدي عزوز.
شرقا  :الرسم العقاري عدد 1347-0؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد .1347-0
غربا  :الرسم العقاري عدد 1347-0؛
طالب التحفيظ  :ناظر األوقاف والشؤون اإلسالمية وجدة.
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مطلب رقم 40 - 8486
اسم امللك  " :سغروشن".
موقعه  :اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار حركات.
وقع حتديده في  14 :يناير .2022
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار اللوز بها بناية ايلة للسقوط.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 02 :هـ  05ار  85سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :مسجد ،دحمان املامون.
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  02 - 13603ملغى؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد  02 - 13603ملغى.
غربا  :الرسوم العقارية عدد  40 - 31023؛ ، 40 - 31027، 40 - 31025
40 - 31168
طالبو التحفيظ  :محمد جامعي بن املامون ومن معه .
مطلب رقم 40 - 8501
اسم امللك  " :تيزنيت شيما".
موقعه  :اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار الصوادق.
وقع حتديده في  16 :فبراير .2022
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  27 :ار  77سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :ممر بعرض  3أمتارمن ورائه الرسم العقاري عدد .40 - 55575
شرقا  :ممر بعرض  3امتار ،عموش فوزية؛
جنوبا  :عموش موحند.
غربا  :اعموش موحند،أحمد شيحي.
طالب التحفيظ  :أحمد شيحي بن محمد .
مطلب رقم 40 - 8515

اسم امللك " :تاغزوت".
موقعه  :اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار أوالد امتيم.
وقع حتديده في  11 :مارس .2022
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 01 :هـ 75ار  92سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :ورثة مصطفى اجلياللي بوعرفة.
شرقا  :امحمد دبوعي؛ الرسم العقاري عدد 40 - 62340
جنوبا  :الرسم العقاري .40 - 32430
غربا  :الطريق اجلهوية رقم .607
طالبو التحفيظ  :محجوبة عزفر بنت بوطيب ومن معها .

شرقا  :ملك زيان عيشة
جنوبا  :ملك زيان ميمون ومن معه.
غربا  :ملك زيان خديجة.
طالب التحفيظ  :بلقاسم محروق بن محمد .
مطلب رقم 40 - 8522
اسم امللك  " :الدار البيضاء".
موقعه  :اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار ملقاقرة.
وقع حتديده في  31 :مارس .2022
نوعه  :ارض فالحية.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  54 :ار  10سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد .02 - 37782
شرقا  :الرسم العقاري عدد 02 - 37374؛ مير فاطمة  ،مير نزيهة ،
مير عيشة.
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد .02 - 15818
غربا  :ورثة مكوري رابح  ،الرسم العقاري عدد .02 - 37374
طالب التحفيظ  :عبد الرزاق جناري بن محمد .
مطلب رقم 40 - 8524

اسم امللك  " :فردوس".
موقعه  :اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار القلعة.
وقع حتديده في  31 :مارس .2022
نوعه  :ارض فالحية بها أشجار مختلفة ومثمرة وحوض وحديقة وبئر
ومسبح ومحرك وبناية من طابق سفلي.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  49 :ار  78سنتيار.
اجملاورون :
شماال  :حراك سليمة بنت محمد ومن معها.
شرقا  :سليمة ومن معها  ،ممر خاص بعرض  5أمتار من ورائه طيبي
عبد احلق بن أحمد
جنوبا  :طريق عمومية بعرض  3أمتار.
غربا  :الرسم العقاري عدد .40 - 21254
طالب التحفيظ  :محمد حراق بن محمد .

اصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى " علش "
مبطلب التحفيظ رقم  40 - 8574الكائن باقليم بركان دائرة احفير
جماعة فزوان دوار ميلي ،والذي ادرج االعالن عن خالصة مطلبه
باجلريدة الرسمية عدد  1227بتاريخ  06يوليو 2022
بدال من :
مطلب رقم 40 - 8517
تاريخ التحديد املؤقت : 13يوليو  2022على الساعة 00 :10
اسم امللك " :بوحشير التحتاني".
اقرا :
موقعه  :اقليم بركان دائرة أحفير جماعة أغبال دوار احماموشن.
تاريخ التحديد املؤقت : 22يوليو  2022على الساعة :1000 
وقع حتديده في  22 :مارس .2022
وذلك بعد التغيير الذي طال األجل املمنوح إلجراء عملية التحديد
نوعه  :ارض فالحية.
اخلاص باجلالية املغربية املقيمة باخلارج وهو  30يوما بدل  20يوما.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري 18 :ار  03سنتيار.
احملافظ على االمالك العقارية ببركان
اجملاورون :
هشام املومني
			
شماال  :ممر خاص بعرض  10امتار من ورائه الرسم العقاري عدد .02 - 6415
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محافظة ميدلت
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جنوبا  :مصرف وورثة ايت املهدي؛
غربا  :طريق؛
طالب التحفيظ  :عبدالعالي ازرقان ابن محمد.

مطلب رقم 42 - 35881
اسم امللك  :لغروس .4
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة كرامة جماعة كير ،احملل
املدعو  :ايت موسى علي.
وقع حتديده في 09 :مارس.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 03 :آ40س.
نوعه  :أرض فالحية؛

مطلب رقم 42 - 42780
اسم امللك  :اخنيس .2
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
ايت ازدك ،احملل املدعو  :اخنيس.
وقع حتديده في 27 :ماي.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 39 :آ46س.
نوعه  :أرض رعوية؛

اجملاورون :
شماال  :شيخي موالي امبارك وورثة بوشوي؛
شرقا  :ورثة بوشوي؛

اجملاورون :
شماال  :ساقية باالسمنت؛
شرقا  :طالب التحفيظ؛

جنوبا  :واد؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 35886؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

جنوبا  :ايت سعيد عسو؛
غربا  :طالب التحفيظ؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

مطلب رقم 42 - 35903
اسم امللك  :ام أسماء.
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو  :ايت عثمان اموسى.
وقع حتديده في 05 :أبريل.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آ09س.
نوعه  :أرض فالحية؛

مطلب رقم 42 - 42781
اسم امللك  :اخنيس .3
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
ايت ازدك ،احملل املدعو  :اخنيس.
وقع حتديده في 27 :ماي.2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 05 :آ66س.

اجملاورون :

نوعه  :أرض فالحية؛

شماال  :ساقية؛

اجملاورون :

شرقا  :طريق معبدة؛
جنوبا  :رسم عقاري رقم 42 - 5759؛
غربا  :كاشو علي؛
طالبة التحفيظ  :بدة والرامي بنت بوزيان.

شماال  :مصرف؛
شرقا  :مصرف؛
جنوبا  :ساقية باالسمنت ؛
غربا  :مصرف؛

مطلب رقم 42 - 42772

طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

اسم امللك  :متحضيت.

مطلب رقم 42 - 42782

موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو  :مزرعة عثمان اموسى.
وقع حتديده في 10 :ماي.2021

اسم امللك  :اخنيس .4

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 02 :آ86س.

موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة

نوعه  :أرض فالحية بها أشجار التفاح واملشمش؛

ايت ازدك ،احملل املدعو  :اخنيس.

اجملاورون :

وقع حتديده في 28 :ماي.2021

شماال  :فاطمة لعميرني؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 30 :آ83س.

شرقا  :موحى احلسني؛

نوعه  :أرض رعوية؛
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اجملاورون :
شماال  :ساقية باالسمنت؛
شرقا  :طالب التحفيظ؛
جنوبا  :ايت سعيد عسو؛
غربا  :طالب التحفيظ؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 42850

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 06 :آ97س.
نوعه  :أرض فالحية؛
اجملاورون :
شماال  :واد زاوية؛
شرقا  :العاصي؛
جنوبا  :ساقية؛
غربا  :حرشاوي حميد؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.

اسم امللك  :اسماعيل ادغوي.
مطلب رقم 42 - 43133
موقعه  :اقليم ومدينة ميدلت ،احملل املدعو  :متدى نزري.
اسم امللك  :مزرعة تادموت بقعة أربيب.
وقع حتديده في 25 :غشت.2021
موقعه  :اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آ67س.
ايت ازدك ،احملل املدعو  :مزرعة تادموت.
نوعه  :أرض عارية؛
وقع حتديده في  09 :ديسمبر .2021
اجملاورون :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 11 :آ70س.
شماال  :ورثة الضهري عسو؛
نوعه  :أرض فالحية؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  42 - 18294وورثة عائشة ورابحة يدير؛
اجملاورون :
جنوبا  :زنقة؛
شماال  :الطريق الوطنية رقم 13؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 35893؛
شرقا  :والد الشريف موالي مصطفى وساقية؛
طالب التحفيظ  :اسماعيل ادغوي بن حلسن.
جنوبا  :لفضيل البوعبيدي؛
غربا  :ممر؛
مطلب رقم 42 - 42928
طالب التحفيظ  :محمد خبوز ابن محمد.
اسم امللك  :أحباس .52
احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد ،احملل
حلسن اليعقوب
			
املدعو  :ايت واعلو.

وقع حتديده في  :فاحت نوفمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 01 :آ25س.
نوعه  :أرض فالحية؛

محافظة سيدي يوسف بن علي

اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ رقم 42 - 43013؛
شرقا  :مطلب التحفيظ رقم  42 - 42899ومصرف؛
جنوبا  :مصرف؛
غربا  :مصرف؛
طالب التحفيظ  :االحباس العامة.
مطلب رقم 42 - 42932
اسم امللك  :أحباس .57
موقعه  :اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد ،احملل
املدعو  :ايت واعلو.
وقع حتديده في  02 :نوفمبر .2021

مطلب رقم 43 - 8633
اسم امللك  :الياسمني ؛
موقعه  :عمالة مراكش ،جماعة أوالد حسون  ،دوار تيكوتار ؛
مساحته  51 :آر  02س ؛
نوعه :أرض فالحية مغروسة بأشجار مختلفة بها بئر و بناية من تراب؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية :
 ارتفاق مصرف على امتداد العالمات ع - 5ع 1و ع.2حدوده :
شماال  :ر.ع  43 - 2685؛
شرقا  :ر.ع  - 13973م ؛
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جنوبا  :ممر عمومي ؛

نوعه :فندق و دكاكني من سفلي و طابق أول و سطح  ،ساحة و سفلي

غربا  :ر.ع  43 - 2685؛

و طابق اول و سطح؛

طالبو التحفيظ  :زكرياء بدوي بن محمد و من معه
مطلب رقم 43 - 9139
اسم امللك  :رياض العلوي ؛
موقعه  :مراكش املدينة ،دار االباشا  ،درب السراغنة ،رقم  11 - 10 - 9؛
مساحته  01 :آر  80س ؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :الشيء.
حدوده :
شماال  :الرحبة القدمية  ،دكاكني ؛
شرقا  :املسجد ؛
جنوبا  :ر.ع  ، 43 - 52776محاسني حسن  ،ر.ع  04 - 53674و ر.ع  - 16062م ؛

نوعه :دار للسكنى من سفلي و طابق أول و سطح؛

غربا  :االحباس و مطلب رقم  43 - 6105؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية :

طالب التحفيظ  :وزارة االوقاف و الشؤرن االسالمية ؛

 حق االرتكاز على الصابة  ،ابتداء من علو 2.66م من االرض مساحته  58 :س. -جدران مشتركة.

