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األمالك العقارية

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

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

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

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(

6999 عدد 1244 - 07 ربيع اآلخر 1444 )02 نوفمبر 2022(

موقعه : وجدة، درب امباصو، زنقة 1.

مساحته : 76 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسمني العقاريني : 84795 - 02  – 81792 - 02 ؛

شرقا : بنيوسف زواد؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : زنقة رقم 337؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - ملكية عدلية عدد 250 صفحة 276 كناش األمالك رقم 193 بتاريخ 

10 يونيو 2022 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

2 - شهادة إدارية مؤرخة في فاحت يونيو 2022 واملسلمة من امللحقة 

اإلدارية الثالثة حتت عدد 02/ق.ت بعمالة وجدة أنكاد.

2022 على  26 ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف  صباحا.     

مطلب رقم 27260 - 02 

تاريخ االيداع : 26 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ السيد :  محمد عبد العالي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلوش. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلوش. 

نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون.

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

اخللوفيني.

مساحته : 20 آر 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حامدي بشتيت، ورثة محمد خلضر؛

شرقا : عبد العالي مزيان؛ 

جنوبا : ساقية، بلكايد أحمد، بلكايد الطيب؛

غربا : ورثة بنيونس الزاوي؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

 184 رقم  األمالك  كناش   178 صفحة   172 عدد  عدلية  ملكية   -  1

للمحكمة  التابع  األسرة  قضاء  )قسم   2021 سبتمبر   09 بتاريخ 

االبتدائية بوجدة(.

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 02 سبتمبر2021 واملسلمة من قيادة بني 

يعلى حتت عدد 235./م.ش.ق بعمالة إقليم جرادة.

2022 على  املؤقت 27 ديسمبر  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف  صباحا.  

مطلب رقم 27261 - 02 

تاريخ االيداع : 27 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ السيد :  محمد ابخيت بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عجور. 

محافظة وجدة

مطلب رقم 27258 - 02 

تاريخ االيداع : 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ السيد :  عبد الكرمي قرواش بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البحيرة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار قرواش. 

نوعه : أرض بها بناية متالشية.

موقعه : إقليم فجيج، جماعة فجيج، قصر املعيز، منطقة ايرور.

مساحته : 05 آر 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر؛

شرقا : بنعلي عبد اهلل، ورثة بنعلي محمد؛ 

جنوبا : خياطي عبد اهلل، مهدي بوعالم؛

غربا : مصباحي جلول؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

 196 رقم  األمالك  كناش   181 صحيفة   176 عدد  عدلية  ملكية   -  1

للمحكمة  التابع  األسرة  قضاء  )قسم   2022 سبتمبر   16 بتاريخ 

االبتدائية بوجدة(.

 2022 07 سبتمبر  إدارية مؤرخة في  األصل لشهادة  - صورة طبق   2

واملسلمة من باشوية فجيج حتت عدد65/ب.ف/ق.ش.ق.

2022 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  23 ديسمبر 

الساعة احلادية عشر  صباحا.

مطلب رقم 27259 - 02 

تاريخ االيداع : 24 أكتوبر 2022.

طالبا التحفيظ السيدان :  

1 - كمال عمروش بن ميمون، بنسبة 1 /2.

2 - أحمد عمروش بن ميمون، بنسبة 1/ 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك عمروش. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك عمروش. 

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابقني.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عجور. 

نوعه : أرض فالحية بها أغراس.

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

لغواط.

مساحته : 01 هـ 21 آر 55 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج عثماني؛

شرقا : ورثة محمد بن الطيب؛ 

جنوبا : العزوزي براجع، عثماني بلقاسم؛

غربا : رحماني علي؛ 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - ملكية أرض فالحية عدلية عدد 74 صحيفة 173 سجل العقار 

رقم 22 بتاريخ 06 يوليو 2017 )قسم التوثيق الشرعي – مركز جرادة - 

التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  27 ديسمبر 2022 على 

الساعة العشرة والنصف  صباحا.  

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الكريعة"

ذي مطلب التحفيظ رقم 5117 - 77  الذي نشرت

 خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1147 

بتاريخ 23 ديسمبر 2020، واإلعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1175 بتاريخ 07 يونيو 2022. 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 23 أكتوبر 2022، فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "الكريعة" ذي مطلب التحفيظ رقم 5117 - 77، الكائن 

بوفرة،  أوالد  دوار  إسلي،  جماعة  إسلي،  واد  قيادة  أنكاد،  وجدة  بعمالة 

تتابع من اآلن فصاعدا كالتالي : امللك املسمى "الكريعة" ذي مطلب 

التحفيظ رقم 5117 - 77 الكائن بعمالة وجدة أنكاد، قيادة واد إسلي، 

جماعة سيدي موسى ملهاية، دوار أوالد بوفرة، 

وذلك مبقتضى الوثائق املودعة سابقا تدعيما ملطلب التحفيظ.

            احملافظ على األمالك العقارية بوجدة     

كمال عونة                     

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29839 - 05 

تاريخ االيداع : 24 سبتمبر 2022  ؛                   

طالبة التحفيظ : السيدة زهرة تتوح بنت املهدي؛ 

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك :"زهرة "

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وأشجار مختلطة، ودار للسكن. 

بني  انزالة  زرهون،قيادة   ادريس  دائرة موالي  : عمالة مكناس،  موقعه 

عمار، جماعة شرقاوة،دوار اعزيب احلمراء

مساحته : 7 هـ 16 آر تقريبا؛

اجملاورون : 

النية  املطالسي،  بنعيسى  الرفاس،ورثة  احلق  عبد   : السادة   : شماال 

عبد الكرمي  

شرقا : شعبة ؛

البشير    : والسادة  مسلك،   ،k/23697  : رقم  عقاري  رسم   : جنوبا 

لوليشكي، محمد لوليشكي و امحمد لوليشكي؛

غربا : السادة عزيز لوديي، مصطفى لوديي، وفاطمة شريف،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل التملك :

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 ذي احلجة 1443 موافق 20 يوليو 2022 

2022 على  ديسمبر   22 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "اجلوزية" 

مطلب رقم 29519 - 05 الذي أدرجت خالصته باجلريدة

 الرسمية عدد 1056 املؤرخة في 27 مارس 2019.

مبقتضى طلب إصالحي مؤرخ في 15 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   05  -  29519 رقم  التحفيظ  مطلب  "احلوزية"  املدعو  امللك 

اآلن  من  تتابع  أصبحت  قد  املركز،  بوفكران  جماعة  مكناس،  بعمالة 

فصاعدا في إسم : 

-السيد أحمد بوافي بن حلسن بصفته مالكا حلق الزينة.

- الدولة املغربية )امللك اخلاص( بصفتها مالكة حلق األصل

 وبأسماء اجملاورين :

شماال : طريق بدال من مدخل؛

شرقا : السيد خدري ميمون بدال من السيد الكبير النكيري وممر؛

جنوبا : طريق بدال من السيدة فاطمة املكيلدية  

غربا : رسم عقاري رقم 132357 - 05 والسيدة فاطمة بوقرو بدال من 

زنقة؛ 

والباقي دون تغيير.

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

اإلصالحي  والطلب  19سيبتمبر2022  في  املؤرخ  بالشرف  تصريح 

املذكور أعاله.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "رجوان "

مطلب رقم 29568 - 05 الذي أدرجت خالصته باجلريدة 

الرسمية عدد 1072 املؤرخة في17 يوليو 2019

مبقتضى تقرير احلضور املؤرخ في 21 أكتوبر 2022، فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   05  -  29568 رقم  التحفيظ  مطلب   " "رجوان  املدعو  امللك 

بعمالة مكناس، جماعة ويسالن، حي االمل زنقة افران رقم 11 درب 4 

قد أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا باسم اجملاور :

جنوبا : ممر بدال من حسن علوي.  

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

تقرير احلضور املذكور أعاله.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " املعلم"

مطلب رقم 29768 - 05 الذي أدرجت خالصته باجلريدة

 الرسمية عدد 1056 املؤرخة في 27 مارس 2019.

مسطرة  فإن   ،2022 سبتمبر   21 في  مؤرخ  إصالحي  طلب  مبقتضى 

 05  -  29768 رقم  التحفيظ  مطلب   " املعلم   " املدعو  امللك  حتفيظ 

الكائن بعمالة مكناس، جماعة ويسالن، حي الرياض، شارع املسيرة، 

رقم 49 قد أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا :

باسم اجملاور :

شرقا : السادة ورثة محمد أمالح بدال من السيد رشيد أمالح. 

والباقي دون تغيير.

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

الطلب اإلصالحي املذكور أعاله.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - املنزه بالنيابة 

       زكية الدكالي

محافظة فاس

مطلب رقم 25140 - 07

تاريخ االيداع : 25 اكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص(.

االسم الذي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "املركز الصحي صهريج كناوة ".

نوعـه : ارض بها مركز صحي.

"املركز  املدعو  احملل  الورد،  سهب  اإلدارية  امللحقة  فاس،   : موقعه 

الصحي صهريج كناوة " .

مساحته : 18 آر50 س تقريبا

حدوده :

شمـاال :  زنقة عمومية 

شرقـا :  رسم عقاري 148118 - 07

جنوبـا :  زنقة عمومية 

غربـا : زنقة عمومية 

 احلقوق العينية : الشىء

امالك  امللك بكناش محتويات  : مستخلص من تسجيل  امللك  اصل 

الدولة بفاس بتاريخ 21 سبتمبر 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 23 ديسمبر 2022 على الساعة 

.)9h30( التاسعة والنصف صباحا

             احملافظ على األمالك العقارية بفاس

                             عبد الواحد البوراحي

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 157560 - 08 

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022

طالبا التحفيظ : 

1 - السيد عبد العزيز سمان بن احلسني بنسبة 1 /2 

2 - السيدة نادية قسطاوي بنت محمد بنسبة 1 /2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض التوت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض التوت"

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة أوالد عيسى دوار اوالد سي احمد.

مساحته : 04 آر 40 سنتيار تقريبا       

حدوده : 

شماال : سبيل حسن بن ابراهيم بن خديجة

شرقا : فنون ابراهيم

جنوبا : املمر خاص لفنون ابراهيم عرضه 03متر

غربا : محمد عزيز والعفاري خديجة

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

بتاريخ  63 رقم  االمالك  كناش   374 عدد  عدلي  شراء  -رسم   1

22 مارس 2010.

2 -نسخة من ملكية مضمن اصلها بعدد 1452 مؤرخة في 1987.

3 -موافقة على البيع عدد 9 مؤرخة في فاحت فبراير 2010.

4 -وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 5 أغسطس 2008.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 19  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 157561 - 08 

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي داكي بن أحمد .  

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض جنانات عائشة بنت العروة"

"أرض جنانات عائشة   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  اإلسم 

بنت العروة"

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة أوالد احسني دواراوالد ابراهيم.

مساحته : 73 آر 11 سنتيار تقريبا       

حدوده : 

شماال : طريق معبدة  

شرقا : عبد اهلل ولد الطاهر  

جنوبا : ورثة عائشة بنت سي العربي واملصطفى بن غليمة.

غربا : املطلب عدد 104487 - 08 .
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أصل امللك :

1 -رسم ملكية عدد 455 كناش األمالك 95 بتاريخ 29 نونبر 2016.

2 -عقد شراء عدلي مضمن بعدد 310 كناش 104 بتاريخ 29 يناير 2018.

3 -وكالة عرفية مصادق عليها في فاحت ابريل 2016

2022 على  ديسمبر  املؤقت 19  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

احلاذية عشرة صباحا.

مطلب رقم 157562 - 08 

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل خاليلي بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سكن وجرف اعبيد "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سكن وجرف اعبيد"

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة سيدي عابد دوار اوالد يحيى.

مساحته : 10 آر 78 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : املصطفى اخلضري.

شرقا : عبد اللطيف اخلضري بن احلسني وفاطنة بنت قاسم.

جنوبا : عبد اللطيف اخلضري بن احلسني وفاطنة بنت قاسم.

غربا : الطريق رقم 301 املؤدية من الواليدية الى اجلديدة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - عقد شراء مؤرخ في 22 محرم 1425 موافق 14 مارس 2004 مضمن 

بعدد 257 صحيفة 202 كناش األمالك 39 توثيق اجلديدة.

2 - نسخة من رسم اراثة مؤرخ في 19 ربيع األول 1424 موافق 21 ماي 2003 

مضمن أصلها بعدد 136 صحيفة 174 كناش التركات عدد 19 توثيق اجلديدة.

3 - نسخة من رسم احصاء مؤرخ في 19 ربيع األول 1424 موافق 21 ماي 2003 

مضمن أصله بعدد 142 صحيفة 183 كناش التركات عدد 19 توثيق اجلديدة.

2022على  19ديسمبر  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة صباحا 

مطلب رقم 157563 - 08 

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد املصطفى حطاطة بن عبد اهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض املقدم "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض املقدم "

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الشويرف.

مساحته : 16 آر 52 سنتيارتقريبا .

حدوده : 

شماال : ورثة الطاهر بن احلسني.

شرقا : بوشعيب حطاطة.

جنوبا : ملغاري حطاطة.

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء.

 22 بعدد  : رسم ملكية مؤرخ في 10فبراير2022 مضمن  امللك  أصل 

كناش 137 بتاريخ 09 مارس 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 19  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 157564 - 08 

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد املصطفى حطاطة بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض نسنيس1 "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض نسنيس 1 "

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الشويرف. 

مساحته : 55 آر 94 سنتيارتقريبا .

حدوده : 

بن  الرحمان حطاطة  وعبد   08 - : رسم عقاري عدد 120346  شماال 

احلسني  بن  الطاهر  وورثة  امحمد  بن  حطاطة  الرحمان  وعبد  احمد 

وعبد القادر حطاطة وملغاري حطاطة وورثة امحمد حطاطة. 

شرقا : رسم عقاري عدد 120346 - 08 

جنوبا : ورثة خزيري بن موسى.

غربا : ورثة الطاهر بن احلسني وورثة حيداش طامو وورثة سعدان جودية.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية مؤرخ في 10فبراير 2022 مضمن بعدد 22 

كناش 137 بتاريخ 09 مارس 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 19  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 157565 - 08 

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد املصطفى حطاطة بن عبد اهلل .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض نسنيس 2 "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض نسنيس 2 "

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الشويرف.

مساحته : 05 آر 79 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : ملغاري حطاطة. 

شرقا : ورثة عبد الكرمي حطاطة.

جنوبا : ورثة حطاطة امحمد وورثة امحمد حطاطة بن الرعد.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك : رسم ملكية مؤرخ في 10فبراير 2022 مضمن بعدد 22 
كناش 37 بتاريخ 09 مارس 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 19  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الثالثة بعد الزوال

مطلب رقم 157566 - 08 
تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد املصطفى حطاطة بن عبد اهلل.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض لكتيرات "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض لكتيرات "
نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الشويرف.
مساحته : 12 آر 90 سنتيار تقريبا .

حدوده : 
شماال : مصطفى حطاطة ومحمد حطاطة

شرقا : الرسم العقاري عدد 119171 - 08 .
جنوبا : الرسم العقاري عدد 119171 - 08 

غربا : محمد حطاطة.
احلقوق العينية : ال شيء.

 22 بعدد  : رسم ملكية مؤرخ في 10فبراير2022 مضمن  امللك  أصل 
كناش 137 بتاريخ 09 مارس 2022

2022 على  ديسمبر   20 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
العاشرة صباحا.

مطلب رقم 157567 - 08 
تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد املصطفى حطاطة بن عبد اهلل .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض سهيل "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض سهيل "
نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الشويرف.
مساحته : 23 آر 20 سنتيار تقريبا .

حدوده : 
شماال : امحمد فضال.
شرقا : أحمد حطاطة .
جنوبا : امحمد فضال.

غربا : الطريق.
احلقوق العينية : ال شيء.

بعدد22  2022مضمن  10فبراير  في  مؤرخ  ملكية  رسم   : امللك  أصل 
كناش 137 بتاريخ 09 مارس 2022.

على  ديسمبر2022   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة احلاذية عشرة صباحا.

مطلب رقم 157568 - 08 
تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد املصطفى حطاطة بن عبد اهلل .
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض سملوخ "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض سملوخ "

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الشويرف.

مساحته : 97 آر 72 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق وورثة الطاهر بن احلسن وورثة امحمد حطاطة وورثة 

امحمد حطاطة بن ميلود.

وورثة  بن مسعود ومحمد ميارة  وامحمد  اخللفي  بن  امحمد   : شرقا 

امحمد حطاطة وورثة الطاهر بن احلسني.

جنوبا : املصطفى حطاطة بن عبد الرحمان واملصطفى بن محمد.

غربا : مصطفى حطاطة وبوشعيب حطاطة.

احلقوق العينية : ال شيء.

بعدد22  2022 مضمن  : رسم ملكية مؤرخ في 10فبراير  امللك  أصل 

كناش 137 بتاريخ 09 مارس 2022.

2022 على  ديسمبر   20 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة صباحا.

مطلب رقم 157569 - 08 

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد املصطفى حطاطة بن عبد اهلل .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد عامر "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد عامر "

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الشويرف.

مساحته : 19 آر 18 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوشعيب حطاطة

شرقا : الطريق .

جنوبا : املطلب 104593 - 08 

غربا : املطلب عدد 104593 - 08 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية مؤرخ في 10فبراير 2022 مضمن بعدد 22 

كناش 137 بتاريخ 09 مارس 2022

2022 على  ديسمبر   20 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 157570 - 08 

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد املصطفى حطاطة بن عبد اهلل .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض تويزة "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض تويزة"

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الشويرف.
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مساحته : 31 آر 58 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا بوشعيب حطاطة .