مطلب رقم 04 - 41119

حدوده :
شماال  :ورثة الهاللي و ر.ع  - 10.769م ؛
شرقا  :ر.ع  - 10769م و صابة درب السراغنة ؛
جنوبا  :ر.ع  43 - 52775؛
غربا  :رسوم عقارية  04 - 105197و 04 - 25008
طالب التحفيظ  GIANGRECO BIANCHERI LEONARDO :؛
مطلب رقم 43 - 9513
اسم امللك  :العيادي ؛
موقعه  :مراكش املدينة ،سيدي بن سليمان اجلازولي  ،سيدي بن
سليمان اجلازولي ،سيدي أحمد السوسي ؛
مساحته  24 :س ؛
نوعه :أرض عارية؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية :
 حق االرتكاز على درب الكرمة  ،ابتداء من علو 2.90م من االرضمساحته  09 :س.

اسم امللك  :باب الليل ؛
موقعه  :مراكش املدينة ،رياض العروس ،درب أصبان رقم  21؛
مساحته  01 :آ  98س ؛
نوعه :دار للسكنى من سفلي و طابق أول و سطح ؛
احلقوق العينية و التحمالت العقارية :
 جدران مشتركة حق الهواء لفائدة الر.ع  04 - 107341ابتداء من علو 3.20م من االرض ،مساحته  17 :س.
 حق الهواء لفائدة الر.ع  04 - 107341ابتداء من علو 3.20م من االرضمساحته  06 :س.
حدوده :
شماال  :ر.ع  04 - 107341و درب أصبان ؛
شرقا  :احلاج احميدة اكزوليم ؛
جنوبا  :القالدي محمد احلبيب و مطلب رقم  04 - 39449؛

 -جدران مشتركة.

غربا  :ر.ع  43 - 19538؛

حدوده :
شماال  :ر.ع  43 - 52971؛

طالب التحفيظ  :السيدة ريشارد ماري فيرونيك MME RISCHARD

شرقا  :ر.ع  43 - 52971؛

 MARIE VERONIQUE؛

جنوبا  :درب الكرمة ؛
غربا  :ر.ع  43 - 71173؛
طالب التحفيظ  :العيادي محمد بن السعيد ؛
مطلب رقم 43 - 9608
اسم امللك  :فندق اللنب ؛

مطلب رقم 43 - 9416
اسم امللك  :أفلو  2؛
موقعه  :مراكش املدينة ،رياض العروس  ،قرب درب سيدي بوعمر ،رقم  202؛
مساحته  27 :س ؛

موقعه  :مراكش املدينة ،الرحبة القدمية ؛

نوعه :محل للتجارة من سفلي و طابق أول؛

مساحته  07 :آر  05س ؛

احلقوق العينية و التحمالت العقارية  :الشيء
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حدوده :
شماال :ساحة رياض العروس ؛
شرقا  :ساحة رياض العروس ؛
جنوبا  :مرحاض بلدي ؛
غربا  :مطلب رقم  43 - 9415؛
طالب التحفيظ  :عبد العزيز أفلو ؛
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي
عبد القادر بوحامد
		

اجملاورون :
شماال  :شارع املنظر العام
شرقا  :الرسم العقاري عدد  - 19955س
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  - 19955س
غربا  :شارع املنظر العام
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة
مطلب رقم 47 - 1021
اسم امللك  :يوسف
موقعه  :البيضاء عني الشق دوار املكانسة

محافظة عني الشق  -الدارالبيضاء
مطلب رقم 33 - 74
اسم امللك  :ارض أبو الشباب
موقعه  :البيضاء عني الشق حي عني الشق
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ 1 :ار  51سنتيارا.
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :الطيبي ومصطفى بن محمد
شرقا  :ورثة ادريس بن الطيبي ،الفاسي العراقي ،احلاج محمد بن إبراهيم،
بوشعيب بن الطيبي
جنوبا  :أوالد رميي
غربا  :شارع الداخلة عرضه  25متر
طالب التحفيظ  :احمد فجر
مطلب رقم 33 - 150

اسم امللك  :دار اوجنار
موقعه  :البيضاء عني الشق دوار الزكاورة
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ 2 :ار  51سنتيارا.
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 47 - 79493
شرقا  :مطلب حتفيظ عدد  - 6703د
جنوبا  :مطلب حتفيظ عدد 47 - 767
غربا  :مطلب حتفيظ عدد  - 7741د
طالبو التحفيظ  :اوجنار امبارك ومن معه.
مطلب رقم 47 - 1024
اسم امللك  :األوقاف العامة
موقعه  :البيضاء عني الشق حي لكريت
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ 2 :ار  50سنتيارا.
نوعه  :مقبرة

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهدا امللك تبلغ 8 :ار  69سنتيارا.
نوعه  :ارض عارية
اجملاورون :
شماال  :ورثة لبيض فاطمة
شرقا  :الرسم العقاري عدد  ،47 - 27797ورثة التهامي معتصم
جنوبا  :ممر من  3أمثار ،بناية من طابقني ،نصر اهلل عبد الرحيم
غربا  :نصر اهلل عبد الرحيم
طالب التحفيظ  :ملرواح يوسف
اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 33 - 682
امللك املسمى *حمري*
طالبو التحفيظ  :يوسف لبالد ومن معه
وقع حتديده في  26ماي 1989
وهذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد
 4270بتاريخ  31اغسطس .1994
تغيير اسم عقار محفظ

إعالن ينص عليه الفصل  52مكرر من الظهير املؤرخ في  9رمضان 1331
( 12اغسطس )1913

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم
للعموم أن السيد محمد بوشويرب وطينته  BE708244تقدم بطلب
تغيير تسمية امللك للرسم العقاري عدد  .c - 67729 :املؤسس للملك
املدعو  :فيال فاطمة الكائن بالبيضاء عني الشق ،وذلك ليصبح فيال
اللة نورة.
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جنوبا  :احلاج امحمد بن عائشة و ملقدم بن احمد بن عبد الرحمان
و احلاج بوشعيب بن اجلياللي ؛
غربا  :ر ع عدد  53 - 31403و ر ع عدد  53 - 133613و ورثة باحلرار
و املعطي بن عبد القادر ؛
طالب التحفيظ السيد(ة)  :اخملتار الرياحي االدريسي بن احلاج احمد .

محافظة اكدال  -الرياض  -الرباط

مطلب رقم 53 - 8959
اسم امللك  :ارض السهب .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة الفقرة دوار اوالد حلسن .

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

وقع حتديده في  04 :يوليو . 2013
نوعه  :أرض فالحية .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :هك  40آر  17س .
اجملاورين :
شماال  :ر ع عدد  53 - 140321؛

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم
أن السيد أنس بنسودة ،اجلاعل محل اخملابرة معه الرباط أكدال  49شارع
االطلس ،طلب أن يسلم له نظيرا جديدا للرسم العقاري03 - 93780
املؤسس للملك املدعو"جيهان" الكائن بالربا ط،وذلك بسبب ضياع
النظير املسلم سابقا.
وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بأكدال  -الرياض  -الرباط
سعد عفيفي
		

شرقا  :ر ع عدد  53 - 140167؛
جنوبا  :طريق عمومي من  10امتار ؛
غربا  :ر ع عدد  53 - 54210و طريق من  10امتار و ر ع عدد  53 - 138501؛
طالبو التحفيظ السيد(ة)  :حلسن الناجي بن بوشعيب و من معه .
مطلب رقم 53 - 9806
اسم امللك  :ارض الكحيلي .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار الركاكنة اوالد رحال .
وقع حتديده في  31 :ماي . 2022
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى و بئر .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هك  23آر  42س .

محافظة برشيد

اجملاورين :
شماال  :ر ع عدد  53 - 31491؛
شرقا  :محمد بن بوشعيب ؛

مطلب رقم 53 - 1271
اسم امللك  :بالد املعلم .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة ارياح دوار العوامر .
وقع حتديده في  19 :فبراير . 2020
نوعه  :أرض فالحية .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هك  99آر  99س .
اجملاورين :
شماال  :اخملتار الرياحي االدريسي ؛
شرقا  :احلاج بوشعيب بن اجلياللي و ر ع عدد  53 - 91154؛

جنوبا  :مطلب عدد  53 - 5195؛
غربا  :طريق من  10امتار ؛
طالب التحفيظ السيد(ة)  :سعيد مفتاح بن محمد .
مطلب رقم 53 - 18724
اسم امللك  :بالد احلوض .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد العربي .
وقع حتديده في . 2020 - 09 - 25 :
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مطلب رقم 53 - 18924

نوعه  :أرض فالحية بها بنايتني من سفلي .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  99 :آر  85س .

اسم امللك  :ارض احلرشة .

اجملاورين :

موقعه  :إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اكريز اوالد عيسى .

شماال  :ورثة احلاج بوشعيب ؛

وقع حتديده في  05 :ماي . 2022

شرقا  :الرافلي محمد و ورثة العربي ؛

نوعه  :أرض فالحية بها سكنى و اسطبل و باحة و مخزن و مدخل

جنوبا  :نعام بوعزة ؛

و بئر وصهريج و حوض .

غربا  :طريق من  10امتار ؛
طالبو التحفيظ السيد(ة)  :مرمي كوثر بنت مصطفى و من معها .
مطلب رقم 53 - 18771
اسم امللك  :ارض تافة .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار العثامنة .
وقع حتديده في  17 :يناير . 2022
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى من سفلي و مسبح و مخزن و مدخل .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  85 :آر  81س .
اجملاورين :
شماال  :مطلب عدد  53 - 18925و ورثة فاطمة محراش ؛
شرقا  :ورثة غافير و مطلب عدد  53 - 4291؛
جنوبا  :طريق من  10امتار ؛
غربا  :حليمة بنت السايح غافير ؛
طالب التحفيظ السيد(ة)  :عبد السالم زريب بن محمد .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  28 :آر  34س .
اجملاورين :
شماال  :احلسني غلف ؛
شرقا  :طريق عمومي من  10امتار ؛
جنوبا  :ر ع عدد  53 - 103236؛
غربا  :ورثة عائشة بنت حلسن ؛
طالبو التحفيظ السيد(ة)  :محمد بوعمران بن محمد و من معه .
مطلب رقم 53 - 18833
اسم امللك  :دندون .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد عزوز .
وقع حتديده في  09 :نوفمبر . 2020
نوعه  :أرض فالحية بها بناية من سفلي و بئر و صهريج و بيت للحارس
و اشجار متنوعة و ممر خاص من  3امتار و اربعة اعمدة كهربائية
و يخترقها خطني كهربائيني من الضغط املنخفض .

مطلب رقم 53 - 23561
اسم امللك  :ارض هجر .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اوالد بوعزة .
وقع حتديده في  09 :ابريل . 2021
نوعه  :أرض فالحية يخترقها ممر من  4امتار .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  02 :هك  62آر  44س .
اجملاورين :
شماال  :ورثة عبد السالم بن احلاج قدور و ورثة صالح بن احلاج قدور و
مصطفى ولد احلاج زروال ؛
شرقا  :ورثة عبد السالم بن احلاج قدور و ورثة صالح بن احلاج قدور و ر
ع عدد  53 - 115492و ر ع عدد  53 - 92767؛
جنوبا  :ممر من  4امتار و الشرقي بن صالح و ر ع عدد  53 - 40730؛
غربا  :ر ع عدد  53 - 123416؛
طالبة التحفيظ السيد(ة)  :هجر الرامي بنت محمد .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  99 :آر  70س .

مطلب رقم 53 - 23633

اجملاورين :
شماال  :احلاجة املعيطية و طريق من  10امتار ؛

اسم امللك  :ارض بدر .

شرقا  :فكري مصطفى و فكري سعيد ؛

موقعه  :إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار الكنانط .

جنوبا  :مصطفى بلحاج و بوعزة بلحاج ؛

وقع حتديده في  15 :يونيو . 2021

غربا  :فكري احلاج عبد اهلل و ر ع عدد  53 - 33443؛

نوعه  :أرض فالحية .

طالب التحفيظ السيد(ة)  :حميد الرحموني بن عبد السالم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هك  22آر  74س .
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اجملاورين :

نوعه  :أرض فالحية .

شماال  :ر ع عدد  53 - 27968؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  71 :آر  76س .

شرقا  :طريق عمومي من  10امتار ؛

اجملاورين :

جنوبا  :ر ع عدد  53 - 32909؛

شماال  :ر ع عدد  53 - 122705؛

غربا  :ر ع عدد  53 - 878؛

شرقا  :مطلب عدد  53 - 383؛

طالب التحفيظ السيد(ة)  :عبد االله بدر الزمان بن اجلياللي .

جنوبا  :طريق من  4امتار ؛
غربا  :ر ع عدد  53 - 122705؛

مطلب رقم 53 - 23728

طالبو التحفيظ السيد(ة)  :املصطفى دلولي بن العربي و من معه .

اسم امللك  :ارض الرياحي الدعولة .
مطلب رقم 53 - 23781

موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد احلاج علي .
وقع حتديده في  27 :اكتوبر . 2021

اسم امللك  :ارض الشانطي .

نوعه  :أرض فالحية بها عمود كهربائي و يخترقها خط كهربائي من

موقعه  :إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اكريز .

الضغط املتوسط وطريق عمومية قدمية من  10امتار .

وقع حتديده في  02 :فبراير . 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  31 :آر  44س .

نوعه  :أرض فالحية .

اجملاورين :

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  10 :آر  35س .

شماال  :ورثة امباركي عمر ؛

اجملاورين :

شرقا  :طريق عمومي من  10امتار ؛

شماال  :طريق من  30متر ؛

جنوبا  :حسن حلرش ؛

شرقا  :ر ع عدد  53 - 149825؛

غربا  :حسن حلرش ؛

جنوبا  :ر ع عدد  - 54326س ؛

طالب التحفيظ السيد(ة)  :محمد الرياحي بن علي .

غربا  :مطلب عدد  53 - 23818؛
طالب التحفيظ السيد(ة)  :عبد السالم الناصري بن احمد .

مطلب رقم 53 - 23749
مطلب رقم 53 - 23798

اسم امللك  :ارض اخلير السرتي .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اوالد اغفير .

اسم امللك  :ارض القونة .

وقع حتديده في  06 :ديسمبر . 2021

موقعه  :إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اوالد احلاج .

نوعه  :أرض فالحية بها سكنى من سفلي ومخزن و مسبح و بئر و

وقع حتديده في  28 :فبراير . 2022

مرحاض ويخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض .

نوعه  :أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  17 :آر  67س .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هك  13آر  10س .

اجملاورين :

اجملاورين :

شماال  :مصطفى الترغي ؛

شماال  :ورثة عبيد ادريس ؛

شرقا  :ورثة رحمة بنت الطاهر ؛

شرقا  :ورثة عبيد ادريس ؛

جنوبا  :عمر الشهيدي ؛

جنوبا  :ممر من  5امتار ؛

غربا  :عبد االله الشهيدي و مدخل من  4امتار ؛

غربا  :ممر من  5امتار ؛

طالب التحفيظ السيد(ة)  :جنيب السرتي بن اخملتار .

طالب التحفيظ السيد(ة)  :إقبال عبيد بن احلسني .

مطلب رقم 53 - 23758

مطلب رقم 53 - 23811

اسم امللك  :ارض مول املكسية .

اسم امللك  :ارض الصنهاجي .

موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار الرحاحوة .

موقعه  :إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اوالد الشريف .

وقع حتديده في  28 :ديسمبر . 2021

وقع حتديده في  14 :مارس . 2022
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مطلب رقم 53 - 23824

نوعه  :أرض فالحية بها حوض و عمود كهربائي و يخترقها خط
كهربائي من الضغط املنخفض .

اسم امللك  :ارض احللوفة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هك  01آر  51س .

موقعه  :إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار البريرات .

اجملاورين :

وقع حتديده في  04 :ابريل . 2022

شماال  :ر ع عدد  53 - 117758و ر ع عدد  53 - 14058؛

نوعه  :أرض فالحية .

شرقا  :ممر من  3امتار ؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  19 :آر  69س .

جنوبا  :طريق من  10امتار ؛

اجملاورين :

غربا  :طالب التحفيظ و ر ع عدد  53 - 117758؛

شماال  :مليكة شفيق ؛

طالب التحفيظ السيد(ة)  :سعيد مريد بن عبد القادر .

شرقا  :فلوح عبد السالم ؛
جنوبا  :محمد شفيق االدريسي ؛

مطلب رقم 53 - 23816
اسم امللك  :بير اخلياط .

غربا  :املعطاوي العربي و املعطاوي احمد ؛
طالب التحفيظ السيد(ة)  :بوزكري الشفق بن احمد .

موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد عزوز .
مطلب رقم 53 - 23827

وقع حتديده في  18 :مارس . 2022
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى من سفلي و اسطبل و مرآب و باحة

اسم امللك  :ارض نبيل .

و بئر و عمود كهربائي و يخترقها خطني كهربائيني من الضغط

موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد بن اخلطيب .

املنخفض .

وقع حتديده في  04 :ابريل . 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  34 :آر  13س .

نوعه  :أرض فالحية بها حوض و بئر و عمود كهربائي و يخترقها خط

اجملاورين :

كهربائي من الضغط املتوسط .

شماال  :مطلب عدد  - 25486س (ق )4و مطلب عدد  53 - 8327؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هك  03آر  45س .

شرقا  :عبد الرحيم اخلرساني ؛

اجملاورين :

جنوبا  :طريق من  5امتار ؛

شماال  :طريق عمومي من  10امتار ؛

غربا  :ر ع عدد  53 - 68855؛

شرقا  :مطلب عدد  53 - 23826؛

طالب التحفيظ السيد(ة)  :احلسن يوصل بن محمد .

جنوبا  :طريق عمومي من  10امتار ؛
غربا  :طريق عمومي من  10امتار ؛

مطلب رقم 53 - 23821

طالب التحفيظ السيد(ة)  :خالد فاضيلي بن اليزيد .

اسم امللك  :ارض تافة .
مطلب رقم 53 - 23835

موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار العثامنة .
وقع حتديده في  25 :مارس . 2022

اسم امللك  :السهب .

نوعه  :أرض فالحية .

موقعه  :إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد العسري .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  72 :آر  68س .

وقع حتديده في  14 :ابريل . 2022

اجملاورين :

نوعه  :أرض فالحية بها عمود كهربائي و يخترقها ممر من 3امتار و خط

شماال  :فوزي احمد و ر ع عدد  53 - 132730؛

كهربائي من الضغط املنخفض .

شرقا  :طريق عمومي من  10امتار ؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  86 :آر  65س .

جنوبا  :مطلب عدد  53 - 18771و ورثة عائشة بنت حلسن و من معها ؛

اجملاورين :

غربا  :ر ع عدد  53 - 103236؛

شماال  :ورثة اعمر طرمييل ؛

طالبو التحفيظ السيد(ة)  :محمد بوعمران بن محمد و من معه .

شرقا  :احمد بن اجلياللي ؛
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جنوبا  :مصطفى فكار و ورثة عبد القادر بن جاب العربي و فاطمة بنت
جاب العربي و ورثة ولد امباركة و رشيق احمد ؛
غربا  :طريق عمومي من  10امتار ؛
طالبو التحفيظ السيد(ة)  :عبد العالي النعمان بن ميلود و من معه .
مطلب رقم 53 - 23866
اسم امللك  :ارض عرصة لقدمية .
موقعه  :إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار اوالد بن عمر .
وقع حتديده في  25 :ماي . 2022
نوعه  :أرض فالحية .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  20 :آر  92س .
اجملاورين :
شماال  :ر ع عدد ( 53 - 56756ق )2؛
شرقا  :ر ع عدد ( 53 - 56756ق )2؛
جنوبا  :ر ع عدد  - 6827س ؛
غربا  :طريق عمومي من  5امتار ؛
طالب التحفيظ السيد(ة)  :محمد لكتاوي بن علي .
إعالن جديد عن انتهاء التحديد

4705
مساحته  05 :آ  01س.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم  - 12840ف؛
شرقا  :طالب التحفيظ؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق.
طالب التحفيظ  :السيد مندوب أمالك الدولة بتاونات نيابة عن
الدولة املغربية  -امللك اخلاص -
مطلب رقم 54 - 36375
اسم امللك  " :مسجد الظهار اخلميس"
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة الرتبة ،دوار تامسنيت.
وقع حتديده في  15 :ديسمبر .2021
مساحته  03 :آ  82س.
نوعه  :أرض عارية بها مسجد وبناية .
اجملاورون :

مطلب رقم 15 - 1121

اسم امللك  :حميري.
موقعه  :إقليم برشيد جماعة ارياح دوار القواسم.
وقع حتديده في  05 :ابريل .2012
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :هك  07آر  14س.
نوعه  :أرض فالحية .
طالبو التحفيظ السيد  :ادريس فريد االدريسي و من معه.
هذا االعالن يلغي االعالن الذي صدر باجلريدة الرسمية عدد 769
بتاريخ  25سبتمبر .2013
احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد
فريد بدري
				

شماال  :اجلبلي علي بن محمد؛
شرقا  :املمر العمومي؛
جنوبا  :البصري رحمة بنت امحمد ومن معها؛
غربا  :البصري رحمة بنت امحمد ومن معها.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.
مطلب رقم 54 - 18452
اسم امللك  " :مسجد قنت دشار"
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة كالز .،احملل املدعو قنت دشار.
وقع حتديده في  05 :يناير .2022
مساحته  05 :آ  04س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومسجد.

محافظة قرية با محمد

اجملاورون :
شماال  :ورثة بوشتى املنصوري؛
شرقا  :ورثة بوشتى املنصوري؛

مطلب رقم 54 - 26181
اسم امللك  " :غفساي "1
موقعه  :إقليم تاونات ،جماعة غفساي ،احملل املدعو غفساي.
وقع حتديده في  02 :نوفمبر .2021

جنوبا  :ورثة بوبكر؛
غربا  :املسلك العمومي؛ اخلمار املنصوري.
طالبة التحفيظ  :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها
السيد ناظر أوقاف تاونات.
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مطلب رقم 54 - 36399
اسم امللك  " :كدية سي اعمار"
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة غفساي ،جماعة سيدي احلاج امحمد،
دوار تيتفراح.
وقع حتديده في  07 :فبراير.2022
مساحته  86 :آ  29س.
نوعه  :أرض فالحية .
اجملاورون :
شماال  :محمد الشحويط؛
شرقا  :خلوف قاسم؛ احلياني املرابط؛شعبة؛
جنوبا  :الواد؛
غربا  :الشعبة.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.