جنوبا : املصطفى حطاطة ومحمد حطاطة.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية مؤرخ في 10 فبراير 2022 مضمن بعدد22 

كناش 137 بتاريخ 09 مارس 2022

2022 على  ديسمبر   20 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال

مطلب رقم 157571 - 08 

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد املصطفى حطاطة بن عبد اهلل .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد طيب "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد طيب"

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الشويرف.

مساحته : 15 آر 72 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد حطاطة والبركاوي حطاطة وورثة امحمد بن الرداد .

شرقا : مصطفى حطاطة

جنوبا : رسم عقاري عدد 143409 - 08 

غربا : سعيد بن عبد اهلل بن حلسيني

احلقوق العينية : ال شيء.

بعدد22  2022مضمن  10فبراير  في  مؤرخ  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

كناش 137 بتاريخ 09 مارس 2022

على  ديسمبر2022   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة بعد الزوال

مطلب رقم 157572 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022

طالبا التحفيظ : 

1 - عبد القادر غريب بن حلسن بنسبة 1 /2

2 - محمد غاريب بن حلسن بنسبة 1 /2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض حائط اخلربة "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" التيسير" 

نوعه : ارض فالحية 

موقعه :اقليم اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد ابراهيم.

مساحته : 05 آر 67 سنتيار تقربا. 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد اهلل سبيحي.

شرقا : الرسم العقاري عدد 125331 - 08 وورثة عبد اهلل رضيان.

جنوبا : املطلب عدد 85175 - 08 ورضيان املصطفى ومن معه.

غربا : سعيدة شرافي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدد 336 كناش األمالك رقم 135 بتاريخ 25 مايو 2022.

2 - توكيل خاص مصحح اإلمضاء في 2 شتنبر2022 

2022 على  ديسمبر  املؤقت 21  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 157573 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022

طالبو التحفيظ : 

1 - عبد اجلبار رضيان بن عزوز.

2 - عزوز رضيان بن سحيمود.

3 - عتيقة دلياس بن عبد الرحيم.

4 - مرمي رضيان بنت عزوز.

5 - جميلة رضيان بنت عزوز. على الشياع والتساوي بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حائط اخلربة "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "التسير"

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد ابراهيم.

مساحته : 12 آر 13 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : عائشة رضيان ومن معها والسعدية رضيان ومن معها.

شرقا : محمد بنافع.

جنوبا : املصطفى رضيان ومن معه ومحمد بنافع.

: املطلب عدد 89746 - 08 وعائشة رضيان ومن معها واملطلب  غربا 

عدد 97251 - 08 .

احلقوق العينية : ال شيء.

بتاريخ  135 رقم  األمالك  335 كناش  عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

25 مايو 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 21  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 157574 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022

طالبو التحفيظ : 

1 - عائشة رضيان بنت أحمد.

2 - بوشعيب رضيان .

3 - زهيرة رضيان.

4 - فتيحة رضيان بنت عبد اهلل. على الشياع والتساوي بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حائط اخلربة"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"التيسير"

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد ابراهيم.

مساحته : 13 آر 16 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : معناني القباج احلسن واملصطفى بريش.

شرقا : عبد الرحيم الكرعي والسعدية رضيان ومن معها وعبد اجلبار رضيان.

جنوبا : عبد اجلبار رضيان.

غربا : املطلب عدد 97251 - 08 

احلقوق العينية : ال شيء.

بتاريخ  135 رقم  األمالك  334 كناش  عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

25 مايو 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 21  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة صباحا.

مطلب رقم 157575 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022

طالبو التحفيظ : 

1 - السعدية رضيان بنت العربي.

2 - صالح الدين بوعزيزبن أحمد.

3 - علي بوعزيز بن أحمد. على الشياع والتساوي بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حائط اخلربة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" التيسير"

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد ابراهيم.

مساحته : 08 آر 66 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الرحيم الكرعي.

شرقا : الزعيمي محمد ودوكي عبد الرحيم.

جنوبا : عبد اجلبار رضيان وبن نافع محمد.

غربا : عائشة رضيان ومن معها.

احلقوق العينية : ال شيء.

بتاريخ  137 رقم  األمالك  349 كناش  عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

16 يونيو 2022.

على  ديسمبر2022   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 157576 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022

طالبو التحفيظ : 

1 - السعدية رضيان بنت العربي.

2 - صالح الدين بوعزيزبن أحمد.

3 - علي بوعزيزبن أحمد. على الشياع والتساوي بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حائط اخلربة أيضا"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"التيسير"

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد ابراهيم.

مساحته : 03 آر 01 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : املطلب عدد 85175 - 08 واملصطفى رضيان ومن معه.

شرقا : املصطفى رضيان ومن معه واملطلب عدد 85175 - 08 .

جنوبا : ورثة أحمد بن رحمة.

غربا : املصطفى رضيان ومن معه.

احلقوق العينية : ال شيء.

بتاريخ  137 رقم  األمالك  349 كناش  عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

16 يونيو 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 21  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 157577 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم دوكي بن التباري.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حائط اخلربة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" التيسير "

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد ابراهيم.

مساحته : 01 آر 11 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد الزعيم.

شرقا : محمد دوكي.

جنوبا : املصطفى رضيان ومن معه ومحمد بنافع.

غربا : السعدية رضيان ومن معها.

احلقوق العينية : ال شيء.

بتاريخ  138 رقم  األمالك  295 كناش  عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

23 ماي 2022.

2022على  ديسمبر   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة زواال.

مطلب رقم 157578 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم دوكي بن مبارك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حائط اخلربة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" التيسير "

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار اوالد ابراهيم.

مساحته : 02 آر 32 سنتيارتقريبا. 

حدوده : 

شماال : سعيدة شريف.
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شرقا : عبد القادر غريب.

جنوبا : املصطفى رضيان ومن معه.

غربا : عبد احلكيم دوكي.

احلقوق العينية : ال شيء.

بتاريخ  138 رقم  األمالك  298 كناش  عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

23 ماي 2022.

2022على  ديسمبر   22 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 157579 - 08 

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد أحمد عاطف بن الرداد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض حفرة البيض 4"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" أرض حفرة البيض 4 "

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم اجلديدة جماعة سيدي عابد دوار املهانات.

مساحته : 09 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 امتار.

شرقا : عبد الرحيم حسبان .

جنوبا : ممر عرضه 04 أمتار.

غربا : محمد حسبان.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

08 نوفمبر 2021 مضمن بعدد 923  1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 

كناش األمالك 106 توثيق اجلديدة

2 - رسم ملكية عدد 185 كناش األمالك رقم 98 بتاريخ 07 سبتمبر 2016.

2022 على  ديسمبر   22 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

                       احملافظ على االمالك العقارية باجلديدة

      عبد الرحمان دريوش

محافظة بني مالل

مطلب رقم 64331 - 10 

تاريخ اإليداع :  18  أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ال شيء

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املدرسة اجلماعاتية ايت 

اعمير"

مشتمالته : أرض عارية

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

املدعو املدرسة اجلماعاتية ايت اعمير.

مساحته : 1 هـ 1 آر 75 س تقريبا

حدوده: 

شماال : رئيس اجمللس اجلماعي بفم اودي

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 47655  - 10 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 83374  - 10 

غربا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شىء

سند التملك : نسخة موجزة من كناش احملتويات ألمالك الدولة ببني 

مالل بتاريخ 12 أكتوبر 2022

2022 على الساعة  املؤقت 16ديسمبر  التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

09 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 64332 - 10 

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : ودادية رياض سهام 2 للسكن بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ال شيء 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رياض سهام 2 للسكن"

مشتمالته : أرض عارية

الربع جماعة  ايت  قيادة  تادلة  دائرة قصبة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

كطاية احملل املدعو ملهيرزات.

مساحته : 94 آر 96 س تقريبا

حدوده:

شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

شرقا : صالح احماد

جنوبا : رئيس اجمللس اجلماعي بكطاية

غربا : لعبيوي عيدة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء . 

سند التملك :

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 29 ديسمبر 2011 

املوافق لـ4 صفر 1433.

املوافق   2014 20يناير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   2

لـ18 ربيع األول 1435.

3 -صورة طبق األصل لشهادة إدارية بتاريخ 16نونبر 2011.

4 -صورة طبق األصل لشهادة إدارية بتاريخ 6 ديسمبر 2011.

2022 على الساعة  املؤقت 19ديسمبر  التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 64333 - 10 

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد ابولنوار محمد بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ال شيء

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "ابولنوار" 

مشتمالته : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم بني مالل بلدية قصبة تادلة احملل املدعو حي موالي بوعزة. 
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مساحته :  60 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : سعداوي موحى 

شرقا : حمص الشرقي 

جنوبا : رئيس اجمللس اجلماعي 

غربا : معروف بوعزة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

املوافق  2020 أكتوبر   9 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ 21 صفر 1442.  

2 -عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 29أغسطس 2022.

3 -شهادة إدارية  عدد 30بتاريخ 5  أكتوبر 2020. 

4 -شهادة إدارية عدد 74 بتاريخ 22سبتمبر 2022. 

2022 على الساعة  املؤقت 19ديسمبر  التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 64334 - 10 

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد فخران عبد الرحيم بن باسو بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ال شيء

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"فخران عبد الرحيم" 

مشتمالته : أرض بها بنايات للسكنى ذات سفلي. 

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

املدعو دوار احدجمي. 

مساحته : 98 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : هشام ولد سعيد اخال

شرقا : ولد سعيد اخال هشام و بنكي ابراهيم 

جنوبا : رئيس اجمللس اجلماعي بفم اودي 

غربا : شمسي حفيظة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شىء. 

سند التملك : 

 1998 أغسطس   23 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق لـ29 ربيع الثاني 1419. 

املوافق  2012 13مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ20 ربيع الثاني 1433. 

3 -شهادة إدارية عدد 06 بتاريخ 20مايو 2022. 

 2022 سبتمبر   20 بتاريخ  اصالحي  ملحق  موضوعه  عدلي  -رسم   4

املوافق لـ23 صفر 1444. 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 20 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 64335 - 10 

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ :

1 -جمالي لطيفة بنت احمد بنسبة 1 / 14 

2 -جمالي تورية بنت احمد بنسبة 1 / 14 

3 -جمالي فتيحة بنت احمد بنسبة 1 / 14 

4 -جمالي جناة بنت احمد بنسبة 1 / 14 

5 -جمالي نادية بنت احمد بنسبة 1 / 14 

6 -جمالي عبد احلميد بن احمد بنسبة 2 / 14 

7 -جمالي سمية بنت احمد بنسبة 1 / 14 

8 -جمالي عبد الرحيم بن احمد بنسبة 2 / 14 

9 -جمالي خالد بن احمد بنسبة 2 / 14 

10 -جمالي السعدية بنت احمد بنسبة 1 /14 

11 -جمالي صباح بنت احمد بنسبة 1 / 14 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ال شيء

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البركة" 

مشتمالته : أرض عارية بجزء منها بناية سفلية. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو شارع محمد اخلامس. 

مساحته: 7 آر 22 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : رئيس اجمللس اجلماعي ببني مالل و الرسم العقاري عدد 59508 - 10

شرقا : ايت حداد و رضوان العربي و ايت حدو بن حيمر

جنوبا : ليموري عالل و كرباز احمد 

الرحماني حادة و  و  رابحة  بوز  و  و السائح عائشة  : كرباز احمد  غربا 

بن لبشير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شىء. 

سند التملك : 

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 10 مايو 2005 املوافق لـ 

فاحت ربيع الثاني 1426. 

املوافق  2005 مايو   24 بتاريخ  فريضة  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ 15 ربيع الثاني 1426. 

3 -رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 27 مايو 2019 املوافق 

لـ 21 رمضان 1440. 

4 -شهادة إدارية عدد 49 بتاريخ 5 يوليو 2021. 

املوافق  2021 30يوليوز  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   5

لـ 19 ذو احلجة 1442. 

6 -رسم عدلي موضوعه ملحق اصالحي بتاريخ 14يونيو 2022 املوافق 

لـ 14 ذو القعدة 1443. 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 20 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 64336 - 10 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد ازمو الياس بن حسن بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ال شيء 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وردة" 

مشتمالته : دار للسكن ذات سفلي 
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موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد امبارك احملل املدعو 

دوار اوالد احلركات. 

مساحته:  80 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة قديري عالل ميثلهم السيد عبد العزيز قاديري 

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا : قديري حمادي 

غربا : قديري حمادي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شىء. 

سند التملك :

املوافق  2020 أكتوبر   30 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ13 ربيع األول 1442.  

املوافق  2022 أغسطس   30 بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ3 صفر 1444.

 2022 أغسطس   30 بتاريخ  اسم  اصالح  موضوعه  عدلي  -رسم   3

املوافق لـ2 صفر 1444.

4 -صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 117 بتاريخ 26 أكتوبر 2020. 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق مبطلب التحفيظ 55835 - 10

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

عدد 1143 بتاريخ 25 نوفمبر 2020.      

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ  في 20 اكتوبر 2022   فإن مسطرة 

امللك املسمى" امغيلة " موضوع  مطلب التحفيظ عدد 55835 - 10  

الكائن مبدينة بني مالل  احملل املدعو أمغيلة لتتابع مسطرة حتفيظه  

في اسم طالب التحفيظ على الشكل التالي :

1 -لوطفي بنزكور بن محمد بنسبة 1 /3

2 -خالد اخللوفي بن عبد القادر بنسبة 1 /3

3 -كرمي بنزكور بن محمد بنسبة 1 /3.

وباملساحة التي اظهرها التصميم الهندسي وهي 24 آر 97 سنتيار 

بدال من املساحة املصرح بها اثناء إيداع املطلب املذكور.

وذلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا وكذا :

-عقد توثيقي مؤرخ بتاريخ 12 يناير 2021 .

-عقد توثيقي مؤرخ بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

-عقد توثيقي مؤرخ بتاريخ 31 يناير 2022.

-تصميم املوقع

-طلب تقييد بتاريخ 17 أكتوبر 2022 .

-اشهاد عرفي مؤرخ بتاريخ 10اغسطس2022.

خالصة إصالحية - تتعلق مبطلب التحفيظ 64017 - 10

الذي أدرجت  خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1182 

بتاريخ 25 اغسطس 2021.     

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ  في 07 اكتوبر 2022   فإن مسطرة امللك 

املسمى" اغرم العالم " موضوع  مطلب التحفيظ عدد 64017 - 10  الكائن 

باقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة ايت ويرة جماعة دير القصيبة احملل 

املدعو اغرم  العالم لتتابع مسطرة حتفيظه  في اسم طالب التحفيظ 

األصلي ومبساحة قدرها 57 آر 27 سنتيار.

وذلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا وكذا :

-نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك الدولة بتاريخ 07 اكتوبر 2022.

وجتدر اإلشارة الى ان املطالب عدد 64102 - 10  , 64158 - 10  , 64159 - 10  

 , 10 - 64164 , 10 - 64163 , 10 - 64162 , 10 - 64161 ,  10 - 64160 ,

64165 - 10 , 64166 - 10 , 64167 - 10 , 64168 - 10 و 64169 - 10  قد مت 

الغاؤها لوقوعها داخل املطلب أعاله.

       احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

                               مصطفى العمري

          

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 46156 - 16

تاريخ االيداع : 21 اكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة اعرور بنت عالل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان بلهواري 1".

االسم الذي اعطاه طالب  التحفيظ للملك : " فدان بلهواري 1".

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة سيدي الغندور دوار ايت يدير.

مساحته : 01 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة الكرشال احلسني ؛

جنوبا : محمد بلهواري ؛

شرقا : طريق عمومية  ؛

غربا : الرسم عقاري 50718 - 16، بلهواري محمد ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11ربيع االول 1443املوافق 18 اكتوبر 2021 ؛

- نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 16شوال1440املوافق 20 يونيو 2019 ؛

الساعة   2022 ديسمبر   23 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا .

مطلب رقم 46157 - 16

تاريخ االيداع : 21 اكتوبر 2022.

طالبا التحفيظ : 

1 - احمد بوخليق بن بوعزة بنسبة 1 /2.

2 - حفيظة  كرداس بنت عبد السالم بنسبة 1 /2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " باب تيوكا".

االسم الذي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " باب تيوكا".

نوعه : ارض فالحية.
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موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت علي بوهو.

مساحته : 42 آر 15 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة بنعاشير بن الطاهر، البكاي مراد ؛

جنوبا : ورثة ماهمة بن الطاهر، ورثة الطاهر محمد ؛

 شرقا : علي اوقسو  ؛

غربا : ورثة بنعاشير جديرة، بعطي عبد العزيز ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28محرم 1443املوافق 26 أغسطس  2022 ؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 صفر 1444املوافق 14 سبتمبر 2022 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة 19 أغسطس 2022 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة 20 اكتوبر 2022 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 23 ديسمبر 2022 الساعة احلادية 

عشرة صباحا .

    احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات

عبد االله املعطاوي     

محافظة خريبكة

مطلب رقم 54333 - 18

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي بنور بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الواد«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »مرس عادل«

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة أوالد فنان، دوار أوالد التمرة ايت الصالح.

مساحته : 04 هـ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال : طالب التحفيظ؛

شرقـا : ورثة الغزواني، سي محمد بن عبد الكرمي؛

جنوبـا : ورثة محمد بنور، مصطفى بنور؛

غربـا : ورثة محمد بنور، مصطفى بنور.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي عدد 316 صحيفة 382 كناش 68 بتاريخ 03 فبراير 2008؛

 212 صحيفة   500 عدد  عدلي  ملكية  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

كناش 131 بتاريخ 03 يوليو 1986؛

- شهادة إدارية عدد 10/2013 بتاريخ 22 أبريل 2013.

 2022 ديسمبر   15 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة:  11 صباحا.

مطلب رقم 54334 - 18

تاريخ اإليداع: 20 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم ساعيدي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »ملك ساعيدي«

نوعه : أرض عارية بها دار للسكن من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعـه : مدينة وادي زم، زنقة الشهيد بحار بنداود.