مطلب رقم 54 - 36431
اسم امللك  " :فدان الضاية"
موقعه  :إقليم تاونات ،دائرة قرية بامحمد ،جماعة الغوازي ،احملل املدعو الدناكرة.
وقع حتديده في  23 :فبراير .2022
مساحته  91 :آ  70س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة الصاحلي؛ شعبة؛ بوشتى صاحلي؛
شرقا  :ورثة الصاحلي؛
جنوبا  :ورثة الصاحلي؛
غربا  :بوشتى ولد حمان؛ ورثة الصاحلي.
طالبة التحفيظ  :األوقاف العامة.
احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد
سعيد مغار
				

محافظة ازيالل
مطلب رقم 55 - 33453
اسم امللك  :فوق اجلامع
موقعه  :إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار أوزود
تاريخ حتديده  06 :يناير 2020
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 8ار و 53سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية بها أشجار اللوزوالزيتون
اجملاورون :
شماال  :بالعباسي جعفر
شرقا  :ممر عمومي وفاطمة توفيق

جنوبا  :زهير محمد
غربا  :العباسي امينة
احلقوق العينية والتحمالت العقارية :
 1/3من أشجار اللوز لفائدة السيدة توفيق فاطمة
½ من أشجار الزيتون لفائدة السيدة توفيق فاطمة
½ من أشجار الزيتون لفائدة ورثة الزاوية
طالب التحفيظ  :اليعقوبي حلسن بن محمد
مطلب رقم 55 - 33959

إسم امللك  :أمني
موقعه  :إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو طلحة
تاريخ حتديده  26 :مارس 2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 33ار و 86سنتيار
مشتمالته  :أرض عارية
اجملاورون :
شماال  :طريق
شرقا  :امحمد غالب
جنوبا  :امللك العام اجلماعي
غربا  :امللك العام اجلماعي.
طالبة التحفيظ  :غالب نادية بنت محمد

إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى "إعدادية النهضة"
ذي مطلب التحفيظ عدد 55 - 68688
والذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1210
املؤرخة في  09مارس 2022
اقرأ :
اسم امللك " :إعدادية النهضة
بدال من :
اسم امللك  :ملك الدولة بجماعة انزو
"والباقي بدون تغيير"
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل
زكرياء السعيدي
				

محافظة كلميم
مطلب رقم 56 - 23303
اسم امللك " :ملك مرشيد و برهوم".
موقعه  :احملل املدعو  :جماعة و قيادة فاصك إقليم كلميم.
املساحة اإلجمالية التي أظهرها التصميم العقاري  04 :هكتار  44آر
 28سنتيار.
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محافظة سال اجلديدة

نوعه  :أرض فالحية تتكون من قطعتني
القطعة األولى :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  35 :آر  06سنتيار.
نوعها  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :احملجوب حسينا و من معه ؛
شرقا  :طريق
جنوبا  :واد بوغزرو
غربا  :بن اغراي احلسني و بن اغراي العساوي
القطعة الثانية :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :هكتار  09آر  22سنتيار.
نوعها  :أرض فالحية مسيجة بها بئر – حوض – غرفة محرك بناية
بالسفلي و أرض محاطة بسور
اجملاورون :
شماال  :واد بوغزرو ؛
شرقا  :طريق
جنوبا  :الطريق الوطنية رقم 12
غربا  :بن اغراي احلسني و بن اغراي العساوي
طالبو التحفيظ  :السيد البشير برهوم بن ابراهيم و من معه.
احملافظ على األمالك العقارية بكلميم
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محمد عرظاوي

محافظة افران
إصالح خطا  -يتعلق بامللك املسمى ( :يشو)

مطلب رقم 58 - 4653
موقعه  :دوار أوالد جابر جماعة السهول سال.
تاريخ حتديده  31 :فبراير 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 47 :ارا و 36سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 58 - 42215
شرقا  :السد
جنوبا  :الرسم العقاري 20 - 21920
غربا  :الرسم العقاري 43844راء
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
طالب التحفيظ  :بن عمار موسى بن ميمون بنسبة 1 - 1
مطلب رقم 58 - 4659
موقعه  :سال جماعة احصني داور العساكرة.
تاريخ حتديده  17 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 33 :ارا و 19سنتيار
مشتمالته  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 58 - 74108
شرقا  :محمد هناني و طريق عمومية 6م
جنوبا  :ورثة مباركي هناني
غربا  :الرسم العقاري عدد 58 - 47941
احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :الشىء.
طالب التحفيظ  :طاليب حسن بنسبة 1 - 1
إعالن جديد بانتهاء التحديد

موضوع مطلب التحفيظ عدد  57 - 6968والذي نشر االعالن

عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد  1225بتاريخ  22يونيو 2022
مطلب رقم 58 - 3786
امللك املسمى :احلروش".
بدال من :
الكائن بسال ،جماعة السهول ،دوار الهيايضة
التاريخ املقرر للتحديد الؤقت  09 :اغسطس  2022على الساعة
طالب التحفيظ :
العاشرة والنصف صباحا
السيد عبد العزيز هنتوري بن محمد ومن معهإقرأ :
وقع التحديد في 18 :يوليو 2013
التاريخ املقرر للتحديد املؤقت  10 :اغسطس  2022على الساعة
إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية املؤرخة في 24
التاسعة والنصف صباحا
يونيو  2015عدد 860
احملافظ على األمالك العقارية بإفران
احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.
عز الدين شاكر
فؤاد أفغان 		
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محافظة مكناس  -االسماعيلية

جنوبا  :الرسم العقاري عدد 59 - 106658؛
غربا  :زنقة ( ملك عمومي ) ؛
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة ميثلها ناظر أوقاف مكناس؛

مطلب رقم 59 - 4039
مطلب رقم 59 - 9893

اسم امللك " :جنان حلسن اوبنعيسى " ؛
نوعه  :أرض فالحية و أشجار الزيتون و أشجار مثمرة ؛

اسم امللك " :بن رحو " ؛

موقعه  :مكناس حي توالالحملل املدعو عني حربل قرب جتزئة االنبعاث ؛

نوعه  :أرض بها بناية دات سفلي و طابقني علويني ؛

مساحته  01 :هكتار  72أر  47سنتيار؛

موقعه  :مكناس توالل حي بوجدي زنقة  2رقم  26؛

حدوده :

مساحته  86 :سنتيار؛

شماال  :مطلب التحفيظ عدد 59 - 2566

حدوده :

شرقا  :الرسوم العقاري أعداد 59 - 35543و  59 - 20893و  - 9605ك ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 59 - 2520؛
غربا  :ورثة يامنة بنت احلسني اوبنيس؛
طالبو التحفيظ  :محمد طراقي بن حلسن و من معه؛
مطلب رقم 59 - 4243

شماال  :مهيلة حلسن و مهيلة احمد؛
شرقا  :اعبابشان عالل ؛
جنوبا  :زنقة ( ملك عمومي )؛
غربا  :دفاع محمد؛
طالبو التحفيظ  :بن رحو محمد بن ادريس و من معه؛

اسم امللك " :الشمارخ " ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
موقعه  :مكناس عني اجلمعة دوار اجلعاونة ؛
مساحته  10 :هكتار  64أر  70سنتيار؛
حدوده :

مطلب رقم 59 - 9937
اسم امللك " :متجر  " 1211؛
نوعه  :متجر بالطابق االرضي ؛
موقعه  :مكناس املدينة القدمية زنقة احلمامصية ؛
مساحته  09 :سنتيار؛

شماال  :ورثة أبردان؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد 59 - 7961
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 59 - 4242؛
غربا  :سعيد العرمي و عبد السالم العرمي و محمد العرمي ؛
طالب التحفيظ  :العرمي حميد بن خشان؛
مطلب رقم 59 - 4391

حدوده :
شماال  :السور االسماعيلي ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد 59 - 103886
جنوبا  :زنقة ( ملك عمومي )؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 59 - 103887؛
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف مكناس؛

اسم امللك " :قيسارية احلرير " ؛
نوعه  :أرض بها بناية عبارة عن قيسارية بها محالت جتارية مكونة
من سفلي و طابق اول ؛
موقعه  :مكناس املدينة القدمية زنقة قرسطون ؛
مساحته  10 :هكتار  64أر  70سنتيار؛

مطلب رقم 59 - 9939
اسم امللك " :محالت 1594-1595-1596-1597-1598-و دار  " 223؛
نوعه  :أرض بها بناية دات سفلي و طابق اول ؛
موقعه  :مكناس حي قصبة هدراش شارع اللة خضرة -أكدال ؛

حدوده :

مساحته  98 :سنتيار؛

شماال  :زنقة ( ملك عمومي )؛

حدوده :

شرقا  :محمد بن امحمد اعبابو و الرسمني العقاريني عدد  - 10202ك

شماال  :زنقة ( ملك عمومي ) ؛

و 59 - 52085

شرقا  :االحباس ؛
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جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 59 - 3931؛
غربا  :درب ( ملك عمومي )؛
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة ميثلها السيد ناظر اوقاف مكناس؛
مطلب رقم 59 - 9945
اسم امللك " :دار  " 316؛
نوعه  :أرض بها بناية دات طابق ارضي ؛
موقعه  :مكناس املدينة القدمية درب سيدي بوكتيب ؛
مساحته  62 :سنتيار؛
حدوده :
شماال  :اعميمر ثورية ؛
شرقا  :درب ( ملك عمومي ) ؛
جنوبا  :الزماحي ادريس؛
غربا  :ممر؛
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف مكناس؛
مطلب رقم 59 - 9948
اسم امللك " :دار  " 713؛
نوعه  :أرض بها بناية دات طابق ارضي ؛
موقعه  :مكناس املدمية القدمية درب تيبربارين ؛
مساحته  85 :سنتيار؛
حدوده :
شماال  :رياض دافيد ؛
شرقا  :ورثة بوعمر ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 59 - 81695؛
غربا  :درب ( ملك عمومي ) و الرسم العقاري  - 4131ك؛
طالب التحفيظ  :االوقاف العامة ميثلها السيد ناظر اوقاف مكناس؛
احملافظ املساعد على االمالك العقارية مبكناس  -االسماعيلية
محمد لشخم
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اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  61 - 42376؛
شرقا  :رشيد الدكالي ؛
جنوبا  :ممر خاص عرضه  4امتار ؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد 61 - 29397؛
طالب التحفيظ  :الشركة جنالء العقارية ش م م ؛
مطلب رقم 61 - 28849
اسم امللك  " :البير اجلديد رقم " 2
موقعه  :والية طنجة  ،عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة احلضرية
طنجة احملل املدعو احلرارين ؛
وقع حتديده بتاريخ  14 :فبراير  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم 20 :ار 74س؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  61 - 43519؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  61 - 83247؛
جنوبا  :عثمان الهيشو  ،الرسم العقاري عدد  61 - 64657؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 61 - 83026؛
طالب التحفيظ  :الشركة املسماة بوصاداص بروماتوريا اميوبيليي ش ذ م م ؛
مطلب رقم 61 - 29396
اسم امللك  " :الكنيسة الكاثوليكية اصيلة "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة احلضرية اصيلة
احملل املدعو شارع محمد اخلامس ؛
وقع حتديده بتاريخ  01 :فبراير  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم 20 :ار 8س ؛

محافظة طنجة بني مكادة

نوعه  :ارض بها كنيسة تتكون من سفلي و طابق و  3مقاهي تتكون
من سفلي و طابق و مدرسة بها سفلي و طابق و مقهى بها سفلي
و بئر و اشجار ؛

مطلب رقم 61 - 29398
اسم امللك  " :بالد احلداد " 3
موقعه  :والية طنجة  ،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية
البحراويني دوار بني سعيد ؛
وقع حتديده بتاريخ  1 :فبراير  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم 11 :ار 60س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛

اجملاورون :
شماال  :شارع محمد اخلامس و شارع ولي العهد ؛
شرقا  :شارع ولي العهد ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  06 - 82076؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  06 - 63756؛
طالب التحفيظ  :الكنيسة الكاثوليكية ؛
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مطلب رقم 61 - 26881

جنوبا  :ممر خاص عرضه  4امتار ؛

اسم امللك  " :الريان "

غربا  :ممر عرضه متغير؛

موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة القروية القصر

طالب التحفيظ  :الشركة جنالء العقارية ؛

الصغير دوار واد اليان ؛
وقع حتديده بتاريخ  06 :دجنبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم 8 :ار 4س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛

مطلب رقم 61 - 29411
اسم امللك  " :حفيظة "
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية قصر

اجملاورون :

اجملاز احملل املدعو واد غاللة ؛

شماال  :ممر ؛
شرقا  :البقالي الطاهيري ؛
جنوبا  :املسنيوي عبد احلي ؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  61 - 39729؛
طالبة التحفيظ  :فريدة معزوز ؛
مطلب رقم 61 - 29155
اسم امللك  " :احمد الرغيوي "

وقع حتديده بتاريخ  7 :فبراير  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم 1 :ار 99س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :ممر عمومي ؛
شرقا  :ممر عمومي  ،فاطنة سالم طالل؛
جنوبا  :فاطنة سالم طالل  ،ورثة سالم طالل ؛

موقعه  :والية طنجة  ،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية القصر

غربا  :ورثة سالم طالل ؛

الصغير احملل املدعو مليش العليا ؛

طالبة التحفيظ  :حفيظة بن عبدة ؛

وقع حتديده بتاريخ  23 :نونبر  2021؛
املساحة التي أظهرها التصميم  3 :ار 87س ؛

مطلب رقم 61 - 29416

نوعه  :ارض فالحية بها سفلي و طابق واحد مقلص ؛

اسم امللك  " :وجلة سعيد "

اجملاورون :

موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة  ،مقاطعة بني مكادة احملل

شماال  :محمد سالمة ؛
شرقا  :محمد سالمة ؛
جنوبا  :محمد سالمة ،ملك الغير ؛
غربا  :ممر عمومي ؛
طالبو التحفيظ  :احمد الرغيوي و من معه ؛
مطلب رقم 61 - 29397
اسم امللك  " :بالد احلداد "1
موقعه  :والية طنجة  ،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية
البحراويني دوار بني مسعود ؛
وقع حتديده بتاريخ  1 :فبراير  2022؛

املدعو احلرارين ؛
وقع حتديده بتاريخ  8 :فبراير  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم  1 :هكتار  6ار 66س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 19428؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  ،61 - 63501الرسم العقاري عدد  61 - 61841؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  ، 61 - 25390الرسم العقاري  61 - 25389؛
غربا  :الرسم العقاري عدد  ، 61 - 21754مطلب التحفيظ عدد  61 - 19428؛
طالبة التحفيظ  :رحمة الفتوح ؛

املساحة التي أظهرها التصميم  11 :ار37س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :

مطلب رقم 61 - 29418
اسم امللك  " :حمزة "

شماال  :الرسم العقاري عدد  ، 61 - 42376محمد الدريوش الشاط ؛

موقعه  :والية طنجة  ،عمالة طنجة اصيلة  ،جماعة طنجة احملل

شرقا  :رشيد الدكالي ؛

املدعو الكمبورية ؛
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مطلب رقم 61 - 29476

وقع حتديده بتاريخ  9 :فبراير  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم  60 :س؛

اسم امللك  " :احلساني "

نوعه  :ارض عارية ؛

موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة القروية اقواس

اجملاورون :
شماال  :ممر عرضه  4امتار ؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  61 - 2780؛
جنوبا  :ممر عرضه  2امتار ؛
غربا  :ممر ؛
طالب التحفيظ  :محمد حمزة ؛
مطلب رقم 61 - 29463
اسم امللك  " :مصطفى "
موقعه  :والية طنجة  ،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية القصر
الصغير احملل املدعو الدهادة ؛

برييش احملل املدعو فدان البرغوث ؛
وقع حتديده بتاريخ  8 :مارس  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم 4 :ار 97س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :ممر ؛
شرقا  :اعتدال احلليمي ؛
جنوبا  :محسن احلليمي ؛
غربا  :محسن احلليمي ؛
طالب التحفيظ  :عبد اجمليد احلساني ؛

وقع حتديده بتاريخ  4 :مارس  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم 3 :ار 64س ؛
نوعه  :ارض عارية بها سفلي ؛

مطلب رقم 61 - 29491
اسم امللك  " :بالد جامع القدمي "

اجملاورون :

موقعه  :والية طنجة  ،عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة القروية احد

شماال  :ممر عمومي ؛

الغربية احملل املدعو دوار احلرش ؛

شرقا  :محمد عبد السالم اجملاهد ؛

وقع حتديده بتاريخ  14 :مارس  2022؛

جنوبا  :اسية افتات و من معها ؛

املساحة التي أظهرها التصميم 76 :ار ؛

غربا  :ممر عرضه  3امتار ؛
طالب التحفيظ  :مصطفى اعزيبو ؛
مطلب رقم 61 - 29475
اسم امللك  " :راس السقاية "3
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة احلضرية اصيلة
احملل املدعو راس السقاية ؛
وقع حتديده بتاريخ  8 :مارس  2022؛

نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة محمد بن سعيد ؛
شرقا  :ورثة محمد بن سعيد ؛
جنوبا  :ورثة محمد بن سعيد ؛
غربا  :طريق وطنية؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة ؛

املساحة التي أظهرها التصميم 1 :ار 21س ؛
نوعه  :ارض عارية ؛
اجملاورون :
شماال  :ممر ؛
شرقا  :عبد العزيز فارس ؛

مطلب رقم 61 - 29493
اسم امللك  " :غرسة عبد القادر "
موقعه  :والية طنجة  ،عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة القروية احد
الغربية احملل املدعو دوار احلرش ؛

جنوبا  :ورثة عمر االدريسي ؛

وقع حتديده بتاريخ  14 :مارس  2022؛

غربا  :ممر ؛

املساحة التي أظهرها التصميم 96 :ار 32س ؛

طالب التحفيظ  :عبد العزيز فارس ؛

نوعه  :ارض فالحية ؛
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مطلب رقم 61 - 29507

اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  61 - 27675؛

اسم امللك  " :توارس بوحجار "

شرقا  :الرسم العقاري عدد  61 - 27675؛

موقعه  :والية طنجة  ،عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية سبت

جنوبا  :ممر عمومي ؛

الزينات احملل املدعو كزموري ؛

غربا  :الرسم العقاري عدد  61 - 27675؛

وقع حتديده بتاريخ  31 :مارس  2022؛

طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة ؛

املساحة التي أظهرها التصميم  1 :هكتار 45ار 7س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛

مطلب رقم 61 - 29494
اسم امللك  " :ساحل اخلربة الرابعة "
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية القصر
الصغير دوار اكنوان ؛
وقع حتديده بتاريخ  14 :مارس  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم 3 :ار 98س ؛

اجملاورون :
شماال  :عبد السالم الريش ؛
شرقا  :خندق ؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 61 - 29506؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  ، 06 - 18798الرسم العقاري عدد  61 - 54869؛
طالب التحفيظ  :ناظر اوقاف طنجة ؛

نوعه  :ارض فالحية بها بئر ؛
اجملاورون :
شماال  :ورثة احمد الشاعر؛
شرقا  :ممر عرضه  4امتار؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  61 - 77540؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  ، 61 - 29200ام كلتوم الشاعر ؛
طالبو التحفيظ  :ربيعة العواد و من معها ؛
مطلب رقم 61 - 29504
اسم امللك  " :دقة "
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة  ،مقاطعة بني مكادة احملل
املدعو احلرارين ؛
وقع حتديده بتاريخ  18 :مارس  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم  1 :هكتار 55ار86س ؛

مطلب رقم 61 - 29508
اسم امللك  " :اميان "
موقعه  :والية طنجة  ،عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة القروية برييش
احملل املدعو هوت الطابا ؛
وقع حتديده بتاريخ  21 :مارس  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم  6 :ار 31س ؛
نوعه  :ارض فالحية ؛
اجملاورون :
شماال  :البوري محمد  ،عثمان الفقيه ؛
شرقا  :ممر عرضه  3امتار ،البوري محمد ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  61 - 35040؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 61 - 18573؛
طالب التحفيظ  :عبد القادر الغراس ؛

نوعه  :ارض فالحية ؛

مطلب رقم 61 - 29509

اجملاورون :

اسم امللك  " :مودن "

شماال  :احمد بن مسعود  ،مطلب التحفيظ  61 - 29212؛

موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة احلضرية اصيلة

شرقا  :الرسم العقاري  - 14468ط ؛

 ،احملل املدعو السقاية ؛

جنوبا  :مطلب التحفيظ  ، 61 - 29096الرسم العقاري  61 - 79894؛

وقع حتديده بتاريخ  21 :مارس  2022؛

غربا  :طريق عرضها متغير ؛

املساحة التي أظهرها التصميم 1 :ار ؛

طالبو التحفيظ  :نزهة بخات و من معها ؛

نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابقني و الثالث مقلص ؛
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اجملاورون :
شماال  :يونس الكوش ؛
شرقا  :ورثة زردون محمد ؛
جنوبا  :طريق ؛
غربا  :امينة اقريور ؛
طالبو التحفيظ  :الزهرة مودن و من معها ؛
مطلب رقم 61 - 29510

اسم امللك  " :اخلير"
موقعه  :والية طنجة عمالة طنجة اصيلة  ،جماعة طنجة احملل
املدعو اجليراري حومة السعادة ؛
وقع حتديده بتاريخ  21 :مارس 2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم 52 :س ؛
نوعه  :ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابقني ؛
اجملاورون :
شماال  :ممر ؛
شرقا  :زنقة ؛
جنوبا  :ممر ؛
غربا  :ملك مصطفى ؛
طالب التحفيظ  :عبد املالك بن احميدوش الشعرة ؛
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مطلب رقم 61 - 29521
اسم امللك  " :سارة "
موقعه  :والية طنجة عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية القصر
الصغير دوار غوجني ؛
وقع حتديده بتاريخ  22 :مارس  2022؛
املساحة التي أظهرها التصميم 1 :ار 54س ؛
نوعه  :ارض بها حديقة ؛
اجملاورون :
شماال  :ممر عرضه  5امتار ؛
شرقا  :محمد بولعيش ؛
جنوبا  :محمد بولعيش ؛
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 29520؛
طالب التحفيظ  :بشرى بنشقرون ؛

إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى “ التهامي''
موضوع مطلب التحفيظ رقم ،61 - 29720الكائن؛
عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة القروية الزينات؛احملل املدعو :
الزينات؛ والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة
الرسمية عدد 1222املؤرخة في1/06/2022؛
مطلب رقم 61 - 29513
عوضا عن :
اسم امللك  " :لطيفة "
أصل التملك :
موقعه  :والية طنجة  ،عمالة طنجة اصيلة  ،اجلماعة احلضرية
- 1عقد شراء عدلي بتاريخ  15سبتمبر2021؛
اصيلة احملل املدعو راس السقاية ؛
- 2نسخة من رسم صدقة عدلي بتاريخ  05أغسطس 2004؛
وقع حتديده بتاريخ  22 :مارس  2022؛
- 3نسخة من رسم ثبوت شراء وتصرف عدلي بتاريخ  07مارس
املساحة التي أظهرها التصميم 80 :س ؛
1991؛شهادة إدارية 09ديسمبر2021؛رسم شراء عدلي بتاريخ
نوعه  :ارض فالحية ؛
09ديسمبر2021؛رسم شراء عدلي بتاريخ  09ابريل 2021؛نسخة من
اجملاورون :
؛
61
93930
عدد
العقاري
الرسم
،
06
68383
عدد
العقاري
الرسم
شماال :
رسم تسليم بدون عوض عدلي بتاريخ  03أغسطس 2016؛
شرقا  :ورثة عبد السالم ؛
اقرأ :
جنوبا  :الرسم العقاري عدد  61 - 79715؛
أصل التملك :
غربا  :الرسم العقاري عدد  61 - 79715؛
- 1صورة شمسية من رسم ملكية عدلي مؤرخ في عام  08ربيع
طالب التحفيظ  :لطيفة الفتوح ؛
الثاني  1369هـ مصادق عليها  22ديسمبر2020؛
- 2رسم شراء عدلي بتاريخ  15يونيو 2020؛
مطلب رقم 61 - 29520
- 3نسخة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ  22يسمبر 2020؛
اسم امللك  " :حمزة وعمر "
- 4رسم استمرار امللك عدلي بتاريخ  11ابريل 2020؛
موقعه  :والية طنجة  ،عمالة الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية القصر
الصغير دوار غوجني ؛
- 5شهادة إدارية بتاريخ  01يوليو 2020؛
وقع حتديده بتاريخ  22 :مارس  2022؛
- 6نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخة في  23شعبان عامه؛09
املساحة التي أظهرها التصميم 2 :ار 67س ؛
يناير 1964؛بنظير؛ - 7صورة شمسية من رسم ملكية عدلي مؤرخ
نوعه  :ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي و طابقني ؛
في  02شعبان عامه؛ 19ديسمبر 1963؛
اجملاورون :
- 8رسم ملكية عدلي صحيفة  267عدد  282مؤرخ في  19ديسمبر
شماال  :ممر عرضه  5امتار ؛
1963؛
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد  61 - 29521؛
و الباقي بدون تغيير.
جنوبا  :محمد بولعيش ؛
احملافظ املساعد على االمالك العقارية بطنجة  -بني مكادة
غربا  :ممر خاص عرضه متران ؛
الشرقاوي الغرافي محمد ياسني
		
طالبو التحفيظ  :بشرى بنشقرون و من معها؛
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محافظة احلوز

جنوبا  :حدو بعليلي.
غربا  :زنقة عرضها  5امتار.
طالب التحفيظ  :السيد ازنك بوجمع بن ابراهيم.

مطلب رقم 65 - 12934
امللك املسمى  " :اورير نوسحاق "
الكائن  :إقليم احلوز دائرة ايت اورير ،جماعة اكرفروان ،دوار متزغرت.
مساحته  54 :آر  12س .
وقع حتديده في  26 :أبريل .2021
نوعه  :أرض فالحية بها سفلي.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية ذات عرض متغير .
شرقا  :إسماعيل بطاس ،الرسم العقاري عدد .21909/65
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد .12936/65
غربا  :مطلب التحفيظ عدد  ، 12933/65ورثة حلسن بطاس.
طالب التحفيظ  :السيد إسماعيل بطاس بن عبد السالم.
مطلب رقم 65 - 18053

مطلب رقم 65 - 18107
امللك املسمى  " :املنبع " 14
الكائن  :إقليم احلوز دائرة حتناوت ،جماعة متصلوحت ،دوار العني.
مساحته  01 :هك  00آ  46س .
وقع حتديده في  :فاحت نوفمبر .2021
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد . 65 - 28356
شرقا  :مطلب التحفيظ عدد .65 - 18102
جنوبا  :مشروع طريق عرضه  10امتار ،الرسم العقاري عدد - 28355
.65
غربا  :طريق عرضه  10امتار ،الرسم العقاري عدد  - 16207م.
طالب التحفيظ  :السيد زوهير وهبي بن عبد اللطيف.

امللك املسمى  " :امجمع "
الكائن  :إقليم احلوز دائرة امزميز ،جماعة تزكني ،دوار تبو عبدليت.
مساحته  68 :آ  32س .
وقع حتديده في  09 :نوفمبر .2021
نوعه  :أرض فالحية مغروسة بأشجار الفواكه اخملتلفة وبها منزل
قروي من سفلي وسطح وصهريج ومحل تقني وبئر .
اجملاورون :

مطلب رقم 65 - 18109
امللك املسمى  " :دار شجيح "
الكائن  :إقليم احلوز دائرة ايت اورير ،جماعة سيدي عبد اهلل غيات دوار فورو.
مساحته  01 :آ  24س .
وقع حتديده في  05 :نوفمبر .2021
نوعه  :منزل من سفلي وطابق أول ومرفق بالسطح.
اجملاورون :

شماال  :حرو ابراهيم .

شماال  :خديجة روان .

شرقا  :محمد ملاني.
جنوبا  :طريق عمومية عرضها  6امتار ،ورثة دغوغ مهداش.
غربا  :طريق عمومية عرضها  8امتار ،ورثة ايت سيدي حلسن.
طالب التحفيظ  :السيد عدي انوار بن محمد.

شرقا  :نادية تومي .
جنوبا  :طريق عمومية عرضه  6امتار.
غربا  :ممر بدون منفذ عرضه  5امتار
طالب التحفيظ  :السيد كمال شجيح بن بوجعة.

مطلب رقم 65 - 18105
امللك املسمى  " :الدار رقم " 604
الكائن  :إقليم احلوز باشوية وبلدية حتناوت حي حتناوت.
مساحته  89 :س .
وقع حتديده في  :فاحت نوفمبر .2021
نوعه  :منزل من سفلي وطابق أول وسطح .

مطلب رقم 65 - 18110
امللك املسمى  " :السبتات "
الكائن  :إقليم احلوز باشوية وجماعة حتناوت ،حي املكاسم.
مساحته  03 :آ  96س .
وقع حتديده في  09 :نوفمبر .2021
نوعه  :أرض عارية .

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :زنقة عرضها  5امتار .

شماال  :الرسم العقاري عدد  ، 65 - 4773مصرف.

شرقا  :موالي عمر نصيري.

شرقا  :فاطمة هبشان.
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جنوبا  :ممر عرضه  4امتار.

جنوبا  :زنقة ذات عرض متغير .

غربا  :فطومة هبشان.

غربا  :عمر اجتبكا .

طالبة التحفيظ  :السيدة خديجة هبشان بنت بوجمعة.

طالب التحفيظ  :السيد احلسن ايت عمر بن ايدار.

مطلب رقم 65 - 18111
امللك املسمى  " :السبتات "
الكائن  :إقليم احلوز باشوية وجماعة حتناوت ،حي املكاسم.
مساحته  01 :آ  88س .
وقع حتديده في  09 :نوفمبر .2021
نوعه  :أرض عارية .

مطلب رقم 65 - 18117
امللك املسمى  " :بالد امازر "
الكائن  :بإقليم احلوز باشوية وجماعة حتناوت احملل املدعو سيدي
محمد اوفارس.
مساحته  01 :هك  76آر  47س .
وقع حتديده في  16 :نوفمبر .2021
نوعه  :أرض فالحية.

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :هبشان زهرة.

شماال  :ورثة ايت سي موالي.

شرقا  :هبشان زهرة .
جنوبا  :هبشان فاطمة.
غربا  :الطريق رقم  7عرضه  30متر.
طالبة التحفيظ  :السيدة خديجة هبشان بنت بوجمعة.

شرقا  :طريق معبدة عرضها  30متر .
جنوبا  :شعبة  ،ورثة ايت بوزيان .
غربا  :واد وريزن .
طالب التحفيظ  :السيد يوسف ظاهر بن ابريك.

مطلب رقم 65 - 18112
امللك املسمى  " :حتناوت " 1
الكائن  :إقليم احلوز باشوية وجماعة حتناوت ،زنقة دجلة.
مساحته  71 :س .
وقع حتديده في  15 :نوفمبر .2021
نوعه  :منزل من سفلي وطابق أول ومرفق بالسطح .
اجملاورون :
شماال  :محمد نضالي.
شرقا  :عبد الرحيم مناع.
جنوبا  :زنقة ذات عرض متغير.
غربا  :احلسن ايت عمار.
طالب التحفيظ  :السيد محمد بن احمد رماح.

مطلب رقم 65 - 18128
امللك املسمى  " :البلخيري "
الكائن  :بإقليم احلوز دائرة ايت اورير ،جماعة ايت فاسكا ،دوار ايت علي احمو.
مساحته  50 :س .
وقع حتديده في  19 :نوفمبر .2021
نوعه  :دار للسكن من سفلي وطابق أول ومرفق بالسطح.
اجملاورون :
شماال  :بوتركع حسن.
شرقا  :البلخيري اسماعيل .
جنوبا  :ممر بدون منفذ عرضه  3امتار .
غربا  :البلخيري محمد .
طالبو التحفيظ  :السيد محمد البلخيري بن احلسني ومن معه.

مطلب رقم 65 - 18113
امللك املسمى  " :حتناوت "
الكائن  :بإقليم احلوز باشوية وجماعة حتناوت زنقة دجلة.
مساحته  72 :س .
وقع حتديده في  15 :نوفمبر .2021
نوعه  :دار للسكن من سفلي وطابق أول ومرفق بالسطح.

مطلب رقم 65 - 18135
امللك املسمى  " :تالحبالني "
الكائن  :بإقليم احلوز باشوية وجماعة امزميز حي اسكون.
مساحته  95 :س .
وقع حتديده في  24 :نوفمبر .2021
نوعه  :أرض عارية.

اجملاورون :

اجملاورون :

شماال  :حلسن فريوس ،محمد نيدالي.

شماال  :محمد ايت احلاج.

شرقا  :مطلب التحفيظ عدد . 65 - 18112

شرقا  :زنقة عرضها  6امتار .
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جنوبا  :يوسف بن محمد بن حلسن .
غربا  :رشيد بال احمو ،عمر بال أحمو .
طالب التحفيظ  :السيد زيدان املهدي بن موالي عبد العزيز.
مطلب رقم 65 - 18137
امللك املسمى  " :مسجد أيت حمدان "
الكائن  :بإقليم احلوز دائرة ايت اورير ،جماعة اغمات دوار الظهرة.
مساحته  02 :آر  83س .
وقع حتديده في  29 :نوفمبر .2021
نوعه  :أرض عارية بها مسجد وبئر.
اجملاورون :
شماال  :احلسني بن حسي.
شرقا  :احلسني بن حسي .
جنوبا  :مصرف .
غربا  :مصرف  ،ممر  ،الرسم العقاري عدد . 65 - 4672
طالب التحفيظ  :األوقاف العامة.