مساحته : 99 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال : الزنقة؛

شرقـا : الزنقة؛

جنوبـا : الرسمني العقاريني عدد 8906 - 18  و 52460 - 18 ؛

غربـا : بوبكري احمد بن محمد بن الطاهر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: ال شيء.

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي عدد 241 صحيفة 335 كناش 134 بتاريخ 

04 أغسطس 2022؛

 120 كناش   201 صحيفة   143 عدد  بنظائر  عدلي  مخارجة  رسم   -

بتاريخ 07 يناير 2020؛

ـ رسم شراء عدلي عدد 278 صحيفة 278 كناش 81 بتاريخ 09 يونيو 1968؛

ـ نسخة من رسم إراثة عدلي عدد 297 صحيفة 422 كناش 33 بتاريخ 

27 أكتوبر 2009؛

ـ صورة طبق األصل مللحق رسم إراثة بفريضة عدلي عدد 500 صحيفة 

477 كناش 40 بتاريخ 22 أغسطس 2013؛

ـ شهادة إدارية عدد 14/2022 بتاريخ 16 سبتمبر 2022.

 2022 ديسمبر   19 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة:  09 صباحا.

مطلب رقم 54335 - 18

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد جمال جماح بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »حفرة السكان«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »جمال جماح«

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس دوار أوالد بوعزة بن قاسم.

مساحته : 01 هـ 74 آر 73 س تقريبا.

حـدوده :

شمـاال : محمد النك؛

شرقـا : ورثة صالح بن الكبير؛

جنوبـا : حميد أجغاد؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.
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أصل امللك :

- رسم شراء عدلي عدد 249 صحيفة 348 كناش 130 بتاريخ 05 أبريل 2021؛

- رسم شراء عدلي عدد 65 صحيفة 88 كناش 107 بتاريخ 19 يوليو 2017؛

 106 كناش   459 344 صحيفة  عدد  عدلي  رسم شراء  من  - نسخة 

بتاريخ 05 يوليو 2017؛

- صورة شمسية لرسم إحصاء متروك عدد 176 صحيفة 164 كناش 

7 بتاريخ 28 ديسمبر 1988؛

- شهادة إدارية عدد 24/2021 بتاريخ 20 ماي 2021.

 2022 ديسمبر   20 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة:  09 صباحا.

مطلب رقم 54336 - 18

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ :  السيد عبد اجمليد مرينوي بن بوعزى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »املرس«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »املرس«

نوعــه : أرض فالحية بها دار للسكن.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة بولنوار دوار املساعدة أوالد إبراهيم.

مساحته : 35 آر 90 س تقريبا.

حـدوده :

شمـاال : بوعبيد مرينوي، عبد اهلل مرينوي؛

شرقـا : الطريق، ورثة بلكاسم بن صالح؛

جنوبـا : محمد مرينوي بن اجلياللي، مينة مرينوي،  ورثة محمد مرينوي؛

غربـا : ورثة بوعبيد مرينوي، مرينوي عادل.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي عدد 88 صحيفة 124 كناش 139 بتاريخ فاحت يونيو 2022؛

- رسم شراء عدلي عدد 67 صحيفة 100 كناش 139 بتاريخ 30 مايو 2022؛

- نسخة من رسم مخارجة عدلي عدد 518 صحيفة 479 كناش 

67 بتاريخ 02 أبريل 2010؛

- شهادة إدارية عدد 13/2022 بتاريخ 12 أكتوبر 2022.

 2022 ديسمبر   22 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة:  09 صباحا.

مطلب رقم 54337 - 18

تاريخ اإليداع: 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد بوعبيد جليد بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »كنيز«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ملك بوعبيد 1«

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة بولنوار دوار املساعدة أوالد إبراهيم.

مساحته : 01 هـ 04 آر 70 س تقريبا.

حـدوده :

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : ادريس جليد؛

جنوبـا : ورثة عميم الهاشمي؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  82 كناش   128 130 صحيفة  عدد  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

10 أبريل 2013؛

 2022 ديسمبر   22 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة:  09 صباحا.

مطلب رقم 54338 - 18

تاريخ اإليداع: 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد بوعبيد جليد بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »كنيز«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ملك بوعبيد«

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة بولنوار دوار املساعدة أوالد إبراهيم.

مساحته : 40 آر 49 س تقريبا.

حـدوده :

شمـاال : ورثة احلاج الكبير بن العسري، الرسم العقاري عدد 85110/س؛

شرقـا : ورثة حلباني محمد بن الشرقي، الشايف محمد، محمد بن علي؛

جنوبـا : ورثة عميم الهاشمي؛

غربـا : الطريق، ورثة جليد عبد القادر، ورثة عميم الهاشمي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي عدد 107 صحيفة 109 كناش 82 بتاريخ 09 أبريل 2013؛

- شهادة إدارية عدد 873/2012 بتاريخ 02 أكتوبر 2012.

 2022 ديسمبر   22 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة:  10 صباحا.

مطلب رقم 54339 - 18

تاريخ اإليداع: 24 أكتوبر 2022.

طالبو التحفيظ : 

-خديجة جليد بنت صالح بنسبة1 /5 سهما؛

- مليكة جليد بنت صالح بنسبة1 /5 سهما؛

- عائشة جليد بنت صالح بنسبة1 /5 سهما؛

- رقية جليد بنت صالح بنسبة1 /5 سهما؛

- سعيدة جليد بنت صالح بنسبة1 /5 سهما؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »بوعصبة احلرش«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ملك األخوات جليد«

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة بولنوار دوار املساعدة أوالد إبراهيم.

مساحته : 02 هـ 05 آر 95 س تقريبا.
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حـدوده :

القطعة األولى:

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 3927/د؛

جنوبـا : الرسم العقاري عدد 3927/د؛

غربـا : الطريق.

القطعة الثانية:

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : الطريق؛

جنوبـا : الرسم العقاري عدد 48633 - 18 ؛

غربـا : الزهرة بنت بلكاسم.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك :

بتاريخ  122 كناش   109 صحيفة   78 عدد  عدلي  ملكية  رسم   -

08 نوفمبر 2019؛

- شهادة إدارية عدد 14/2022 بتاريخ 20 أكتوبر 2022.

 2022 ديسمبر   22 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة:  11 صباحا.

مطلب رقم 54340 - 18

تاريخ اإليداع: 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد ادريس جليد بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »كنيز«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ملك أنس«

نوعــه : أرض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة بولنوار دوار املساعدة أوالد إبراهيم.

مساحته : 01 هـ 45 آر 20 س تقريبا.

حـدوده :

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : الكبير جليد، محمد جليد، املولودي جليد؛

جنوبـا : ورثة عميم الهاشمي، ورثة جليد عبد القادر؛

غربـا : بوعبيد جليد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي عدد 115 صحيفة 116 كناش 82 بتاريخ 

09 أبريل 2013؛

- رسم ملحق إصالحي عدلي عدد 204 صحيفة 187 كناش 95 بتاريخ 

11 مايو 2017

 2022 ديسمبر   22 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة:  12 والنصف زواال.

مطلب رقم 54341 - 18

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد حلسن الصافي بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »اسكينة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »اسكينة«
نوعــه : أرض عارية.

موقعـه : دائرة وادي زم، مركز أوالد فتاتة الكناديز.
مساحته : 01 آر 44 س تقريبا.

حـدوده :
شمـاال : علي بن احمد ومن معه؛

شرقـا : الطريق؛
جنوبـا : بوشتى صافي؛

غربـا : بوشتى صافي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك :
- رسم شراء عدلي عدد 579 صحيفة 444 كناش 14 بتاريخ 28 أكتوبر 1997؛

- شهادة إدارية عدد 04/2022 بتاريخ 22 أكتوبر 2022.
 2022 ديسمبر   23 يوم  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة:  09 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى »كيدار« 
مطلب التحفيظ رقم 35034 - 18 الذي ادرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 907 املؤرخة في 18 مايو 2016.
مسطرة  فإن   ،2022 أكتوبر   19 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو »كيدار« موضوع مطلب التحفيظ رقم 35034 - 18 
الكائن بدائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار ايت عبد السالم، تتابع من 

اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية وفي اسم السادة والسيدات :
ـ حليمة البصري بنت املعطي، بنسبة 72 /384 سهما؛

ـ مينة بنعويجة بنت حلسن، بنسبة 7 /384 سهما؛
ـ سهام بنعويجة بنت حلسن، بنسبة 7 /384 سهما؛

ـ مراد بنعويجة بن حلسن، بنسبة 14 /384 سهما؛
ـ نبيل بنعويجة بن حلسن، بنسبة 14 /384 سهما؛
ـ بالل بنعويجة بن حلسن، بنسبة 14 /384 سهما؛

ـ قدور بنعويجة بن محمد، بنسبة 64 /384 سهما؛
ـ املولودية بنعويجة بنت محمد، بنسبة 32 /384 سهما؛

ـ فاطنة بنعويجة بنت محمد، بنسبة 32 /384 سهما؛
ـ عبد القادر بنعويجة بن محمد، بنسبة 64 /384 سهما؛

ـ محمد بنعويجة بن محمد، بنسبة 64 /384 سهما.
وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

ـ نسخة من رسم إراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 26 يناير 2016؛
ـ رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2016.

      احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
                      عبد احلليم فتح اهلل

محافظة تطوان

مطلب رقم 79110 - 19  
تاريخ اإليداع :  21  أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : السيدة حوس فاطمة الزهراء بنت عبد الرحمان بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزهراء".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزهراء". 

مشتمالته : أرض عارية 

املدعو:  احملل  أزال،  جماعة  الزيتون،  أزال  قيادة  تطوان،  إقليم   : موقعه 

كدية احللفة. 

مساحته : 2 آر 50 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : أمينة محمد بادر 

شرقا : حفيظة امصباحن 

جنوبا : الطريق 

غربا : ملك عبد الواحد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -صورة طبق األصل لنسخة رسم عدلي موضوعه قسمة  بتاريخ 

2 يوليو 2019. 

2 - صورة طبق األصل لنسخة من رسم  عدلي موضوعه إراثة وإحصاء  

بتاريخ  10 يوليو 2019. 

3 -رسم عدلي موضوعه تنازل  بدون عوض على وجه الهبة  بتاريخ 

فاحت مارس 2021. 

4 -رسم عدلي موضوعه بيع تاريخ 29 مارس 2021. 

5 -صورة شمسية لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 23 أغسطس 2022. 

6 -شهادة إدارية  بتاريخ  3  أكتوبر 2022. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20  ديسمبر 2022 على الساعة 

13 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79111 - 19  

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالبا التحفيظ :

1 - السيد قدوري قاسم بن محمد بنسبة 1 / 2 

2 - غرافي لطيفة بنت امليلود بنسبة 1 / 2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الصفاح".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الصفاح". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم تطوان، قيادة أزال الزيتون، جماعة أزال، احملل املدعو: الصفاح. 

مساحته : 2 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : حلسن علي السليماني 

شرقا : عثمان بن محمد صالح 

جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 6 ماي 2011. 

2 -صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 24 ماي 2011. 

بتاريخ  3 -صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إحصاء متروك  

12يوليو 2011. 

4 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15ابريل 2013. 

5 -نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة  بتاريخ  21 ديسمبر 2020. 

6 -عقد عرفي موضوعه وكالة  بتاريخ  23 ديسمبر 2020. 

7 -شهادة إدارية  بتاريخ  30 ديسمبر 2020. 

8 -صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 27 ماي 2021. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20 ديسمبر 2022 على الساعة 

14 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79112 - 19  

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 1". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان. 

مساحته : 10 آر 87 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79113 - 19  

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 18".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 18". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 5 آر 3 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 96886 - 19 و ملك الغير 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 62303 - 19 و الرسم العقاري رقم 78675 - 19 

غربا : ملك الغير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

12 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 79114 - 19 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 4".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 4". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 1 آر 32 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 14476 - 19 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 54559 - 19 

غربا : ملك الغير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 79115 - 19 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 5".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 5". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 5 آر 85 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : ملك الغير 

غربا : الرسم العقاري رقم 21636 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79116 - 19 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 6".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 6". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 35 آر 70 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 14476 - 19 

شرقا : الرسم العقاري رقم 107955 - 19 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 53535 - 19 

غربا : الرسم العقاري رقم 53610 - 19 و الرسم العقاري رقم 107955 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 79117 - 19 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 7".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 7". 

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 40 آر 61 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الواد 

شرقا : الواد 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 107955 - 19 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 14476 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

11 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79118 - 19 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 8".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 8". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان. 

مساحته : 67 آر 84 س تقريبا 
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حدوده : 
شماال : الواد 
شرقا : الواد 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 14476 - 19 
غربا : ملك الغير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 07 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 
11 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 79119 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 9".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 9". 

مشتمالته : أرض عارية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 5 آر 70 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 35721 - 19 
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31623 - 19 

جنوبا : ملك الغير 
غربا : الرسم العقاري رقم 35721 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 
12 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79120 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 36".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 36". 

مشتمالته : أرض عارية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 11 آ 99 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : ملك الغير 
شرقا : ملك الغير 
جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

13 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79121 - 19 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 23".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 23". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 19 آر 23 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ملك الغير 

19 و مطلب التحفيظ رقم   - : مطلب التحفيظ رقم 12096  شرقا 

 19 - 12476

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 11672 - 19 

غربا : ملك الغير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

13 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 79122 - 19 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 21".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 21". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : بتطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 17 آر 54 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

14 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79123 - 19 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 22".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 22". 
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مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 52 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الواد 

شرقا : الواد 

جنوبا : ملك الغير 

غربا : الرسم العقاري رقم 33415 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

14 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 79124 - 19 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 20".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 20". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 2 آر 1 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

15 و00 دقيقة

مطلب رقم 79125 - 19 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 3". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان. 

مساحته : 1 آر 64 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79126 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 34".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 34". 

مشتمالته : أرض فالحية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 4 آر 49 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 35707 - 19 
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 41121 - 19 

جنوبا : ملك الغير 
غربا : الرسم العقاري رقم 18232 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2022 على الساعة 
12 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79127 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 10".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 10". 

مشتمالته : أرض فالحية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 3 آر 94 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : ملك الغير 
شرقا : ملك الغير 
جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 79128 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 37".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 37". 

مشتمالته : أرض فالحية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان. 

مساحته : 3 آر 21 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 11950 - 19 
شرقا : الرسم العقاري رقم 78688 - 19 و الرسم العقاري رقم 79296 - 
19 و الرسم العقاري رقم 79298 - 19 و الرسم العقاري رقم 79300 - 19 

جنوبا : ملك الغير 
غربا : الرسم العقاري رقم 81270 - 19 و الرسم العقاري رقم 90988 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2022 على الساعة 
11 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 79129 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 44".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 44". 

مشتمالته : أرض فالحية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 2 آر 93 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : ملك الغير 
شرقا : ملك الغير 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 53442 - 19 
غربا : ملك الغير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2022 على الساعة 
10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79130 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 19".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 19". 

مشتمالته : أرض فالحية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 23 آر 25 س تقريبا 
حدوده : 

رقم  العقاري  الرسم  و   19  -  13659 رقم  التحفيظ  : مطلب  شماال 
9947 - 19 و الرسم العقاري رقم 19294 - 19 

شرقا : الواد 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 57336 - 19 

غربا : الواد 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

مطلب رقم 79131 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 17".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 17". 

مشتمالته : أرض فالحية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 3 آر 11 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : ملك الغير 
شرقا : ملك الغير 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 9110 - 19 
غربا : الرسم العقاري رقم 57338 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2022 على الساعة 
11 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79132 - 19 
تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد املغوشي يونس بن العياشي بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املغوشي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املغوشي ". 
مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم شفشاون، قيادة وجماعة الدردارة، احملل املدعو: مزارع 
مدشر امهرشني أزغار. 

مساحته : 81 آر 46 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : اخلندق 
شرقا : ملك الفرون 
جنوبا : ملك احجام 

غربا : ملك الفرون و احمد القباري و اخلندق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
1 -رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 14 أكتوبر 2020. 

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24 نوفمبر 2020. 
3 -عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 13يوليو 2022. 

4 -شهادة إدارية بتاريخ 19يوليو 2022. 
5-شهادة إدارية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 ديسمبر 2022 على الساعة 
10 و00 دقيقة. 
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مطلب رقم 79133 - 19  
تاريخ اإليداع :  25  أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 32".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 32". 

مشتمالته : أرض عارية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان. 

مساحته : 4 آر 94 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : ملك الغير 
شرقا : ملك الغير 
جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كنش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28  ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79134 - 19  
تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 30".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 30". 

مشتمالته : أرض عارية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 7 آر 90 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : ملك الغير 
شرقا : ملك الغير 
جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 79135 - 19  
تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 31".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 31". 

مشتمالته : أرض عارية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 16 آر 87 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79136 - 19  

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 28".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 28". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 2 آر 32 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 79137 - 19  

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 43".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 

البقية رقم 43". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 8 آر 90 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2022 على الساعة 

11 و00 دقيقة. 
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مطلب رقم 79138 - 19 
تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 42".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 42". 

مشتمالته : أرض عارية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 53 آر 41 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : ملك الغير 
شرقا : ملك الغير 
جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2022 على الساعة 

11 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 79139 - 19  
تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 41".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 41". 

مشتمالته : أرض عارية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان. 

مساحته : 57 آر 56 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : ملك الغير 
شرقا : ملك الغير 
جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2022 على الساعة 

12 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79140 - 19  
تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 38".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 38". 

مشتمالته : أرض عارية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 2 آر 18 س تقريبا 

حدوده : 
شماال : ملك الغير 
شرقا : ملك الغير 
جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ  في 23 يونيو 2022.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2022 على الساعة 

12 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 79141 - 19  
تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 39".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 39". 

مشتمالته : أرض عارية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 62 آر 25 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : ملك الغير 
شرقا : ملك الغير 
جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2022 على الساعة 

13 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79142 - 19  
تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص- بنسبة 1 / 1 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تهيئة سهل واد مرتيل البقية رقم 27".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تهيئة سهل واد مرتيل 
البقية رقم 27". 

مشتمالته : أرض عارية 
موقعه : تطوان، اجلماعة احلضرية لتطوان . 

مساحته : 3 آر 22 س تقريبا 
حدوده : 

شماال : ملك الغير 
شرقا : ملك الغير 
جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخ في 23 يونيو 2022.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2022 على الساعة 

13 و00 دقيقة. 
         احملافظ على االمالك العقارية بتطوان 

            املصطفى بومهدي
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محافظة تازة

مطلب رقم 51698 - 21 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : محمد العالوي بن عبداحلق 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" تاغروت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" تاغروت" 

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة،احملل املدعو : حي القدس.

مساحته : 01 آر 44 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : التسولي إدريس

شرقا : طريق

جنوبا : عائشة بنت محمد ستيتو

غربا : عائشة بنت محمد ستيتو

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 جمادى الثانية1403موافق13 ابريل 1983

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ربيع التاني 1400 موافق19 فبراير 1980

ربيع   20 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  من  األصل  طبق  -نسخة 

األول1444 موافق 17 اكتوبر 2022.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1443 موافق 29 يوليو 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51699 - 21 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" عني كلبة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" عني كلبة"

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تازة، دائرة تايناست، قيادة امسيلة، جماعة البرارحة، 

احملل املدعو : دوارالبرارحة.

مساحته : 85 آر 79 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : بن حيان بوجمعة

شرقا : بن حيان بوجمعة

جنوبا : طريق

غربا : الناصر بوجمعة.

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51700 - 21 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" بالد اجلامع يسمى براس الشجرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد اجلامع يسمى براس 

الشجرة"

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تازة، دائرة تايناست، قيادة امسيلة، جماعة البرارحة.

مساحته : 05 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : اخلطرة محمد

شرقا : ورثة املرابط محمد

جنوبا : اخلطرة محمد

غربا : طريق

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51701 - 21 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : زهرة بجاوي بنت ميمون 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" الفدادن"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" الفدادن" 

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون.

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الصميعة،احملل املدعو : باب لوطا

مساحته : 02 هكتار 61 آر 14 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشعبة

شرقا : ورثة عبدالسالم أوبن حمو العاشوري

جنوبا : محمد أو احلسني أوبن عياد، ورثة حدو أوبن عاشور

غربا : ورثة ايت اوقندوسي.

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 محرم 1436 موافق 04 نوقمير 2014 

- رسم عطية بدون عوض عدلي مؤرخ في 23 محرم 1438 موافق 

25 اكتوبر 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 51702 - 21 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : زهرة بجاوي بنت ميمون 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" العري اوسليم" 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" العري اوسليم" 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الصميعة،احملل املدعو : باب لوطا

مساحته : 03 هكتار 98 آر 35 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : امللك الغابوي، ورثة العلوي

شرقا : الشعبة

أوسي محند،  ورثة محند  العلوي،  ورثة  ابن عياد،  احمد  ورثة   : جنوبا 

احلاج سعيد

غربا : احلاج سعيد، ورثة عياد اوبكرين،ورثة قمقام، ورثة سي حدو اوعلي.

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 محرم 1436 موافق 04 نوقمير 2014 

- رسم عطية بدون عوض عدلي مؤرخ في 23 محرم 1438 موافق 

25 اكتوبر 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 51703 - 21 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : زهرة بجاوي بنت ميمون 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" تالعينت اولعماش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" تالعينت اولعماش" 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الصميعة،احملل املدعو : باب لوطا

مساحته : 02 آر 43 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : اونكال حميد

شرقا : ورثة اونكال بن حلسن

جنوبا : ورثة اونكال حميد بن حلسن.

غربا : ورثة اونكال بن حلسن،ورثة رقية اواشمالل.

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 محرم 1436 موافق 04 نوقمير 2014 

- رسم عطية بدون عوض عدلي مؤرخ في 23 محرم 1438 موافق 

25 اكتوبر 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 51704 - 21 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : زهرة بجاوي بنت ميمون. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" تالعريت تازكاغت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" تالعريت تازكاغت" 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الصميعة،احملل املدعو : باب لوطة

مساحته : 68 آر87 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة العلوي، سي حدو أوعلي، ورثة محند و سي محند.

شرقا : شعبة، ورثة علي عبداهلل

جنوبا : ورثة علي أو عبداهلل، طريق.

غربا : ورثة سالك سي حدو وعلي ورثة براهيمي محمد أوالعياشي، شعبة.

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 محرم 1436 موافق 04 نوقمير 2014 

- رسم عطية بدون عوض عدلي مؤرخ في 23 محرم 1438 موافق 

25 اكتوبر 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على 

الساعة الواحدة والنصف زواال.

مطلب رقم 51705 - 21 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : زهرة بجاوي بنت ميمون 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" سهب اوبشي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" سهب اوبشي" 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الصميعة،احملل املدعو : باب لوطا

مساحته : 42 آر 93 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : براهيمي احلسني، ورثة براهمي العياشي.

شرقا : ورثة اونكال بن حلسن، طريق العمومية.

جنوبا : ورثة انكال بن حلسن.

غربا : امللك الغابوي، ابراهيمي احلسني، الطريق العمومية.

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 محرم 1436 موافق 04 نوقمير 2014 

- رسم عطية بدون عوض عدلي مؤرخ في 23 محرم 1438 موافق 

25 اكتوبر 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 51706 - 21 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : زهرة بجاوي بنت ميمون 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" تاغدا اوليلي" 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" تاغدا اوليلي" 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الصميعة،احملل املدعو : باب لوطا

مساحته : 12 آر 98 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة قمقام أو سي محند

شرقا : ابرادع عمر أو قدور

جنوبا : شعبة.

غربا : ورثة قمقام بلقاسم

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 محرم 1436 موافق 04 نوقمير 2014 

- رسم عطية بدون عوض عدلي مؤرخ في 23 محرم 1438 موافق 

25 اكتوبر 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة احلادية والنصف صباحا.

مطلب رقم 51707 - 21 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : زهرة بجاوي بنت ميمون 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" تالعريت انتغيات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" تالعريت انتغيات" 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الصميعة،احملل املدعو : باب لوطا

مساحته : 23 آر 27 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة العليوي محمد أو عبداهلل.

شرقا : ورثة محمد اوسي محند

جنوبا : ورثة عياد اوبكرين

غربا : ممر

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 محرم 1436 موافق 04 نوقمير 2014 

- رسم عطية بدون عوض عدلي مؤرخ في 23 محرم 1438 موافق 

25 اكتوبر 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال

مطلب رقم 51708 - 21 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : زهرة بجاوي بنت ميمون 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" ظهر حلمار" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ظهر حلمار" 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

جماعة  الغربية،  وراين  بني  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

الصميعة،احملل املدعو : باب لوطا

مساحته : 23 آر 86 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : حلسن اوعلي

شرقا : ورثة زهرة اوشمالل منوشي

جنوبا : ورثة ادريس اوبن عياد، ورثة أنكال احلسن، ورثة بجاوي محمد أو 

عبداهلل، محمد أو قدور، ابرداع حدو

غربا : ورثة بوكرين اوعلي

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 محرم 1436 موافق 04 نوقمير 2014 

- رسم عطية بدون عوض عدلي مؤرخ في 23 محرم 1438 موافق 

25 اكتوبر 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 51709 - 21 

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" املرجة البيضاء"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" املرجة البيضاء"

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تازة، دائرة تايناست، قيادة امسيلة، جماعة البرارحة، 

احملل املدعو : دوارالعمارنة

مساحته : 28 آر 67 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة العياشي قدور

شرقا : طريق

جنوبا : العياشي املهدي

غربا : العياشي محمد

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51710 - 21 

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" دار بن حيان تعرف بهوتة بوجنان"

تعرف  حيان  بن  دار   ": للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

بهوتة بوجنان" 
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نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تازة، دائرة تايناست، قيادة امسيلة، جماعة البرارحة، 

احملل املدعو : دوارالعمارنة

مساحته : 32 آر 70 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احميدة زوغو

شرقا : ورثة محمد زوغو

جنوبا : زوغو محمد، العمراني قدور

غربا : الواد

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على 

الساعة الثانية عشرة والنصف.

مطلب رقم 51711 - 21 

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" ازبير السيد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ازبير السيد" 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تازة، دائرة تايناست، قيادة امسيلة، جماعة البرارحة، 

احملل املدعو : دوارالعمارنة

مساحته : 32 آر 20 سنتيارتقريبا.

حدوده : 

شماال : العياشي محمد

شرقا : ورثة طياش محمد

جنوبا : ورثة العياشي حلسن

غربا : عفيف قدور.

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51712 - 21 

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" مسجد سيدي عبداهلل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" مسجد سيدي عبداهلل" 

نوعه : أرض بها مسجد ومرافقه

موقعه : إقليم تازة، دائرة تايناست، قيادة امسيلة، جماعة البرارحة، 

احملل املدعو : سيدي عبداهلل

مساحته : 06 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة العياشي علي

شرقا : طريق

جنوبا : ورثة عبدالسالم الصديق

غربا : ورثة عفيف قدور

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2022 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51713 - 21 

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : محمد بوروصية ابن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا" سهب الطويل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" سهب الطويل" 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة تازة، قيادة وجماعة كلدمان، احملل املدعو : سهب الطويل. 

مساحته : 01 هكتار 50 آر 52 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : حبيبة ملزريشي

شرقا : املطلب عدد 12368 - 21

جنوبا : ورثة حروفي احلسني

غربا : ورثة علي الزردة، قروشة عبداللطيف، قروشة محمد، الرسوم 

العقارية عدد 40922 - 21-40858 - 21-41016 - 21

احلقوق العينية : ال شيء 

: رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 صفر 1442 موافق  أصل امللك 

22 سبتمبر 2020 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

إدريس املصلح    

محافظة أسفي 

مطلب رقم 126890 - 23

تاريخ اإليداع : 14 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : بلدي مبارك ابن فاحت بن عبد القادر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالد احلناكنة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد احلناكنة" 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها ممر عرضه 1 متر مربع

موقعه : دوار احلنيبالت، جماعة ملراسلة، قيادة سيدي التيجي، إقليم آسفي

مساحته : 81 آر 34 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة عبد السالم لكرد منهم ميلود
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شرقا : كيوري بنت احلسن 

جنوبا : ورثة أحمد بن إدريس منهم إبراهيم

غربا : ورثة أحمد بن إدريس منهم إبراهيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء 

أصل امللك : 

بعدد 438 صحيفة 332 كناش عدد 57  ( ضمن  بيع   ( - رسم عدلي 

بتاريخ 15 اكتوبر 2001.

بعدد 442 صحيفة 335 كناش 57  ( ضمن  ) استمرار  - رسم عدلي 

بتاريخ 15 اكتوبر 2001.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 15  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا 

مطلب رقم 126891 - 23

تاريخ اإليداع : 14 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : بلدي مبارك ابن فاحت بن عبد القادر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالد املكيمل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد املكيمل" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار الزياينة، جماعة ملراسلة، قيادة سيدي التيجي، إقليم آسفي

مساحته : 98 آر 74 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : حراك عبد العزيز

شرقا : بن عيسى حسن 

جنوبا : طريق

غربا : حراك عبد العزيز

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء 

أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 119 مؤرخة في 09 اكتوبر 2017

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 429 صحيفة 402 كناش 01 عدد 195 

بتاريخ 20 ديسمبر 2017.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 15  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126892 - 23

تاريخ اإليداع : 14 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : بلدي مبارك ابن فاحت بن عبد القادر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالد القرية 1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد القرية 1" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار الزياينة، جماعة ملراسلة، قيادة سيدي التيجي، إقليم آسفي

مساحته : 23 آر 26 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : بن مبارك إدريس

شرقا : ورثة أحمد بن العربي منهم حميد

جنوبا : ورثة أحمد بن العربي منهم حميد

غربا : بن مبارك إدريس

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء 

أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 119 مؤرخة في 09 اكتوبر 2017

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 429 صحيفة 402 كناش 01 عدد 195 

بتاريخ 20 ديسمبر 2017.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 15  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126893 - 23

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : السخيفي العالية بنت حسن بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالد الركع" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد الركع" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار السعيدات، جماعة شهدة، قيادة العامر، إقليم آسفي

مساحته : 92 آر 80 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : السخيفي العالية و نائب ورثة عبد القادر و نائب ورثة أحمد بن اعلي 

شرقا : املكاز و املقبرة

جنوبا : نائب ورثة عبد القادر السخيفي

غربا : امللوسي عبد القادر

كهربائي  خط  يخترقها   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

منخفض الضغط و عمودين كهربائيني 

أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 43 مؤرخة في فاحت يونيو 2022

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 108 صحيفة 91 كناش 01 عدد 242 

بتاريخ 17 اغسطس 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 15  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126894 - 23

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : - السخيفي العالية بنت حسن بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالد مغار الديبة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد مغار الديبة" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار السعيدات، جماعة شهدة، قيادة العامر، إقليم آسفي

مساحته : 26 آر 86 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الوكادي عبد الرحمان بن مبارك 

شرقا : بن احلسن مبارك
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جنوبا : نائب ورثة اخملتار أبو العز

غربا : نائب ورثة عبد القادر بن إبراهيم و الطريق عرضها 10 أمتار مربع 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء 

أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 43 مؤرخة في فاحت يونيو 2022

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 108 صحيفة 91 كناش 01 عدد 242 

بتاريخ 17 اغسطس 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 15  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126895 - 23

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : السخيفي العالية بنت حسن بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالد كدية الرمان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد كدية الرمان" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار السعيدات، جماعة شهدة، قيادة العامر، إقليم آسفي

مساحته : 45 آر 24 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : العبدوني عمر

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 17464 - 23

ورثة  نائب  و  احلسن  بن  مبارك  ورثة  نائب  و  إبراهيم  خلصيم   : جنوبا 

مبارك بن احلسن و نائب ورثة عبد العالي ين إبراهيم

غربا : نائب ورثة مبارك بن احلسن

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : يخترقها خط كهربائي مرتفع الضغط 

أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 43 مؤرخة في فاحت يونيو 2022

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 108 صحيفة 91 كناش 01 عدد 242 

بتاريخ 17 اغسطس 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 15  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126896 - 23

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : السخيفي العالية بنت حسن بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" حمرية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" حمرية" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار السعيدات، جماعة شهدة، قيادة العامر، إقليم آسفي

مساحته : 35 آر 57 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : السيبر محمد

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 38476 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 64096 - 23

غربا : نائب ورثة مبارك أبو العز

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء 

أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 43 مؤرخة في فاحت يونيو 2022

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 108 صحيفة 91 كناش 01 عدد 242 

بتاريخ 17 اغسطس 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 16  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126897 - 23

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : السخيفي العالية بنت حسن بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالد الكدية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد الكدية" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار السعيدات، جماعة شهدة، قيادة العامر، إقليم آسفي

مساحته : 47 آر 27 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الوكادي مسعود و الدجايجي أحمد 

شرقا : أبو العز اخملتار 

جنوبا : أبو العز اخملتار و نائب ورثة مبارك بن احلسن 

غربا : الوكادي مسعود

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 43 مؤرخة في فاحت يونيو 2022

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 108 صحيفة 91 كناش 01 عدد 242 

بتاريخ 17 اغسطس 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 16  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126898 - 23

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : السخيفي العالية بنت حسن بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالد مغار الديبة 2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد مغار الديبة 2" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار السعيدات، جماعة شهدة، قيادة العامر، إقليم آسفي

مساحته : 12 آر 17 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : نائب ورثة عبد القادر بن احلسن

شرقا : الطريق عرضها 10 أمتار مربع

جنوبا : أبو العز اخملتار 

غربا : أحمد دجايجي 

كهربائي  خط  يخترقها   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

منخفض الضغط
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أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 43 مؤرخة في فاحت يونيو 2022

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 108 صحيفة 91 كناش 01 عدد 242 

بتاريخ 17 اغسطس 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 16  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126899 - 23

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : كريشة مينة بنت الركراكي بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" الكدية الرابعة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" الكدية الرابعة" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : دوار القصبة، جماعة و قيادة آيير، إقليم آسفي

مساحته : 01 آر 50 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : بن احلاج إدريس

جنوبا : بلحفيظ عبد اهلل

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- نسخة من رسم عدلي ) إراثة ( ضمن بعدد 94 صحيفة 91 كناش 02 

عدد 36 بتاريخ 12 سبتمبر 2003.

- رسم عدلي ) مخارجة ( ضمن بعدد 257 صحيفة 268 كناش 02 عدد 76 

بتاريخ 22 اكتوبر 2003.

- نسخة من رسم عدلي ) مخارجة ( ضمن بعدد 257 صحيفة 269 

كناش 02 عدد 36 بتاريخ 22 اكتوبر 2003.

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 468 صحيفة 297 كناش 01 عدد 122 

بتاريخ 30 سبتمبر 2009.