وقع حتديده في  05 :يوليو 2021
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد .1188
املؤرخة في  06أكتوبر 2021
احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باملضيق  -الفنيدق

		

إصالح غلط  -يتعلق باإلعالن عن انتهاء أشغال حتديد
بعض مطالب التحفيظ الواقعة مبنطقة التحفيظ
اجلماعي املدعوة "متازوزت" الذي سبق نشره باجلريدة
الرسمية عدد  1224بتاريخ  15يونيو 2022
ملطلب التحفيظ عدد 65 - 16386
عوضا عن :
مطالب التحفيظ عدد 16385 - 15386 - 16419 :
جميع هذه املطالب على الرمز .65
اقرأ :
مطالب التحفيظ عدد 16385 - 16386 - 16419 :
جميع هذه املطالب على الرمز .65
الباقي بدون تغيير .
احملافظ املساعد على األمالك العقارية باحلوز

			

بنيسي موالي املصطفى

محافظة املضيق  -الفنيدق
إعالن جديد عن انتهاء التحديد
مطلب رقم 76 - 1972
امللك املسمى  " :السداري ".
الكائن بعمالة املضيق الفنيدق  ،بلدية مرتيل احملل املدعو  :الرميالت.
طالبة التحفيظ  :السيدة رحمة السداري بنت عبد السالم.

شكري بنداود

محافظة جرسيف
مطلب رقم 79 - 4881
اسم امللك  :بولوكني.
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية مزكيتام ،احملل
املدعو  " :مزكيتام املركز " .
تاريخ حتديده  17 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم  05 :هـ  81آ  96س.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :زحاف منانة.
شرقا  :طريق معبدة؛
جنوبا  :طريق عمومية؛
غربا  :الرسم العقاري رقم  79 - 12546وشعبة.
طالب التحفيظ  :السيد محند زحاف بن محمد.
مطلب رقم 79 - 4883
اسم امللك  :مسجد اوالد امبارك.
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية راس لقصر.
تاريخ حتديده  26 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم  05 :آ  66س.
نوعه  :أرض عارية جزء منها به مسجد وبنايتان تتكونان من سفلي.
اجملاورون :
شماال  :لشعل بلقاسم وممر عمومي؛
شرقا  :ممر عمومي؛
جنوبا  :ممر عمومي؛
غربا  :طريق وممر عموميني.
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف .
مطلب رقم 79 - 4888
اسم امللك  :الكعدة احلمراء.
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل
املدعو  " :الكعدة احلمراء تزرقني " .
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جنوبا  :محمود بلقاسم؛
تاريخ حتديده  02 :فبراير .2022
غربا  :كربوز اعمر.
املساحة التي أظهرها التصميم  04 :هـ  89آ  80س.
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف.
نوعه  :أرض فالحية.
احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف بالنيابة
اجملاورون :
عبد احلق حكيم
			
شماال  :شعبة ومن بعدها الرسم العقاري رقم . 21 - 19506
شرقا  :أحمد قندسي؛
جنوبا  :حسن قندسي؛
غربا  :محند ولد بومهراز ،محند ولد أحمد ولد حادين ،ورثة علي ولد

محافظة اشتوكة  -ايت باها

محند ،ورثة محند بن جياللي ،ورثة عبد اهلل دحيل ،ورثة قندسي ولد
حادين وورثة قدور ولد حميان.
طالب التحفيظ  :السيد محمد قندسي بن زكاغ.
مطلب رقم 79 - 4907
اسم امللك  :مقبرة اوالد امبارك .1
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية راس لقصر ،احملل
املدعو  " :اوالد امبارك " .
تاريخ حتديده  22 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم  38 :آ  33س.
نوعه  :أرض بها مقبرة وبنايتان تتكونان من سفلي إحداهما من تراب.
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومية.
شرقا  :طريق عمومية؛
جنوبا  :طريق عمومية؛
غربا  :الوافي أحمد.
طالب التحفيظ  :السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف.
مطلب رقم 79 - 4914
اسم امللك  :الوجلة .2
موقعه  :إقليم جرسيف ،دائرة تادرت ،اجلماعة القروية تادرت ،احملل
املدعو  " :الصفصفات" .
تاريخ حتديده  25 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم  00 :آ  77س.
نوعه  :أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون :
شماال  :ساقية عمومية.
شرقا  :ساقية عمومية؛

مطلب رقم 80 - 29689
اسم امللك  " :ملك اكرزام "
موقعه  :حي تني بيوكرى ،اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في  19 :يوليو .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  92 :سنتيار.
نوعه  :أرض محاطة بسور.
اجملاورون :
شماال  :محمد دمناتي؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  80 - 13390وبعضا وورثة األنواري محمد؛
جنوبا  :سكواط عبد اهلل؛
غربا  :الطريق؛
طالب التحفيظ  :عبد اهلل االنواري بن محمد.
مطلب رقم 80 - 29692
اسم امللك  " :ملك اخربان " 2
موقعه  :دوار تن علي اوعدي ،اجلماعة الترابية بلفاع ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في  26 :ماي .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  88 :ار  42سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية بها اشجار.
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :بيترس حسن؛
جنوبا  :ورثة ايت واعراب بعضا ورثة بوهيا؛
غربا  :بيترس جامع؛
طالب التحفيظ  :بيترس عبد اهلل بن احلسن.
مطلب رقم 80 - 29812
اسم امللك  " :ملك بنشبو "
موقعه  :دوار بويبات ،اجلماعة الترابية انشادن ،إقليم اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في  25 :اكتوبر .2021
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  03 :ار  77سنتيار.
نوعه  :أرض محاطة بسور في جزء منها بناية من سفلي وطابق اول.
اجملاورون :
شماال  :الطريق؛
شرقا  :مصطفى السعدي؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق؛
طالب التحفيظ  :عبد الرحمان بنشبو.
مطلب رقم 80 - 29836
اسم امللك  " :منزل املهدي "
موقعه  :دوار اورتي ،اجلماعة الترابية واد الصفاء ،إقليم اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في  08 :نوفمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  81 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية من سفلي وطابق اول.
اجملاورون :
شماال  :همي حمو؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 60 - 23185؛
طالبة التحفيظ  :ايطو حمزاوي بنت عبد القادر.
مطلب رقم 80 - 29845
اسم امللك  " :ملك مهماوي "
موقعه  :حي تني بيوكرى ،اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في  15 :نوفمبر .2021
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  84 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية سفلية.
اجملاورون :
شماال  :فاطمة الواتيق؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الطريق؛
طالب التحفيظ  :سعيد مهماوي بن محمد.
مطلب رقم 80 - 29924
اسم امللك  " :ارض اخياط "
موقعه  :دوار تومشغال ،اجلماعة الترابية واد الصفاء ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في  28 :يناير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  01 :هكتار  37ار  93سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال  :ورثة ايت اخياط و بعضا طريق؛
شرقا  :محمد اخياط؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :ممر بعضا ورثة الهوز؛
طالب التحفيظ  :محمد اخياط بن مبارك.
مطلب رقم 80 - 30028
اسم امللك  " :ملك حلسن الفاحتي "
موقعه  :دوار ادوار ،اجلماعة الترابية سيدي بوسحاب ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في  21 :ابريل .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  09 :ار  63سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية في جزء منها ارض محاطة بسور وبناية سفلية.
اجملاورون :
شماال  :حلسن الفاحتي؛
شرقا  :الطريق؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 80 - 24607؛
غربا  :حلسن الفاحتي؛
طالب التحفيظ  :حلسن الفاحتي بن مبارك.
مطلب رقم 80 - 30091
اسم امللك  " :رمضان " 2
موقعه  :احملل املدعو دوار امجاض ،اجلماعة الترابية انشادن ،إقليم
اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في  26 :ماي .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  98 :ار  10سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد 80 - 13275؛
شرقا  :ايت موسى احمد؛
جنوبا  :الطريق؛
غربا  :الرسم العقاري عدد 80 - 13275؛
طالب التحفيظ  :محمد القيسوني بن عمر.
مطلب رقم 80 - 264
اسم امللك  " :أرض الكيميت "
موقعه  :احملل املدعو دوار تن القايد علي اجلماعة الترابية وادي الصفاء
إقليم اشتوكة ايت باها.
وقع التحديد في  :فاحت نوفمبر 2013
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  22 :هكتار  22ار  00سنتيار.
نوعه  :أرض فالحية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة أيت عابيا؛
شرقا  :ورثة أيت أوتوف؛
جنوبا  :ورثة أيت عابيا؛
غربا  :هضبة؛
طالب التحفيظ  :احلسن بوكيوض بن احلسني.
مطلب رقم 80 - 29954
اسم امللك  " :دار قدمية "
موقعه  :دوار أغبالو اجلماعة الترابية سيدي وساي إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في  21 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  04 :ار  06سنتيار.
نوعه  :أرض بها بنايتني من طابق سفلي و بناية من طابق سفلي و
طابق علوي و أرض محاطة بسور و نافورة.
اجملاورون :
شماال  :احلسن أحليان و احلسني أحليان و الرسم العقاري عدد 80 - 1806؛
شرقا  :عبد العزيز أوشن و يامنة ملكود؛
جنوبا  :مطلب التحفيظ عدد 80 - 29839؛
غربا  :الطريق؛
طالب التحفيظ  :حمزة وشن بن عبد العزيز.
مطلب رقم 80 - 29950
اسم امللك  " :أبرمي "
موقعه  :حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى ،إقليم اشتوكة
ايت باها.
وقع التحديد في  16 :فبراير .2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  83 :سنتيار.
نوعه  :أرض محاطة بسور.
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :أضرضور خديجة؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 60 - 23029؛
غربا  :زنقة ؛
طالب التحفيظ  :أبرمي حسن بن جامع.

4719
يجب قراءة :
موقع امللك  :حي بوعالكة ،اجلماعة الترابية واد الصفاء ،اقليم اشتوكة
ايت باها.
والباقي بدون تغيير.
احملافظ املساعد على االمالك العقارية باشتوكة  -ايت باها
بلعيد ايت الرايس

محافظة تيفلت

مطلب رقم 81 - 717
اسم امللك " :فدان دهر الريح".
موقعه  :دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت ايدير.
وقع حتديده في  22 :ماي .2017
وقع حتديده التكميلي في  08 :مارس .2022
نوعه  :أرض فالحية .
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  02 :هـ  61آر  15س.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري رقم 81 - 10804؛
شرقا  :الرسم العقاري رقم 81 - 11173؛
جنوبا  :طالب التحفيظ ؛
غربا  :مطلب التحفيظ رقم 81 - 5231؛
طالبة التحفيظ  :شركة كاريكو ش.ذ.م.م متثلها السيدة حبيبة باسعدون.
اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 81 - 148
اسم امللك  " :فدان بوعياد ".
الكائن بدائرة تيفلت جماعة جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.
طالب التحفيظ  :غنو الكحل بنت عمار ومن معها.
وقع حتديده في  25 :ماي .2015

إصالح غلط  -يتعلق بامللك املسمى  " :العسري"،
مطلب التحفيظ رقم  ،80 - 29944الذي نشرت خالصة مطلبه
الرسمية عدد  927بتاريخ  05اكتوبر .2016
باجلريدة الرسمية عدد  1199بتاريخ  22ديسمبر 2021
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت
بدال من :
شكري الوزاني
				
موقع امللك  :بوعالكة ،اجلماعة الترابية بيوكرى ،اقليم اشتوكة ايت باها.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد الذي نشر باجلريدة
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محافظة سوق السبت  -أوالد النمة
مطلب رقم 82 - 2166

اسم امللك " :علي" ؛
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل
املدعو "حي النهضة".
وقع حتديده في  22 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  73 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول.
اجملاورون :
شماال  :طالبو التحفيظ؛
شرقا  :زنقة ؛
جنوبا  :حمادي قاسبي؛
غربا  :احلبيب نايت ابراهيم.
طالبو التحفيظ  :احلبيب نايت إبراهيم ومن معه.
مطلب رقم 82 - 2217
اسم امللك " :عائشة" ؛
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل
املدعو "سيدي احلضري".
وقع حتديده في  07 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :آر  45سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ناجية العموري؛
شرقا  :زنقة ؛
جنوبا  :الرسم العقاري عدد 82 - 2122؛
غربا  :ورثة باموا خليفة.
طالبة التحفيظ  :عائشة بوحتونة بنت احمد.
مطلب رقم 82 - 2238
اسم امللك " :الصديق" ؛
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل
املدعو "حي الهدى".
وقع حتديده في  07 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :آر  05سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية تتكون من سفلي به مرآب وطابق أول.
اجملاورون :
شماال  :طريق؛
شرقا  :زنقة ؛
جنوبا  :راغب فوزية؛
غربا  :راغب فوزية؛ شهيد املهدي.
طالب التحفيظ  :الصديق عبالوي بن احلسن.