- شهادة إدارية عدد 09 مؤرخة في 14 سبتمبر 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 16  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126900 - 23

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : كريشة مرية بنت الركراكي بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" ملك مرية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ملك مرية" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : دوار القصبة، جماعة و قيادة آيير، إقليم آسفي

مساحته : 01 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : العربي

شرقا : الطريق عرضها 30 متر مربع 

جنوبا : بلحفيظ إدريس

غربا : بلحفيظ إدريس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- نسخة من رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 90 صحيفة 71 كناش 01 

عدد 41 بتاريخ 14 فبراير 1977

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 447 صحيفة 338 كناش ل عدد 46 

بتاريخ 18 اكتوبر 2000

- شهادة إدارية عدد 08 مؤرخة في 14 سبتمبر 2022.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 16  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126901 - 23

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : بن عيشور كرمي ابن محمد بن أحمد

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

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

نوعـه : أرض فالحية بها صهريج

عيسى،  السي  دار  قيادة  الصعادلة،  جماعة  الزغاغرة،  دوار   : موقعه 

إقليم آسفي

مساحته : 03 هكتار 27 آر 42 سنتيار تقريبا

حدوده : 

الرسم  و   23  -  9731  –  23  -  3634 عدد  التحفيظ  مطلب   : شماال 

العقاري عدد 47118 - 23

شرقا : نائب ورثة مطيشة و بن عائشة 

جنوبا : نائب ورثة محمد جري

غربا : جري حسن بن خليفة و النميس الطاهر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

( ضمن بعدد 371 صحيفة 493  ) قسمة  - نسخة من رسم عدلي 

كناش 02 عدد 22 بتاريخ 29 فبراير 2000.

( ضمن بعدد 342 صحيفة 430  ) قسمة  - نسخة من رسم عدلي 

كناش 02 عدد 33 بتاريخ 06 يناير 2003.

1 عدد 76  26 كناش  بعدد 30 صحيفة  ( ضمن  بيع   ( - رسم عدلي 

بتاريخ 14 اكتوبر 2004. 

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 110 صحيفة 111 كناش 01 عدد 77 

بتاريخ 16 نوفمبر 2004.

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 03 صحيفة 03 كناش 01 عدد 79 

بتاريخ 15 ديسمبر 2004.

- نظير من رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 102 صحيفة 119 كناش 1 

عدد 104 بتاريخ 07 يوليو 2007.

- نسخة من رسم عدلي ) إراثة ( ضمن بعدد 375 صحيفة 356 كناش 02 

عدد 48 بتاريخ 09 يوليو 2007.
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- شهادة إدارية عدد 73 مؤرخة في 11 يوليو 2018.

- شهادة إدارية عدد 74 مؤرخة في 11 يوليو 2018.

- شهادة إدارية عدد 75 مؤرخة في 11 يوليو 2018.

- شهادة إدارية عدد 76 مؤرخة في 11 يوليو 2018.

- صورة من وكالة مفوضة مصححة اإلمضاء بتاريخ 09 نوفمبر 2021.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 19  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126902 - 23

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : بويدي حنان بنت عبد الرحيم بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" أرض احلرش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" أرض احلرش" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار تازرورت، جماعة و قيادة البخاتي، إقليم آسفي

مساحته : 52 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 103314 - 23 و هداج سعيد

شرقا : طريق عرضها 30 متر مربع 

جنوبا : كمال عزيز و مطلب التحفيظ عدد 103315 - 23

غربا : الرسم العقاري عدد 3215 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 352 بتاريخ 11 سبتمبر 2017.

 266 290 صحيفة  بعدد  ( ضمن  ) ملكية  - نسخة من رسم عدلي 

كناش 01 عدد 45 بتاريخ 31 اكتوبر 2017.

- رسم عدلي ) وكالة ( ضمن بعدد 305 صحيفة كناش 264 كناش 

اخملتلفة عدد 17 بتاريخ 17 اغسطس 2021.

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 117 كناش ل عدد 51 بتاريخ 

02 سبتمبر 2021.

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 456 كناش 04 عدد 05 بتاريخ 

07 يناير 2022. 

- شهادة إدارية عدد 02 مؤرخة في 21 مارس 2022

2022 على  ديسمبر  املؤقت 19  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126903 - 23

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : بلقاس أحمد ابن املصطفى بن العياشي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" أحرش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" أحرش" 

نوعـه : أرض فالحية بها بنايتني سفليتني مساحتهما 111 متر مربع 

و أشجارالزيتون

موقعه : دوار الشريكات، جماعة و قيادة مول البركي، إقليم آسفي

مساحته : 14 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : بن أحمد عبد النبي 

شرقا : الطريق املعبدة

جنوبا : نائب ورثة الهاشمية بنت دحان منهم أحمد 

غربا : بن أحمد محمد و بن أحمد عبد النبي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- نسخة من رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 364 صحيفة كناش 286 

كناش األمالك عدد 37 بتاريخ 30 ابريل 1999

- نسخة من رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 370 صحيفة 290 

كناش ل عدد 37 بتاريخ 30 ابريل 1999.

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 27 صحيفة 24 كناش 01 عدد 133 

بتاريخ 12 نوفمبر 2010.

- شهادة إدارية عدد 38 مؤرخة في 28 سبتمبر 2022.

2022 على  ديسمبر   22 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 12 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 126904 - 23

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : احلجام عبد اخلالق بن احلسن بن أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالد لكطيعة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد لكطيعة" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار اجلديان، جماعة الشهدة، قيادة العامر، إقليم آسفي

مساحته : 20 آر 66 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : بن عبد السالم أحمد و بن األمني حميد 

شرقا : نائب ورثة عباس با أحمد منهم عبد اللطيف 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 03 أمتار مربع 

غربا : طريق عمومية عرضها 10 أمتار مربع و سترة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

) بيع ( ضمن بعدد 635 كناش األمالك عدد 48  - نسخة من رسم عدلي 

بتاريخ 20 فبراير 2019.

- شهادة إدارية عدد 260 مؤرخة في 10 ديسمبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 08 مؤرخة في 21 يوليو 2022.

2022 على  ديسمبر   22 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126905 - 23

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : احلجام عبد اخلالق بن احلسن بن أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالد اجلنان"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد اجلنان" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار اجلديان، جماعة الشهدة، قيادة العامر، إقليم آسفي

مساحته : 14 آر 76 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : املكاز

شرقا : نائب ورثة عباس با أحمد منهم عبد اللطيف

جنوبا : احلجام أحمد

غربا : املكاز

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

األمالك عدد 48  بعدد 635 كناش  ( ضمن  بيع   ( - نسخة من رسم عدلي 

بتاريخ 20 فبراير 2019.

- شهادة إدارية عدد 260 مؤرخة في 10 ديسمبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 08 مؤرخة في 21 يوليو 2022.

2022 على  ديسمبر   22 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126906 - 23

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عمري العياشي ابن إدريس بن اجلياللي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" بالد السكنى"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بالد السكنى" 

نوعـه : أرض فالحية بها سكنى بها سفلية بهوائها مساحتها 12 

متر مربع 

موقعه : دوار الزوانة، جماعة الشهدة و قيادة سيدي التيجي، إقليم آسفي

مساحته : 48 آر 32 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : بن إدريس احملجوب

جنوبا : الرسم العقاري عدد 31778 - 23

غربا : بن سالم أحمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- شهادة إدارية عدد 25 مؤرخة في 26 ماي 2021.

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 155 صحيفة 145 كناش ل عدد 227 

بتاريخ 31 اغسطس 2021.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 23  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126907 - 23

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : الرباح جواد ابن دحان بن الطاهر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" اجنان احملروك" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" اجنان احملروك" 

نوعـه : أرض فالحية 

عيسى،  السي  دار  قيادة  الصعادال،  جماعة  الزغاغرة،  دوار   : موقعه 

إقليم آسفي

مساحته : 84 آر 47 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 9136 - 23 – 9338 - 23

شرقا : طريق عمومي غير محدد

جنوبا : طريق عمومي عرضه 04 أمتار مربع 

غربا : التومي املهدي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 126 صحيفة 103 كناش ل عدد 154 

بتاريخ 18 ابريل 2013.

 144 198 صحيفة  بعدد  ( ضمن  ) صدقة  - نسخة من رسم عدلي 

كناش 01 عدد 130 بتاريخ 18 نوفمبر 2016.

- نسخة من رسم عدلي ) مخارجة ( ضمن بعدد 224 صحيفة 292 

كناش 02 عدد 38 بتاريخ 29 نوفمبر 2016.

كناش   03 صحيفة   04 بعدد  ضمن   ) بيع   ( عدلي  رسم  من  نظير   -

األمالك عدد 231 بتاريخ 31 اغسطس 2021.

- رسم عدلي ) وكالة ( ضمن بعدد 60 صحيفة 62 كناش 04 عدد 65 

بتاريخ 02 اكتوبر 2018.

- شهادة إدارية عدد 09 مؤرخة في 19 يناير 2022

بعدد 387 صحيفة 278 كناش  ( ضمن  ) عقد ملحق  - رسم عدلي 

األمالك عدد 238 بتاريخ 20 سبتمبر 2022.

- التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 23 ديسمبر 2022 على 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126908 - 23

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السماللي محمد ابن عمر بن الطاهر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" وراء الدار والبحيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" وراء الدار والبحيرة" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار أوالد أحميدة، جماعة البدوزة، قيادة أوالد زيد، إقليم آسفي

مساحته : 44 آر 94 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : السماللي محمد 

علي  غرابي  و  مصطفى  منهم  مويسة  بناصر  ورثة  نائب   : شرقا 

والسماللي العياشي و السماللي محمد

جنوبا : نائب ورثة عمر بن سحيم منهم عمر 
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غربا : ورثة لشهب

كهربائي  خط  شيءبها  ال   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

وعموديني كهربائيني

أصل امللك : 

 28 بعدد 393 صحيفة 315 كناش عدد  ( ضمن  بيع   ( - رسم عدلي 

بتاريخ 12 ديسمبر 1997.

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 128 صحيفة 96 كناش عدد 38 

بتاريخ 11 يونيو 1999.

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 130 صحيفة 99 كناش عدد 38 

بتاريخ 11 يونيو 1999.

بعدد 242 صحيفة 244 كناش عدد 50  ( ضمن  بيع   ( - رسم عدلي 

بتاريخ 11 يونيو 1999.

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 441 صحيفة 430 كناش 01 عدد 87 

بتاريخ 27 ديسمبر 2005.

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 354 صحيفة 330 كناش 01 عدد 97 

بتاريخ 02 ديسمبر 2006

 - رسم عدلي ) إراثة ( ضمن بعدد 331 صحيفة 319 كناش 02 عدد 42 

بتاريخ 19 سبتمبر 2009

- شهادة إدارية عدد 102 مؤرخة في 06 اغسطس 2018.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 23  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 126909 - 23

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السماللي محمد ابن عمر بن الطاهر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" اجنانات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" اجنانات" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : دوار أوالد أحميدة، جماعة البدوزة، قيادة أوالد زيد، إقليم آسفي

مساحته : 09 آر 59 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : املكاز

شرقا : املكاز

جنوبا : كنوني حبيبة

غربا : نائب ورثة أمحمد بن كبور منهم لعكل

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 127 صحيفة 94 كناش 01 عدد 38 

بتاريخ 11 يونيو 1999.

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 242 صحيفة 244 كناش 01 عدد 80 

بتاريخ 28 فبراير 2005

- شهادة إدارية عدد 103 مؤرخة في 07 اغسطس 2018.

2022 على  ديسمبر  املؤقت 23  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

خالصة إصالحية - تعلق بامللك املسمى"جنان التيرس"

مطلب رقم 44271 - 23 الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 638 املؤرخة في 23 مارس 2011

فإن مسطرة   2022 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 30 سبتمبر 

الكائن   23  - التيرس"مطلب رقم 44271  املدعو" جنان  امللك  حتفيظ 

بـ دوار اجلبارات جماعة اصعادال قيادة دار سي عيسى دائرة حد احرارة 

إقليم أسفي تتابع في اسم السادة : 

- فاطمة اقجيج بنت أمحمد بنسبة 183480 / 1219680

- محمد أبوعامر بن الكوشي بنسبة 186120 / 1219680

- عبد الوهاب أبو عامر بن الكوشي بنسبة 186120 / 1219680

- أحمد أبو عامر بن الكوشي بنسبة 186120 / 1219680

- جناة أبوعامر بنت الكوشي بنسبة 107580 / 1219680

- سومية أبو عامر بنت الكوشي بنسبة 107580 / 1219680

- صباح أبو عامر بنت الكوشي بنسبة 107580 / 1219680

- نصيرة اشنيني بنت ابومهدي بنسبة 23265 / 1219680

- مراد أبو عامر بن عبد الرحيم بنسبة 52724 / 1219680

- اسمهان أبو عامر بنت عبد الرحيم بنسبة 26367 / 1219680

- كوثر أبو عامر بنت عبد الرحيم بنسبة 26367 / 1219680

- هند أبو عامر بنت عبد الرحيم بنسبة 26367 / 1219680

وذلك مبقتضى الرسوم السابق إيداعها سندا ملطلب التحفيظ وكذا : 

- احلكم االبتدائي رقم 98 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2019 ملف عقاري 

رقم 01/19/1403.

- احلكم االبتدائي رقم 303 الصادر بتاريخ 07 ديسمبر 2021 ملف عدد 

244/1401/2021 القاضي بإصالح املادي.

- شهادة عدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 08 يوليو 2022.

- رسم عدلي ) بيع ( مضمن بعدد 483 صحيفة 366 كناش عدد 55 

مؤرخ في 13 مارس 2002.

احملافظ على األمالك العقارية بأسفي 

    عبد الباسط عزاوي

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 289201 - 24

تاريخ اإليداع : 14 أكتوبر 2022؛

طالبة التحفيظ : نادية شكري بنت عيسى؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" نادية 2022"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ازمورن، احملل املدعو 

: حتفريزت؛

مساحته : 02 اَر تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 115520 - 24؛
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شماال : نرجس ايت عمر، منيرة بوجلفي؛

جنوبا : ممر عرضه مترين؛

غربا : الطريق عرضه أربعة أمتار؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 159 صحيفة 197 

عدد 164 بتاريخ 19 نوفمبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛

 158 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

صحيفة 395 عدد 339 بتاريخ 25 أكتوبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛

- رسم ملحق عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 107 صحيفة 195 

عدد 232 بتاريخ 02 اغسطس 2022 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم امللكية عدلي أصله مؤرخ في 12 أكتوبر 2010 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من عقد بيع عرفي أصله مصادق عليه بتاريخ في 

06 يونيو 2011؛

- عقد وكالة عرفي مصادق عليه بتاريخ 26 ماي 2022؛

- صورة طبق األصل من عقد وكالة عرفي أصله مصادق عليه بتاريخ 

17 اغسطس 2010؛

- شهادة التنافي مع القانون 90-25 مؤرخة في 03 مارس 2022؛

 2022 : يوم 14 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 289202 - 24

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022؛

طالبة التحفيظ : منيرة بوجلفي بنت مصطفى؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" أحمد 4"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ازمورن، احملل املدعو 

: حتفريزت؛

مساحته : 01 اَر 50 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : مصطفى البضموصي؛

شماال : ممر؛

جنوبا : مصطفى البضموصي؛

غربا : اميان البضموصي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 159 صحيفة 182 

عدد 150 بتاريخ 19 نوفمبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛

 157 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

صحيفة 355 عدد 284 بتاريخ 04 أكتوبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛

- رسم ملحق عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 107 صحيفة 195 

عدد 232 بتاريخ 02 اغسطس 2022 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم امللكية عدلي أصله مؤرخ في 12 أكتوبر 2010 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من عقد بيع عرفي أصله مصادق عليه بتاريخ في 

06 يونيو 2011؛

- عقد وكالة عرفي مصادق عليه بتاريخ 26 ماي 2022؛

- صورة طبق األصل من عقد وكالة عرفي أصله مصادق عليه بتاريخ 

17 اغسطس 2010؛

- شهادة التنافي مع القانون 90-25 مؤرخة في 06 أكتوبر 2022؛

 2022 : يوم 14 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 289203 - 24

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022؛

طالبة التحفيظ : نرجس ايت عمر بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" أحمد 2023"؛

نوعـه : أرض عارية؛

 : املدعو  احملل  ازمورن،  جماعة  ورياغل،  بني  دائرة  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

حتفريزت؛

مساحته : 01 اَر 50 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : مصطفى البضموصي؛

شماال : ممر؛

جنوبا : مصطفى البضموصي؛

غربا : موسى البضموصي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 159 صحيفة 183 

عدد 151 بتاريخ 19 نوفمبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛

 155 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

صحيفة 478 عدد 377 بتاريخ 30 سبتمبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛

- رسم ملحق عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 107 صحيفة 195 

عدد 232 بتاريخ 02 اغسطس 2022 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم امللكية عدلي أصله مؤرخ في 12 أكتوبر 2010 

)توثيق احلسيمة(؛

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ في 06 يونيو 2011؛

- عقد وكالة عرفي مصادق عليه بتاريخ 26 ماي 2022؛

- صورة طبق األصل من عقد وكالة عرفي أصله مصادق عليه بتاريخ 

17 اغسطس 2010؛

- شهادة التنافي مع القانون 90-25 مؤرخة في 03 مارس 2022؛

 2022 : يوم 14 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 12 صباحا.



عدد 1244 - 07 ربيع اآلخر 1444 )02 نوفمبر 2022(7030

مطلب رقم 289204 - 24

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022؛

طالب التحفيظ : وليد التسولي بن عبد احلميد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" وليد"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : مدينة احلسيمة،، احملل املدعو : لوطا ازغار؛

مساحته : 87 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : ملودة بنقدور؛

شماال : علي بنقدور؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : ورثة منوهة بن حموش؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 151 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

صحيفة 263 عدد 238 بتاريخ 07 أبريل 2021 )توثيق احلسيمة(؛

 131 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

صحيفة 150 عدد 128 بتاريخ 02 يناير 2018 )توثيق احلسيمة(؛

مضمن  أصله  عدلي  رضائية  قسمة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

فاحت  بتاريخ   81 عدد   80 صحيفة   86 رقم  العقارية  األمالك  بسجل 

أكتوبر 2012 )توثيق احلسيمة(

- صورة طبق األصل من عقد وكالة عرفي أصله مصادق عليه بتاريخ 

18 ماي 2022؛

- شهادة التنافي مع القانون 90-25 مؤرخة في 06 سبتمبر 2022؛

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 289205 - 24

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022؛

أمالك  مندوب  عنها  ينوب  اخلاص(  )امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة باحلسيمة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" امللعب الكبير )القطعة 18("؛

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة إزمورن؛

مساحته : 47 اَر 87 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 21597 - 24؛

شماال : الرسم العقاري عدد 11096 - 24؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11097 - 24؛

غربا : الرسم العقاري عدد 13123 - 24؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

بسجل  مضمن  أصله  عدلي  شراء  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

األمالك العقارية رقم 91 صحيفة 45 عدد 41 بتاريخ 17 مارس 2013 

)توثيق احلسيمة(؛

بسجل  مضمن  أصله  عدلي  ملكية  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

باقي الوثائق رقم 48 صحيفة 118 عدد 128 بتاريخ 23 سبتمبر 2011 

)توثيق احلسيمة(؛

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 124 صحيفة 378 

عدد 302 بتاريخ 14 أبريل 2017 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من قرار )وزير االقتصاد واملالية باإلذن للدولة في 

اقتناء قطعة أرضية غير محفظة( أصله مؤرخ في 03 أبريل 2017؛

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 124 صحيفة 379 

عدد 303 بتاريخ 14 أبريل 2017 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من قرار )وزير االقتصاد واملالية باإلذن للدولة في 

اقتناء قطعة أرضية غير محفظة( أصله مؤرخ في 03 أبريل 2017؛

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 289206 - 24

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022؛

أمالك  مندوب  عنها  ينوب  اخلاص(  )امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة باحلسيمة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" امللعب الكبير )ق 24("؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة إزمورن؛

مساحته : 17 اَر 37 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 19855 - 24؛

شماال : الرسم العقاري عدد 11940 - 24؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11095 - 24؛

غربا : الرسم العقاري عدد 14612 - 24؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

مضمن  أصله  عدلي  ملكية  اثبات  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

أبريل   04 بتاريخ   06 عدد   07 صحيفة   71 رقم  الوثائق  باقي  بسجل 

2016 )توثيق احلسيمة(؛

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 127 صحيفة 82 

عدد 64 بتاريخ 31 ماي 2017 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من قرار )وزير االقتصاد واملالية باإلذن للدولة في 

اقتناء قطعة أرضية غير محفظة( أصله مؤرخ في 27 أبريل 2017؛
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بسجل  مضمن  أصله  عدلي  اراثة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

التركات رقم 06 صحيفة 44 عدد 69 بتاريخ 17 اغسطس 1986)توثيق 

تطوان(؛

سبتمبر   12 في  مؤرخ  أصله  عدلي  وكالة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

1995)توثيق شفشاون(؛

- صورة طبق األصل من عقد وكالة عرفي أصله مصادق عليه بتاريخ 

20 مارس 2017؛

- عقد حتليل رسم إراثة عرفي غير مؤرخ؛ 

- عقد حتليل رسم امللكية عرفي غير مؤرخ؛

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 289207 - 24

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022؛

طالب التحفيظ : محسن شحشاح بن عبد الواحد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" محسن"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي بوجيبار؛

مساحته : 72 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : اميان دالي يوسف، أحمد اخلطابي؛

جنوبا : عبد الصمد شحشاح؛

غربا : ميمون البقالي، أحمد اخلطابي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- صورة طبق األصل من رسم استمرار امللكية عدلي أصله مضمن بسجل 

 2017 ماي   23 بتاريخ   229 عدد   316 صحيفة   76 رقم  الوثائق  باقي 

)توثيق احلسيمة(

مضمن  أصله  عدلي  باجملان  تسليم  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

بسجل األمالك العقارية رقم 144 صحيفة 463 عدد 354 بتاريخ 22 

أكتوبر 2019 )توثيق احلسيمة(؛

مضمن  أصله  عدلي  باجملان  تسليم  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

بسجل األمالك العقارية رقم 144 صحيفة 461 عدد 353 بتاريخ 22 

أكتوبر 2019 )توثيق احلسيمة(؛

 145 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

صحيفة 243 عدد 205 بتاريخ 29 نوفمبر 2019 )توثيق احلسيمة(؛

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 153 صحيفة 402 

عدد 323 بتاريخ 30 مارس 2021 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من عقد وكالة عرفي أصله مصادق عليه بتاريخ 

26 سبتمبر 2022؛

- شهادة التنافي مع القانون 90-25 مؤرخة في 05 أكتوبر 2022؛

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 289208 - 24

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022؛

طالب التحفيظ : امحمد العمري ابن شعيب؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" البرج"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : البرج؛

مساحته : 82 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : طالب التحفيظ؛

جنوبا : ليلى العالطي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

أصله  عدلي  شراء  رسم  من   2022 أكتوبر   11 في  مؤرخة  نسخة   -

 280 عدد   242 صحيفة   137 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن 

بتاريخ 07 ديسمبر 2018 )توثيق احلسيمة(؛

 153 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  قسمة  رسم   -

صحيفة 488 عدد 289 بتاريخ 21 أبريل 2021 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم إحلاق عدلي أصله مضمن بسجل باقي 

)توثيق   2016 يناير   04 بتاريخ   82 عدد   98 صحيفة   69 رقم  الوثائق 

احلسيمة(

- صورة طبق األصل من رسم ملكية عدلي أصله مؤرخ في 26 يوليو 1970 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم قسمة عدلي أصله مؤرخ في 26 أكتوبر 2011 

ومضمن بسجل األمالك رقم 79 صحيفة 351 عدد 368 )توثيق احلسيمة(؛

أصله  عدلي  الورثة  وعدة  املوت  اثبات  رسم  من  األصل  - صورة طبق 

مضمن بسجل التركات والوصايا رقم 33 صحيفة 30 عدد 26 بتاريخ 

14 سبتمبر 2011 )توثيق احلسيمة(؛

رقم  بالكناش  مضمن  أصله  عدلي  وكالة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

)مصلحة   2019 أكتوبر   14 بتاريخ   669 صحيفة   669 عدد   01/2019

التوثيق بالقنصلية العامة للمملكة املغربية مدريد(؛

بسجل  مضمن  أصله  عدلي  وكالة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

باقي الوثائق رقم 40 عدد 171 صحيفة 139 بتاريخ 12 سبتمبر 2008 

)توثيق احلسيمة(؛

بسجل  مضمن  أصله  عدلي  وكالة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

 2021 فبراير   17 بتاريخ   121 صحيفة   121 عدد   45 رقم  التضمني 

)مصلحة التوثيق بالقنصلية العامة للمملكة املغربية بأمستردام(؛

- شهادة التنافي مع القانون 90-25 مؤرخة في 12 اغسطس 2022؛

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 13 بعد الزوال.
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مطلب رقم 289209 - 24

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022؛

طالب التحفيظ : امحمد الصابري بن يوسف؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" الصابري"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة إزمورن، احملل املدعو : تاليوسف؛

مساحته : 02 اَر 08 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : ويشكا عبد الرزاق؛

شماال : أحمد بنعيسى؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : محمد بن قدور؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم اثبات ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 78 عدد 18 

صحيفة 25 بتاريخ 03 يوليو 2017 )توثيق احلسيمة(؛

- شهادة التنافي مع القانون 90-25 مؤرخة في 29 يوليو 2022؛

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 289210 - 24

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022؛

طالبو التحفيظ : 

1 -مليكة بنت محمد بن الشريف بنسبة 1 / 8،

2 -فاطمة الزهراء بنت محمد بن الشريف بنسبة 1 / 8،

3 -رشيدة بنت محمد بن الشريف بنسبة 1 / 8،

4 -سعيدة بنت محمد بن الشريف بنسبة 1 / 8،

5 -محمد بن محمد بن الشريف بنسبة 2 / 8،

6 -علي بن محمد بن الشريف بنسبة 2 / 8؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" املصري"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة الرواضي، احملل املدعو : تيزوغة؛

مساحته : 22 آر 20 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 18883 - 24، الرسم العقاري عدد 18957 

- 24، الرسم العقاري عدد 18884 - 24

شماال : مطلب التحفيظ عدد 34488 - 24؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 18958 - 24؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 34726 - 24، الرسم العقاري عدد 19031 - 24، 

الرسم العقاري عدد 44348 - 24، الرسم العقاري عدد 18969 - 24، 

ورثة القايد الهادي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

عدلي  الشكل  تعريف  رسم  من   2022 سبتمبر   21 في  مؤرخة  نسخة   -

 59 عدد   53 صحيفة   100 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  أصله 

بتاريخ 08 يوليو 2021 )توثيق احلسيمة(؛

- نسخة مؤرخة في 22 سبتمبر 2022 من رسم موجب اراثة عدلي 

أصله مضمن بسجل التركات رقم 76 صحيفة 448 عدد 545 بتاريخ 

19 سبتمبر 2007 )توثيق احلسيمة(؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 08 يونيو 2022؛

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 289211 - 24

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022؛

طالبة التحفيظ : جناة معبد بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" إمعارون"؛

نوعـه : أرض عارية؛

 : املدعو  احملل  وعلي،  يوسف  ايت  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

إمعارون؛

مساحته : 02 آر 05 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : أكروح عبد السالم؛

شماال : أمغار جنية؛

جنوبا : أكروح عمر؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

100 عدد 241  - رسم اثبات امللك عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 

صحيفة 232 بتاريخ 09 ديسمبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 17 أكتوبر 2022؛

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 289212 - 24

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022؛

طالبة التحفيظ : امينة شعيب بنت محمد؛

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

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : اتسوليني؛

مساحته : 01 آر 14 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 105047 - 24؛
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غربا : ميمونة شعيب؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 101 عدد 173 

صحيفة 194 بتاريخ 01 نوفمبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛

- شهادة التنافي مع القانون 90-25 مؤرخة في 06 أكتوبر 2022؛

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 289213 - 24

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022؛

طالبة التحفيظ : امينة شعيب بنت محمد؛

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

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : اتسوليني؛

مساحته : 01 آر 14 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : شعيب أمينة؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 105047 - 24؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 105047 - 24؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 167 صحيفة 158 

عدد 88 بتاريخ 26 سبتمبر 2022 )توثيق احلسيمة(؛

- رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 104 عدد 132 

صحيفة 116 بتاريخ 25 أكتوبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛

- شهادة التنافي مع القانون 90-25 مؤرخة في 06 أكتوبر 2022؛

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 289214 - 24

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022؛

طالبة التحفيظ : شادية املرابط بنت محمد؛

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

نوعـه : أرض فالحية؛

 : املدعو  احملل  وعلي،  يوسف  ايت  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

اجذايذ ايت محند اويحيى؛

مساحته : 31 آر 29 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 12157 - 24؛

شماال : سليمان اخلطابي؛

جنوبا : سفيان اخلطابي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 165 صحيفة 159 

عدد 160 بتاريخ 08 اغسطس 2022 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من عقد صدقة عرفي أصله مصادق عليه بتاريخ 

02 سبتمبر 2002؛

- صورة طبق األصل من رسم عطية عدلي أصله مؤرخ في 14 يونيو 2004 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من نسخة مؤرخة في 05 سبتمبر 2008 من رسم 

مقاسمة عدلي أصله مضمن بكناش األمالك رقم 09 صحيفة 445 

عدد 490 بتاريخ 27 اغسطس 1986 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم قسمة عدلي أصله مؤرخ في 19 يناير 2019 

)توثيق احلسيمة(؛

مضمن  أصله  عدلي  اإلرث  في  شراء  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

بتاريخ 24  رقم 76 صحيفة 477 عدد 745  العقارية  األمالك  بسجل 

نوفمبر 2011 )توثيق احلسيمة(؛

مضمن  أصله  عدلي  اإلرث  في  شراء  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

بتاريخ 05  رقم 79 صحيفة 390 عدد 412  العقارية  األمالك  بسجل 

يناير 2012 )توثيق احلسيمة(؛

بسجل  مضمن  أصله  عدلي  اراثة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

التركات والوصايا رقم 14 صحيفة 357 عدد 211 بتاريخ 22 يناير 2001 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلي أصله مؤرخ في 11 أكتوبر 1996 

)توثيق احلسيمة(؛

16 مارس 1993  - صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلي أصله مؤرخ في 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم صلح في ارث عدلي أصله مؤرخ في 02 

يناير 2004 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مؤرخ في 02 يناير 2019 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلي أصله مؤرخ في 14 ديسمبر 1994 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مؤرخ في 09 نوفمبر 2018 

)توثيق احلسيمة(؛

- عقد وكالة عرفي مصادق عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2022؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 11 أكتوبر 2022؛

 2022 20 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 289215 - 24

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022؛

طالبة التحفيظ : شادية املرابط بنت محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" املرابط 3"؛
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نوعـه : أرض فالحية؛

 : املدعو  احملل  وعلي،  يوسف  ايت  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

اجذايذ دوار ايت محند اويحيى؛

مساحته : 62 آر 57 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11880 - 24؛

شماال : مطلب التحفيظ عدد 11986 - 24؛

جنوبا : مرمي اخلطابي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 160 صحيفة 372 

عدد 360 بتاريخ 18 مارس 2022 )توثيق احلسيمة(؛

- رسم اشهاد وموافقة عدلي مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 109 

صحيفة 12 عدد 09 بتاريخ 17 يونيو 2022 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من عقد صدقة عرفي أصله مصادق عليه بتاريخ 

02 سبتمبر 2002؛

- صورة طبق األصل من رسم عطية عدلي أصله مؤرخ في 14 يونيو 2004 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من نسخة مؤرخة في 05 سبتمبر 2008 من رسم 

مقاسمة عدلي أصله مضمن بكناش األمالك رقم 09 صحيفة 445 

عدد 490 بتاريخ 27 اغسطس 1986 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم قسمة عدلي أصله مؤرخ في 19 يناير 2019 

)توثيق احلسيمة(؛

مضمن  أصله  عدلي  اإلرث  في  شراء  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

بتاريخ 24  رقم 76 صحيفة 477 عدد 745  العقارية  األمالك  بسجل 

نوفمبر 2011 )توثيق احلسيمة(؛

مضمن  أصله  عدلي  اإلرث  في  شراء  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

بتاريخ 05  رقم 79 صحيفة 390 عدد 412  العقارية  األمالك  بسجل 

يناير 2012 )توثيق احلسيمة(؛

بسجل  مضمن  أصله  عدلي  اراثة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

التركات والوصايا رقم 14 صحيفة 357 عدد 211 بتاريخ 22 يناير 2001 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلي أصله مؤرخ في 11 أكتوبر 1996 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلي أصله مؤرخ في 16 مارس 1993 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم صلح في ارث عدلي أصله مؤرخ في 02 

يناير 2004 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مؤرخ في 02 يناير 2019 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلي أصله مؤرخ في 14 ديسمبر 1994 

)توثيق احلسيمة(؛

- صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي أصله مؤرخ في 09 نوفمبر 2018 

)توثيق احلسيمة(؛

- عقد وكالة عرفي مصادق عليه بتاريخ 31 مارس 2022؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 18 أبريل 2022؛

 2022 20 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 289216 - 24

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022؛

طالب التحفيظ : محمد سوساح بن عبد اجمليد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" سوساح"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة أجدير، احملل املدعو : جتللت امزي؛

مساحته : 02 آر 29 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : نعيمة شدي؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة بلحاج؛

غربا : عالية شدي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 160 صحيفة 491 

عدد 486 بتاريخ 16 ماي 2022 )توثيق احلسيمة(؛

- نسخة مؤرخة في 18 أكتوبر 2022 من رسم قسمة رضائية عدلي أصله 

 387 عدد   360 صحيفة   137 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن 

بتاريخ 08 يناير 2019 )توثيق احلسيمة(؛

اثبات امللكية عدلي  2022 من رسم  - نسخة مؤرخة في 18 أكتوبر 

 416 عدد   356 41 صحيفة  رقم  الوثائق  باقي  أصله مضمن بسجل 

بتاريخ 16 أبريل 2009 )توثيق احلسيمة(؛

- رسم وكالة عدلي مضمن بالسجل رقم 52 عدد 351 صحيفة 113 

بتاريخ 08 أبريل 2022 )مصلحة التوثيق بالقنصلية العامة للمملكة 

املغربية أنفرس-بلجيكا(

- شهادة إدارية مؤرخة في 26 ماي 2022؛

 2022 20 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 289217 - 24

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022؛

طالبة التحفيظ : سهام فارح؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" فارح"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : دوار متجوت حتفريزت؛
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مساحته : 02 آر تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ياسني الرحموني؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 160 صحيفة 245 

عدد 233 بتاريخ 28 يناير 2022 )توثيق احلسيمة(؛

 160 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

صحيفة 101 عدد 94 بتاريخ 23 نوفمبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛

- صورة شمسية من عقد بيع وشراء عرفي أصله مصادق عليه بتاريخ 

06 يونيو 2011؛

- صورة شمسية من رسم امللكية عدلي أصله مضمن بسجل باقي رقم 45 

صحيفة 290 عدد 330 بتاريخ 08 ديسمبر 2010 )توثيق احلسيمة(

- شهادة التنافي مع القانون 90-25 مؤرخة في 21 يونيو 2022؛

 2022 : يوم 21 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 289218 - 24

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022؛

طالب التحفيظ : يوسف البوكري ابن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" أبياض"؛

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ايت يوسف وعلي، احملل املدعو : دوار 

ايت امحند اويحيا؛

مساحته : 01 آر تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : بن يحيى سعدية؛

شماال : الساقية؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الساقية، الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 122 صحيفة 49 

عدد 40 بتاريخ 30 سبتمبر 2016 )توثيق احلسيمة(؛

امللكية عدلي  ثبوت  2022 من رسم  أكتوبر  - نسخة مؤرخة في 18 

 199 عدد   205 52 صحيفة  رقم  الوثائق  باقي  أصله مضمن بسجل 

بتاريخ 07 يوليو 2012 )توثيق احلسيمة(؛

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

الوثائق رقم 83 صحيفة 424 عدد 316 بتاريخ 04 يونيو 2018 )توثيق 

احلسيمة(؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 17 أكتوبر 2022؛

 2022 26 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 289219 - 24

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022؛

طالب التحفيظ : سبعوني علي بن يونس؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" سبعوني"؛

نوعـه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق علوي ومرفق بالسطح؛

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي السوق؛

مساحته : 01 آر 05 س تقريبا؛

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 21243 - 24؛

شماال : الشارع؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6127 - 24؛

غربا : أوالد شعيب ملود؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رقم 4 صحيفة 493  بالسجل  بااللتزام عدلي مضمن  - رسم شراء 

عدد 4111 بتاريخ 21 أكتوبر 1988 )توثيق احلسيمة(؛

- رسم شراء عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 97 صحيفة 437 عدد 582 

بتاريخ 14 ماي 1983 )توثيق احلسيمة(؛

- عقد بيع وشراء عرفي ثابت التاريخ في 18 ديسمبر 1982؛

- عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 11 اغسطس 1989؛

- شهادة عدم التنافي مع القانون 90-25 مؤرخة في 12 أكتوبر 2022؛

 2022 26 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 00 : 09 صباحا.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باحلسيمة 

محمد أمني التدالوي   

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10995 - 25

تاريخ االيداع : 21 اكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : السيد املصطفى البوعناني بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" احلوض" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" احلوض" 

نوعه : أرض فالحية 
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موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو" أوالد صالح" .