مطلب رقم 82 - 2240
اسم امللك " :نادية نصري" ؛
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل
املدعو " :حي النخلة".
وقع حتديده في  14 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  73 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول.
اجملاورون :
شماال  :زنقة؛
شرقا  :وليد بن رحال ؛
جنوبا  :سعيد كيشنة؛ عبد احلق حبيدة؛
غربا  :زنقة.
طالبة التحفيظ  :نادية نصري بنت محمد.
مطلب رقم 82 - 2244

اسم امللك " :هناء" ؛
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الشرقية قيادة
وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو "أوالد امراح".
وقع حتديده في  22 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  63 :سنتيار.
نوعه  :أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول .
اجملاورون :
شماال  :طارق القورشامي؛
شرقا  :عالل السقافي ؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :زنقة.
طالبة التحفيظ  :فاطمة زمزامي بنت عبد اهلل.
مطلب رقم 82 - 2245
اسم امللك " :احلرشة" ؛
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الشرقية قيادة
وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد زمام املركز ".
وقع حتديده في  22 :مارس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  1 :آر  79سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :ورثة عبد القادر اعناية؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  68 - 6519؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :ورثة بوزكري لعناية.
طالب التحفيظ  :عبد الواحد لعناية بن بوزكري.
مطلب رقم 82 - 2246
اسم امللك " :املستريح" ؛
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل
املدعو "حي النخلة".
وقع حتديده في  30 :مارس 2022
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  8 :آر  49سنتيار.
نوعه  :أرض عارية.
اجملاورون :
شماال  :الرسم العقاري عدد  - 1082ب؛
شرقا  :الرسم العقاري عدد  68 - 1865؛
جنوبا  :زنقة؛
غربا  :ممر.
طالبو التحفيظ  :السعدية املستريح بنت احلبيب ومن معها.
اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 68 - 8534
اسم امللك " :بالد عمار " ؛
موقعه  :إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الغربية قيادة
وجماعة أوالد ناصر احملل املدعو أوالد أيلول.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  7 :هكتارات  08آرات  84سنتيار.
طالبو التحفيظ  :املصطفى عمار بن احلاج عباس ومن معه.
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1077
املؤرخة في  21أغسطس 2019
احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت  -اوالد النمة
كمال ايت عبد الواحد
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  56 :آ  12س.
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى و بئر
اجملاورون :
شماال  :عبيد امليلودي.
شرقا  :ورثة عبد السالم عبيد.
جنوبا  :ورثة علي مطيع.
غربا  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
طالب التحفيظ  :بوشعيب احلجاجي بن احمد.
مطلب رقم 84 - 22
اسم امللك  :أرض الرمل باحلواسي.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة شتوكة ،دوار أوالد داوود الساحل.
وقع حتديده في  12 :أبريل .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  28 :آ  25س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :طريق عمومي عرضه  10أمتار.
شرقا  :العلوي ميلود.
جنوبا  :العلوي ميلود.
غربا  :ورثة رحال بن رحال.
طالب التحفيظ  :ميلود العلوي بن علي.
مطلب رقم 84 - 167

محافظة ازمور
مطلب رقم 84 - 4
اسم امللك  :ملك احليريش .2
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة سيدي علي بن حمدوش،
دوار الدشرة املزاوير.
وقع حتديده في  19 :نوفمبر .2020
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  52 :آ  51س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة بوشعيب كندول و مريرة عمومية.
شرقا  :واد ام الربيع.
جنوبا  :رسم عقاري عدد - 5708س.
غربا  :ورثة بوشعيب كوير.
طالب التحفيظ  :محمد احليرش بن بوجمعة.
مطلب رقم 84 - 12
اسم امللك  :أرض احلويطات.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة املهارزة الساحل ،دوار
املناصير.
وقع حتديده في  23 :نوفمبر .2020

اسم امللك  :بالد اجلنان.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة شتوكة ،دوار أوالد العيساوي.
وقع حتديده في  20 :أبريل .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  10 :آ  52س.
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى
اجملاورون :
شماال  :بكار طامو.
شرقا  :بكار فاطمة.
جنوبا  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
غربا  :بكار اخملتار.
طالب التحفيظ  :عبد السالم الضعيف بن املدني.
مطلب رقم 84 - 185

اسم امللك  :أرض الدار.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة شتوكة ،دوار النجوم.
وقع حتديده في  24 :أغسطس .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  18 :آ  76س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ عدد .84 - 171
شرقا  :ورثة احمد املكي.
جنوبا  :رضوان خاليد.
غربا  :طريق عمومي.
طالبة التحفيظ  :رشيدة احمامة بنت حجاج.
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مطلب رقم 84 - 213
اسم امللك  :ملك بولكريس.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة سيدي علي بن حمدوش،
دوار حملرك.
وقع حتديده في  17 :ماي .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  22 :آ.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :مطلب حتفيظ عدد .08 - 116823
شرقا  :مطلب حتفيظ عدد .08 - 116819
جنوبا  :واد أم الربيع.
غربا  :مطلب حتفيظ عدد .08 - 85888
طالبة التحفيظ  :خديجة بولكريس بنت احلسني.
مطلب رقم 84 - 232

اسم امللك  :اسماعيل.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار البحابحة.
وقع حتديده في  02 :يونيو .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  51 :آ  34س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة اخلزيري موسى.
شرقا  :ورثة اخلزيري موسى و اخلزيري العربي.
جنوبا  :رسم عقاري عدد  08 - 165256و طريق عمومي عرضه  03أمتار.
غربا  :محمد عبيد.
طالب التحفيظ  :اسماعيل كشاف بن حسن.
مطلب رقم 84 - 329
اسم امللك  :أرض مهدي.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة شتوكة ،دوار النجوم الصوالح.
وقع حتديده في  15 :سبتمبر .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  42 :آ  21س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد  - 9876ج.
شرقا  :بلكريحي احلسن.
جنوبا  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
غربا  :رسم عقاري عدد  08 - 145684و رسم عقاري عدد  - 9876ج.
طالبو التحفيظ  :زينب افريوة بنت احملجوب و من معها.
مطلب رقم 84 - 341

اسم امللك  :باب الرزق.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار البحابحة.
وقع حتديده في  27 :سبتمبر .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  34 :آ  94س.

نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :فضيل مصطفى بن املعطي.
شرقا  :مطلب حتفيظ عدد .84 - 342
جنوبا  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
غربا  :مطلب حتفيظ عدد .84 - 144
طالب التحفيظ  :فتح اهلل الدمكي بن محمد.
مطلب رقم 84 - 392
اسم امللك  :كدية احلياح.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة املهارزة الساحل ،دوار العيايطة.
وقع حتديده في  29 :نوفمبر .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  19 :آ  85س.
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد  - 4267ز البقعة .1
شرقا  :طريق عمومي عرضه  10أمتار.
جنوبا  :زهرة حيرات.
غربا  :رسم عقاري عدد  - 4267ز البقعة رقم .1
طالبة التحفيظ  :نعيمة وصاق بنت الكامل.
مطلب رقم 84 - 401

اسم امللك  :بالد اليسر.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة سيدي علي بن حمدوش،
دوار اوالد سيدي فارس.
وقع حتديده في  07 :ديسمبر .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  21 :آ  26س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :رسم عقاري عدد 08. - 136919
شرقا  :ورثة بوعزة الريفي ،ممر خاص و فطومة املطهري.
جنوبا  :احمد بن محمد حللو.
غربا  :طريق عمومي.
طالب التحفيظ  :نور الدين اخوان بن احمد.
مطلب رقم 84 - 411

اسم امللك  :أرض الواد.
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة احلوزية ،دوار أوالد سعد البيوت.
وقع حتديده في  15 :ديسمبر .2021
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  47 :آ  63س.
نوعه  :أرض فالحية
اجملاورون :
شماال  :ورثة منور فاطنة.
شرقا  :طريق عمومي عرضه  05أمتار و رسم عقاري عدد  - 2493ز البقعة .3
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جنوبا  :رسم عقاري عدد .08 - 157476
غربا  :رسم عقاري عدد  08 - 79326البقعة .1
طالب التحفيظ  :مهدي شراط بن أحمد.
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مطلب رقم 08 - 99671
امللك املسمى  :بلدة عزمياني.
مطلب رقم 84 - 413
الكائن  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة شتوكة ،دوار الرياينة.
اسم امللك  :ضيعة ديسبينا.
طالب التحفيظ  :حسن عزمياني بن امليلود
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة و جماعة احلوزية ،دوار العادر.
وقع التحديد في  13 :أغسطس .2013
وقع حتديده في  15 :ديسمبر .2021
ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  50 :آ  96س.
 10فبراير  2016عدد .893
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى و أشجار و مسبح و بئر و بنايات أخرى
احملافظ على األمالك العقارية بأزمور
اجملاورون :
املعطي زديد
			
شماال  :ورثة حسن بن العربي و من معه.

شرقا  :طريق البير.
جنوبا  :رسم عقاري عدد .08 - 117220
غربا  :طريق عمومي عرضه  10أمتار.
طالبة التحفيظ  :جنات احلربلي بنت اجلياللي.

محافظة مديونة

مطلب رقم 08 - 118956
اسم امللك  :أرض اخليرات.
إصالح خطأ  -يتعلق بامللك املسمى " حفرة غدارة "
موقعه  :إقليم اجلديدة ،دائرة أزمور ،جماعة شتوكة ،دوار الفقرة كرمات.
موضوع مطلب رقم  - 25105س
وقع حتديده في  03 :ماي .2019
الذي نشر اإلعالن جديد عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1227
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري  70 :آ  72س.
املؤرخة في  06يوليو .2022
نوعه  :أرض فالحية بها سكنى و بئر و مسبح في طور البناء
عوضا عن :
اجملاورون :
مساحته  211 :هكتار  86آر  80سنتيار..
شماال  :طريق.
إقرأ :
شرقا  :عبد القادر بن املعطي.
مساحته  1 :هكتار  86آر  80سنتيار.
جنوبا  :مطلب حتفيظ عدد .08 - 59513
والباقي بدون تغيير.
غربا  :طريق عمومي عرضه  05أمتار.
احملافظ على األمالك العقارية مبديونة
العلمي النعيم
				
طالب التحفيظ  :مصطفى بلعايناس بن محمد.