مساحته : 42 آر 60 س تقريبا. 

شماال : العاملي احلاج محمد ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 1655 - 25 ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة العاملي احلاج عبد القادر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 176 عدد 68 في 15 يوليو 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 178 عدد 03 في 04 سبتمبر 2020 ؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 11 فبراير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 10996 - 25

تاريخ االيداع : 21 اكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : السيد احلاج شقروف بن بوشعيب. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" احلفاري" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" احلفاري" 

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 96 آر 61 س تقريبا. 

شماال : احمد بن العربي بلقسيوية ؛

شرقا : العياشي شقروف ؛

جنوبا : ورثة بوعزة حمدي ؛

غربا : ورثة بوشعيب شقروف.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 180 عدد 180 في 14 اكتوبر 2020؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 25 يونيو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 10997 - 25

تاريخ االيداع : 21 اكتوبر 2022 

طالبة التحفيظ : السيدة العنبي العودية بنت اعمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" الدعيديعة" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" الدعيديعة" 

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو" أوالد يونس".

مساحته : 20 آر 31 س تقريبا. 

القطعة األولى مساحتها : 16 آر 41 س

شماال : خيرة العنبي ؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 27003 - 25 ؛

غربا : الطريق.

القطعة الثانية مساحتها : 03 آر 90 س

شماال : خيرة العنبي ؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : ورثة العامري احلاج بناصر؛

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 204 عدد 261 في 20 سبتمبر 2022؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 ماي 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10998 - 25

تاريخ االيداع : 21 أكتوبر 2022 

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - الكبير اخلطيب بنسبة 06 / 48

2 - رحمة شقروف بنسبة 07 / 48

3 - اميان شقروف بنسبة 07 / 48

4 - زكرياء شقروف بنسبة 14 / 48

5 - احلاج شقروف بنسبة 14 / 48

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" احلفاري" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" احلفاري" 

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 35 آر 27 س تقريبا. 

شماال : احمد بن العربي بلقسيوية ؛

شرقا : احلاج شقروف ؛

جنوبا : ورثة بوعزة حمدي؛

غربا : احلسني شقروف.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 179 عدد 200 في 27 أكتوبر 2020؛

2 - نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 56 عدد 195 في 

21 أكتوبر 2020؛

3 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 113 عدد 306 

في 05 سبتمبر 2019؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 25 يونيو 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة الواحدة زواال.
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مطلب رقم 10999 - 25

تاريخ االيداع : 24 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : السيد علي احلجلي بن املكي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" لهريات" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" لهريات" 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو" السعيدية".

مساحته : 02 هـ 98 آر 55 س تقريبا. 

شماال : ورثة سليمان العرابي ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد : 32925 - 25 ؛

جنوبا : ورثة اسليمان العرابي ؛

غربا : الشعبة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 205 عدد 153 في 08 سبتمبر 2022؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 أغسطس 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 11000 - 25

تاريخ االيداع : 24 أكتوبر 2022 

طالبا التحفيظ : السيدين : 

1 -  كمال الوزيكي

2 - محمد رشادي بن عبد الرحيم, مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" احلائط" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" احلائط" 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو" الطرش" .

مساحته : 01 هـ 71 آر 36 س تقريبا. 

شماال : ورثة عبد اهلل خريبش، الطريق؛

شرقا : ورثة عبد اهلل خريبش، الطريق؛

جنوبا : ورثة احملجوب بن العربي ؛

غربا : ورثة احملجوب بن العربي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 13 عدد 416 

في 23 مارس 2010؛

2 - رسم صدقة عدلي مضمن بكناش83 عدد 319 في 06 أبريل 2010؛

3 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 199 عدد 74 في 16 مارس 2022؛

-4 شهادة إدارية مؤرخة في26 ماي 2008؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 11001 - 25

تاريخ االيداع : 25 اكتوبر 2022 

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - محمد رشيد بن محمد بنسبة 2/ 16

2 - فاطمة رشيد بنسبة 1/ 16

3 - الصاحلة رشيد بنسبة 1/ 16

4 - احمد رشيد بنسبة 2/ 16

5 - السعدية رشيد بنسبة 1/ 16

6 - الكبيرة رشيد بنسبة 1/ 16

7 - اخملتار رشيد بنسبة 2/ 16

8 - املصطفى رشيد بنسبة 2/ 16

9 - خالد رشيد بنسبة 2/ 16

10 - زهرة بنقدور بنت محمد بنسبة 2/ 16

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" فدان السبع" 

نوعه : أرض فالحية 

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

مساحته : 01 هـ 26 آر 37 س تقريبا. 

شماال : احلاج احمد الصحراوي ؛

شرقا : ورث منصور ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 15890 - س ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 15890 - س.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 173 عدد 229 في 10 يونيو 2020؛

2 - رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 83 عدد 218 في 23 أغسطس 2022؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 02 يناير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 11002 - 25

تاريخ االيداع : 25 اكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : السيد اليحياوي العايدي بن العربي. 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ظهر حمو"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا احملل املدعو" السحاتة" .

مساحته : 02 هـ 50 آر 92 س تقريبا. 

شماال : الرسمني العقارين رقم : 30856 - 25و 29302 - 25 ؛

شرقا : محمد بن محمد بن املعطي ؛

 ،25 جنوبا : محمد بن محمد بن املعطي، الرسم العقاري رقم : 25114 - 

محمد بن املعطي ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 32813 - س والرسم العقاري عدد : 14991 - د.

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 192 عدد 202 في 29 سبتمبر 2021؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 يونيو 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 11003 - 25

تاريخ االيداع : 25 اكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : السيد اليحياوي العايدي بن العربي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" مرس اوالد جازية" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" مرس أوالد جازية" 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا احملل املدعو" السحاتة".

مساحته : 41 آر 53 س تقريبا. 

شماال : طوطو بنت محمد بن الغزواني؛

شرقا : ورثة محمد بت احلاج عبد القادر ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 30453 - 25؛

غربا : محمد بن محمد بن الغزواني.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 192 عدد 200 في 29 سبتمبر 2021؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 يونيو 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 11004 - 25

تاريخ االيداع : 25 اكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : السيد اليحياوي العايدي بن العربي. 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ظهر حمو1"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا احملل املدعو" السحاتة" .

مساحته : 74 آر 15 س تقريبا. 

شماال : الرسم العقاري رقم : 19905 - س، ورثة احمد بن امحمد،

بن احلداد، مطلب التحفيظ رقم : 23799 - س ؛

شرقا : الرسمني العقارين رقم : 30856 - 25، 15169 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 29302 - 25؛

غربا : والرسم العقاري رقم : 14991 - د.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 193 عدد 156 في 30 سبتمبر 2021؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 يونيو 2021؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 11005 - 25

تاريخ االيداع : 25 اكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : السيدة سعاد بيدار بنت حميد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" دار البقرات 5" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" دار البقرات 5"

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش احملل املدعو" أوالد بورزك" .

مساحته : 01 هـ 20 آر 92 س تقريبا. 

شماال : امللك الغابوي ؛

شرقا : رمية املغروسي ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : عائشة املغروسي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 202 عدد 284 في 05 سبتمبر 2022؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 206 عدد 162 في 21 سبتمبر 2022؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 11 أغسطس 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 11006 - 25

تاريخ االيداع : 25 اكتوبر 2022 

طالبة التحفيظ : السيدة سعاد بيدار بنت حميد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :" دار البكرات 4".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" دار البكرات 4"

نوعه : أرض فالحية 

أوالد  املدعو"  احملل  بطاش  سيدي  جماعة  بنسليمان  اقليم   : موقعه 

بورزك" .

مساحته : 01 هـ 33 س تقريبا. 

شماال : امللك الغابوي ؛

شرقا : احلسن املغروسي ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : يامنة املغروسي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 202 عدد 86 في 16 يونيو 2022؛

2 - رسم شراء عدلي مضمن بكناش 206 عدد 163 في 21 سبتمبر 2022؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 30 ماي 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 ديسمبر 2022 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان 

عبد اللطيف شانع     
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محافظة احملمدية

مطلب رقم 3882 - 26

تاريخ اإليداع : 24 اكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : خالد الشرادي بن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك : أرض العقرب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض التهامية

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملمدية جماعة سيدي موسى بن علي، مركز سيدي موسى بن علي

مساحته : 78 آر 10 سنتيار

حدوده : 

شماال : العرصاوي الزوهرة

جنوبا : محمد جعفر- محمد املهرمش

شرقا : عني امحيجيبة 

غربا : ورثة العرصاوية

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 159 كناش األمالك 124 بتاريخ 31 ديسمبر 2019

2 - شهادة ادارية عدد 14 صادرة عن قائد قيادة سيدي موسى بن علي 

بتاريخ 18 ديسمبر 2019

 2022 26 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 و 30 د صباحا

مطلب رقم 3883 - 26

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : أحمد بوقلة بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك : أرض دندون

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض دندون

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق ارضي

موقعه : احملمدية جماعة الشالالت دوار اوالد معزة كسكاد 

مساحته : 82 آر 35 سنتيار

حدوده : 

شماال : طريق الرباط رقم 01

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13935/د2

شرقا : بوقلة دونيا

غربا : بوقلة عبد الواحد

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 26 كناش األمالك 84 بتاريخ  19 سبتمبر 2022

الثانية  اإلدارية  امللحقة  قائد  عن  صادرة   10 عدد  ادارية  شهادة   -  2

بباشوية الشالالت بتاريخ 18 اغسطس 2022

 2022 26 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 11 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

مصطفى بنحداوي    

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 47379 - 27
تاريخ االيداع : 13 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : محمد كمالي بن احلسني.
االسم الذي يعرف به امللك" بدون اسم" 

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

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي اساكا.
مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : الزنقة ) ملك جماعي ( ؛
شرقا : الزنقة ) ملك جماعي ( ؛

جنوبا : فاطمة علي ؛
غربا : يامنة املرشت.

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 2734 مؤرخ في 14 اكتوبر 2002 ؛
2 - شهادة ادارية عدد 247 مؤرخة في 27 سبتمبر 2022.

 2022 : يوم 13 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 
على الساعة 09 و 30 د.

مطلب رقم 47380 - 27
تاريخ االيداع : 13 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : اجلياللي عتيق بن صالح.
االسم الذي يعرف به امللك" بوفران" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بوفران" 
نوعه : ارض فالحية بها بناية و اسطبل.

سدي  جماعة  اجلموس،  وملحقة  دائرة  خنيفرة،  اقليم   : موقعه 
احسني، املكان املدعو : الكعيدة.

مساحته : 05 هـ 15 آر 94 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 6931  - 27 ؛
شرقا : الواد ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8960  - 27 ؛
غربا : الغابة ) امللك الغابوي (.

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 391 مؤرخ في 22 سبتمبر 1999 ؛
2 - رسم شراء عدلي عدد 390 مؤرخ في 22 سبتمبر 1999 ؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 1847 مؤرخ في 15 يوليو 1988؛
4 - رسم ملكية عدلي عدد 1848 مؤرخ في 15 يوليو 1988؛

5 - رسم شراء عدلي عدد 602 مؤرخ في 11 يوينو 1994؛
6 - شهادة ادارية عدد 02/2022 مؤرخة في 28 سبتمبر 2022.

 2022 : يوم 13 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 
على الساعة 11.
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مطلب رقم 47381 - 27

تاريخ االيداع : 13 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : وعلي حجير بن موحى. 

االسم الذي يعرف به امللك" بومييدار" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" بومييدار" 

نوعه : ارض فالحية.

تيغسالني،  و جماعة  القباب، ملحقة  دائرة  اقليم خنيفرة،   : موقعه 

املكان املدعو : توانزا، آيت الطالب اوعمر.

مساحته : 01 هـ 92 آر 06 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة ندوري ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 44 مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 ؛

2 - نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 57 مؤرخ في 08 نوفمبر 2021.

 2022 : يوم 13 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 14 و 30 د.

مطلب رقم 47382 - 27

تاريخ االيداع : 14 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : يونس اميراز بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك" املو" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" املو" 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة القباب، ملحقة و جماعة آيت اسحاق، 

املكان املدعو : دوار آيت مالل.

مساحته : 13 آر 24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك جماعي ( ؛

شرقا : عماري عمر ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 33479  - 27 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 33479  - 27.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 58 مؤرخ في 22 يونيو 2022 ؛

2 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد51 مؤرخ في 17 يونيو 2022.

 2022 : يوم 14 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 و 30 د.

مطلب رقم 47383 - 27

تاريخ االيداع : 14 اكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : كلثوم اخلملي بنت اخلليفة.

االسم الذي يعرف به امللك" ميمونة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ميمونة" 

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي الرحمة. 

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : موالتي العثماني ؛

شرقا : املعطي ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك جماعي ( ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 24 مؤرخ في 20 ماي 2016 ؛

2 - نسخة من رسم شراء عدد 840 مؤرخ في 05 سبتمبر 2008

3 - شهادة االقتناء على الشياع عدد 08/2022 مؤرخة في 29 اغسطس 2022. 

 2022 : يوم 14 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 و 30 د. 

مطلب رقم 47384 - 27

تاريخ االيداع : 17 اكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك" روض احلي الفالحي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" روض احلي الفالحي" 

نوعه : ارض بها بناية.

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : احلي الفالحي. 

مساحته : 01 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عاشور محمد؛

شرقا : ورثة فضيلة، ورثة اخلياطي ؛

جنوبا : لصكع محمد ؛

غربا : الزنقة ) ملك جماعي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة و مستمرة بدون منازع طيلة املدة القانونية. 

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10. 

مطلب رقم 47385 - 27

تاريخ االيداع : 17 اكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : مجدة بوحمزة بنت عمر.

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

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني.

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : جتزئة احملمدين، رقم 46. 

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي (؛

شرقا : الزنقة ) ملك جماعي ( ؛

جنوبا : هادي محمد ؛

غربا : جيناني مصطفى.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عرفي مصحح االمضاءات في 10 اغسطس 1988 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 308 مؤرخ في 03 يناير 2003 ؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 996 مؤرخ في 30 اغسطس 2009 ؛

4 - شهادة ادارية عدد 266 مؤرخة في 13 اكتوبر 2022. 

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09. 

مطلب رقم 47386 - 27

تاريخ االيداع : 18 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : طريق بوقسيم بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك" تيزي اشبار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" تيزي اشبار" 

نوعه : ارض فالحية بها بئر.

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

املكان املدعو : آيت حلسن اسعيد، اشبار نايت بنيشي. 

مساحته : 05 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : مصطفى نوري ؛

غربا : محمد احزرير.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 72 مؤرخ في 03 ديسمبر 2018 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 349 مؤرخ في 17 يونيو 2011 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 26 مكرر مؤرخة في 03 اكتوبر 2022. 

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 15. 

مطلب رقم 47387 - 27

تاريخ االيداع : 19 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : املصطفى بوعاصم بن احلاج الغازي.

االسم الذي يعرف به امللك" تاغزوت واعراب 03" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" تاغزوت واعراب 03 نوعه 

: ارض فالحية.

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

جماعة ام الربيع، املكان املدعو : دوار آيت حمان. 

مساحته : 04 آر 77 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد املود بن عمر ؛

شرقا : محمد املود بن عمر ؛

جنوبا : حادي علي بن امباركة ؛

غربا : ورثة وعميرة محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 1257 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015. 

 2022 : يوم 19 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 12 و 30 د. 

مطلب رقم 47388 - 27

تاريخ االيداع : 19 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : نورالدين امحزون بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك" امحيجيبة 01" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" امحيجيبة 01" 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

دوار   : املدعو  املكان  لهري،  جماعة  خنيفرة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

امهروق. 

مساحته : 65 آر 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابراهيم بن محمد؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : فكراوي محمد ؛

غربا : الساقية ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 07 مؤرخ في 30 يوليو 2022 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 104 مؤرخة في 05 يوليو 2022. 

 2022 20 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 و 30 د. 

مطلب رقم 47389 - 27

تاريخ االيداع : 19 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : نورالدين امحزون بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك" امحيجيبة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" امحيجيبة" 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة، جماعة لهري، املكان املدعو : دوار امهروق. 
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مساحته : 02 هـ 82 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابراهيم بن محمد؛

شرقا : مطلب رقم 23549  - 27 ؛

جنوبا : فكراوي امحمد ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 137مؤرخ في 10اغسطس 2022؛

2 - شهادة ادارية عدد 105 مؤرخة في 05 يوليو 2022. 

 2022 20 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 11 و 30 د. 

مطلب رقم 47390 - 27

تاريخ االيداع : 19 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : نورالدين امحزون بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك" امحيجيبة 05" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" امحيجيبة 05" 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

دوار   : املدعو  املكان  لهري،  جماعة  خنيفرة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

امهروق. 

مساحته : 25 آر 91 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابراهيم بن محمد؛

شرقا : الساقية ) ملك عمومي (؛

جنوبا : فكراوي امحمد ؛

غربا : الساقية ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 08 مؤرخ في 30 يوليو 2022 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 106 مؤرخة في 05 يوليو 2022. 

 2022 20 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10 و 30 د.

مطلب رقم 47391 - 27

تاريخ االيداع : 19 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : محمد درعبو بن حمو.

االسم الذي يعرف به امللك" تيشوت ازمور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ملك محمد" 

نوعه : ارض فالحية بها بناية.

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

البرج، املكان املدعو : دوار تيشوت ازمور.

مساحته : 09 هـ 05 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج قمري ؛

شرقا : ورثة قمري امبارك، مولود ارسالي ؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي (.؛

غربا : الشعبة ) ملك عمومي (. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 149 مؤرخ في 16 سبتمبر 2022 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 64 مؤرخة في 07 سبتمبر 2022. 

 2022 20 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09. 

مطلب رقم 47392 - 27

تاريخ االيداع : 20 اكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

االسم الذي يعرف به امللك" دار اجلامع" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" دار اجلامع" 

نوعه : ارض بها بناية.

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة القباب، جماعة كروشن املكان املدعو : كروشن. 

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك جماعي ( ؛

شرقا : محمد اغزاف، موحى اغزاف ؛

جنوبا : ورثة موحى احلبيب ؛

غربا : الزنقة ) ملك جماعي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة و مستمرة بدون منازع طيلة املدة القانونية. 

 2022 : يوم 21 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10 و 30 د. 

مطلب رقم 47393 - 27

تاريخ االيداع : 20 اكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : رابحة ناصيري بنت سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك" تكورت" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" تكورت" 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة القباب، جماعة تيغسالني، املكان املدعو 

: دوار تيفراتني. 

مساحته : 01 هـ 05 آر 79 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : اهقار محمد ؛
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جنوبا : علي ناصيري ؛

احلقوق   ) عمومي  م.   ( الطريق  ناصيري،  حلسن  ناصيري،  علي   : غربا 

العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 318 مؤرخ في 06 ديسمبر 2021؛

2 - نسخة من رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 296 مؤرخ في 06 ديسمبر 2021.

 2022 : يوم 21 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10 و 30 د. 

مطلب رقم 47394 - 27

تاريخ االيداع : 20 اكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : حنان عرباوي بنت حمو.

االسم الذي يعرف به امللك" مشماش 02" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" مشماش 02" 

نوعه : ارض فالحية بها بناية و اسطبل.

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

املدعو : آيت عزوز. 

مساحته : 01 هـ 05 آر 54 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الغابة ) ملك غابوي ( ؛

شرقا : عرباوي محمد، عرباوي ياسني ؛

جنوبا : محمد احلدادي، عبد االله حدادي ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 160 مؤرخ في 15 ابريل 2022؛

2 - نسخة من رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 08 مؤرخ في 15 مارس 2017.

 2022 : يوم 21 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10 و 30 د. 

مطلب رقم 47395 - 27

تاريخ االيداع : 20 اكتوبر 2022.

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - هشام اجلرفي بن احمد ؛

2 - سعيدة بلخير بنت املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك" ادمار اماحول" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ادمار اماحول" 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة، ملحقة لهري – اكلمام ازكزا، جماعة 

اكلمام ازكزا، املكان املدعو : دوار آيت حلسن اويحيى 

مساحته : 49 آر 36 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بلعيد بن حدو ؛

شرقا : بن حدو محمد ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي (؛

غربا : بلعيد بن حدو. 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 31 مؤرخ في 19 يناير 2022؛

2 - رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 341/89 مؤرخ في 16 مارس 1989.

 2022 : يوم 21 ديسمبر  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 14.

مطلب رقم 47396 - 27

تاريخ االيداع : 21 اكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : اسماء اليوسفي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك" ملك اسماء" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ملك اسماء" 

نوعه : ارض فالحية.

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

: آيت موسي. 

مساحته : 98 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اليوسفي احلسني ؛

شرقا : اليوسفي محمد ؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

غربا : اليوسفي عبد اهلل.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 287 مؤرخ في 26 يناير 2011 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 1383 مؤرخ في فاحت ديسمبر 2006 ؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 1406 مؤرخ في 29 نوفمبر 2006 ؛

4 - رسم تعريف بشراء عدلي عدد 858 مؤرخ في 03 نوفمبر 2021 ؛

5 - نسخة من رسم اراثة عدلي عدد 75 مؤرخ في 29 يناير 2003 ؛

6 - شهادة ادارية عدد 10 مؤرخة في 25 اكتوبر 2021. 

 2022 22 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 10. 

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة

جواد شريفي     

محافظة الرماني

مطلب رقم 7279 - 29. 

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : فاطنة الترايبي بنت محمد بن بنعلي 

االسم الـذي يعـرف به امللك حاليا :" العطشانة" . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" "العطشانة" . 

نوعه :" ارض عارية" .

أوالد  دوار  البراشوة  الرماني جماعة  دائرة  اخلميسات،  إقليم   : موقعه 

ميمون1 دوار أوالد عزوز

مساحته : 03 هـ 80 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال رسم عقاري عدد 1968 - 29 و املطلب رقم 2183 - 29

شرقا : ورثة بوعزة بن الشطيبي -رثة عبد الرحمان الترايبي بن اعلي  

- امحمد الترايبي

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 23529 - ر

غربا : ورثة عبد الرحمان الترايبي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

كناش   67 صحيفة   62 عدد  بسجل  مضمن  عدلي  ملكية  رسم 

األمالك  43/20 بتاريخ 04 ديسمبر 2020

شهادة إدارية مؤرخة في 03 سبتمبر 2020.

شهادة إدارية عدد 45/ج.ب/ق.ت. املؤرخة في 06 يونيو 2021

التاسعة  الساعة  على   2022 ديسمبر   16  : التحديد  عملية  تاريخ 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 7280 - 29. 

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022.

طالبو التحفيظ : 

1 - فاطنة براش بنت امليلودي بن احمد بنسبة 3125/ 25000

2 - هاجر العماري بنت احمد بن احلاج بنسبة 5468 / 25000

3 - أيوب العماري بن احمد بن احلاج بنسبة 10937 / 25000

4 - احسان العماري بنت احمد بن احلاج بنسبة 5468 / 25000

االسم الـذي يعـرف به امللك حاليا :" احسان" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" "احسان" . 

نوعه :" ارض عارية" .

أوالد  دوار  البراشوة  الرماني جماعة  دائرة  اخلميسات،  إقليم   : موقعه 

مرزوك أوالد أوالد كثير

مساحته : 02 هـ 50 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال الطريق عرضها 10 امتار و محمد العماري

شرقا : ورثة حماني بنعمار 

جنوبا : مجرى واد وبعد السد

غربا : العماري مصطفى

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

كناش   169 صحيفة   179 عدد  بسجل  مضمن  عدلي  ملكية  رسم 

األمالك 48 بتاريخ 14 ابريل 2022

شهادة إدارية عدد 23 مؤرخة في 10 يناير 2022.

شهادة إدارية عدد 39 املؤرخة في 18 يوليو 2022

وكالة عدلية مضمن حتت عدد 87 صحيفة 114 بتاريخ 06يوليو 2022

التاسعة  الساعة  على   2022 ديسمبر   19  : التحديد  عملية  تاريخ 

والنصف صباحا.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى" الطاهري3" 

مطلب رقم : 5356 - 29 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1086 املؤرخة في 23 أكتوبر 2019 

مبقتضـى مطلب اصالحي مؤرخ في 05 يوليو 2022، فإن مسطرة حتفيظ 

بدائرة  الكائن   29  -  5356 رقم  املطلب  ذي  الطاهري3"  املسمى"  امللك 

ّ، دوار عزوز  الرماني، جماعة البراشوة، قبيلة النغامشة دوار اوالد ميمون 

اصبحت تتابع من االن فصاعدا مبساحة قدرها 76 آر عوضا عن املساحة 

املصرح بها عند ايداع مطلب التحفيظ وذلك بناء على الرسوم املودعة 

سابقا تاييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 شعبان 1443 موافق ل 02 ابريل 2022 

املضمن بعدد 148 صحيفة 221 كناش 56/22 بتاريخ 24 يونيو 2022.

- شهادة إدارية عدد 175 مؤرخة في 22 مارس 2022

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

حسن اخللقي    

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 46115 - 30 

تاريخ اإليـداع : 26 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد حسن بكير بن محمد بن عمر.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا :" فدان املال".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" فدان املال".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب، قيادة و جماعة سيدي 

اعمر احلاضي، دوار اوالد حجاج.

مساحته : 2 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة علي بن عبو و ورثة عبد السالم كلو ؛

جنوبا : حلسن الظريف؛

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 4208 ؛ 

غربا : ورثة العربي بن جلون.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.



7045 عدد 1244 - 07 ربيع اآلخر 1444 )02 نوفمبر 2022(

 3  -  1444 األول  ربيع   06 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

أكتوبر 2022 مضمن بعدد 152 كناش األمالك رقم 14 بقسم التوثيق 

باحد كورت.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 46116 - 30 

تاريخ اإليـداع : 27 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد عز الدين كباص بن محمد بن احمد.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا :" البشباشة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" البشباشة".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة اجملاعرة، دوار عني دريج.

مساحته : 01 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد اهلل التامية ؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : عبد اهلل التامية ؛ 

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 من ذي احلجة 1443 - 13 

 69 226 كناش األمالك رقم  2022 مضمن بعدد 171 صحيفة  يوليو 

بقسم التوثيق بوزان.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

يحي حساني   

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 147522 - 31

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : خمبوبي السعيد بن عبد الرحمان بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" الكدية" 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" خمبوبي"

مشتمالته : أرض فالحية بورية

موقعه : دوار اكر وزرو جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.

مساحته : 8 هـ 53 آر 69 س تقريبا

حدوده :  

شماال : ورثة الرايس علي

شرقا : ورثة الرايس علي

جنوبا : ورثة الرايس علي

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 23 أغسطس 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 147523 - 31

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : ازدوا احلسن بن علي بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" ملك سيدي محمد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ملك سيدي محمد".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : سيدي محمد بن عبد اهلل جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني

مساحته : 75 س تقريبا

حدوده :  

شماال : الرسم العقاري رقم 23707 - 31

شرقا : بهادي حلسني

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه ملكية )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 15يوليو 2014.

- شهادة إدارية )صورة مطابقة لالصل( بتاريخ فاحت أكتوبر 2014 عدد 

.548/2014

- عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 2 أكتوبر 2014.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 147524 - 31

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ادعلي كرمي بن مبارك بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" ملك بريوش"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ملك بريوش"

مشتمالته : أرض عارية محاطة بسور

موقعه : تيرت1 جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني

مساحته : 1 آر تقريبا

حدوده :  

شماال : رشيد سكوم

شرقا : ابراهيم بن القاسمي

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه بيع )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 28 يوليو 2011.

- رسم عدلي موضوعه بيع )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 30 ماي 2013.

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11 ابريل 2017.

- عقد عرفي موضوعه وكالة )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 9 سبتمبر 2017.

- شهادة إدارية بتاريخ 19 أكتوبر 2022 عدد 68/2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 147525 - 31

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : ادبلخير احلسن بن بيهي بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" متدغوست".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ادبلخير".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : حي متدغوست جماعة واقليم تيزنيت.

مساحته : 1 آر 44 س تقريبا

حدوده :  

شماال : كوغربو محمد بن عبد اهلل

شرقا : طريق

جنوبا : طريق

غربا : كوحميد عبد الرحمان

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 22 يناير 1992.

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 مارس 2007.

- إشهاد عرفي بتاريخ 13 أكتوبر 2022.

- شهادة إدارية بتاريخ 14 أكتوبر 2022 عدد 147/62/2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و00 دقيقة.

مطلب رقم 147526 - 31

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالبا التحفيظ : 

- تنكرفي رشيد بن محمد بنسبة 1 / 2 

- تنكرفي أحمد بن عبد الرحمان بنسبة 1 / 2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" متساوت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" متساوت".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : حي تزكا جماعة تافراوت اقليم تيزنيت.

مساحته : 3 آر 77 س تقريبا

حدوده :  

شماال : طريق

شرقا : الرسم العقاري رقم 51044 - 31

جنوبا : أمزيل سعيد

غربا : ممر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 18 ابريل 2022.

- عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 25 ابريل 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

13 و00 دقيقة.

مطلب رقم 147527 - 31

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : تنكرفي خديجة بنت محمد بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" ماكا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ماكا".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : طريق اغير نتاركانت جماعة تافراوت اقليم تيزنيت.

مساحته : 2 آر 95 س تقريبا

حدوده :  

شماال : آيت بوعدي عنهم أحمد بوعدي

شرقا : آيت تزكا منهم امزيل سعيد

جنوبا : آيت تزكا

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 3 ديسمبر 2021.

- عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 12 ماي 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 147528 - 31

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : بن عبو عبد اهلل بن محمد بنسبة 1/1

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

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

مشتمالته : أرض بها بناية سفلية

موقعه : شارع اجليش امللكي جماعة تافراوت اقليم تيزنيت.

مساحته : 2 آر 60 س تقريبا

حدوده :  

رقم  العقاري  والرسم   31  -  20059 رقم  التحفيظ  مطلب   : شماال 

31 - 162048

شرقا : بن عبو أحمد
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جنوبا : الساحة

غربا : شارع اجليش امللكي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 9 نوفمبر 2016.

- عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 31 أغسطس 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

12 و00 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" البحير 30"

ذي مطلب التحفيظ عدد 44204 - 31، الذي ادرج بيانه التجزيئي 

باجلريدة الرسمية عدد 904  بتاريخ 27 أبريل 2016 

وكذا اعالن بانتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 976 

بتاريخ 13 سبتمبر 2017.

مسطرة  فإن  سبتمبر2022   28 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" البحير 30" موضوع املطلب عدد 44204 - 31 

املعدر  املرس جماعة  بدوار  املعدر  اجلماعي  التحفيظ  الكائن مبنطقة 

الكبير اقليم تيزنيت تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد عبد اهلل 

مزي بن محمد وذلك بناءا على الوثائق املدلى بها سابقا وكذا : 

- شهادة بامللك دي الرقم الترتيبي رقم 233 صادرة عن قائد أكلو.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت 

عبد اللطيف ميموني    

محافظة العرائش

مطلب رقم 37726 - 36

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : عبدالصمد احلجي بن عبدالسالم 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" البزه زعني الطريبق".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" البزه زعني الطريبق".

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم العرائش، جماعة عياشة، احملل املدعو : دوار بومهدي.

مساحته : 17 هـ 51 آر 52 س تقريبا

حدوده :  

شماال : طريق

شرقا : الرسم العقاري رقم 27271 - 36 و مطلب عدد : 37271 - 36

جنوبا : الرسم العقاري رقم 24316 - 36 و مسلك عمومي

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 

5 سبتمبر 2002.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 37727 - 36

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : محمد بن محمد اللهيوي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" شهد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" شهد".

مشتمالته : أرض عارية و أرض فالحية

موقعه : إقليم العرائش، جماعة زوادة، احملل املدعو : الدفيعات.

مساحته : 75 آر تقريبا

حدوده :  

شماال : فاطمة بنت بنعيسى

شرقا : طريق

جنوبا : ورثة محمد اللهيوي

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه إراثة )أصل( بتاريخ 7 ماي 2008.

2 -رسم عدلي موضوعه صدقة )أصل( بتاريخ 20 سبتمبر 2022.

3 -رسم عدلي موضوعه صدقة )أصل( بتاريخ 18 أكتوبر 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 37728 - 36

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : محمد زنون بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" زنون".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" زنون".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم العرائشن جماعة الساحل، احملل املدعو : حومة الشرفاء.

مساحته : 1 آر 80 س تقريبا

حدوده :  

شماال : فاطمة احلوزي بنت محمد

شرقا : محمد بن محمد احلوزي

جنوبا : عبدالسالم احلوزي بن محمد

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.
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سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 28 أكتوبر 1991.

2 -رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 17 مارس 2017.

3 -وكالة موضوعه وكالة )أصل( بتاريخ 23 أكتوبر 2017.

4 -رسم عدلي موضوعه إراثة )أصل( بتاريخ 22 فبراير 2022.

5 -رسم عدلي موضوعه وكالة )أصل( بتاريخ 22 فبراير 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

مطلب رقم 37729 - 36

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : أحمد احلراثي بن عبداهلل 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" احلراثي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" احلراثي".

مشتمالته : أرض فالحية بئر وأشجار وبها بناية حتتوي على طابق سفلي

موقعه : إقليم العرائش، جماعة عياشة، احملل املدعو : مدشر املصراح اجملزليني.

مساحته : 63 آر 62 س تقريبا

حدوده :  

شماال : ورثة العياشي و ورثة بنصار

شرقا : ورثة احلسني عبدالسالم و عبدالسالم بوحرات

جنوبا : ورثة عبدالسالم بن رقوم و ملك األوقاف

غربا : طريق و عبدالسالم الشقاف

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 8 ابريل 1978.

2 -رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 15 ديسمبر 1992.

3 -رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 15 يناير 1993.

4 -رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 6 أكتوبر 2004.

5 -رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 9 يونيو 2009.

6 -رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 26 يونيو 2010.

7 -رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 7 أكتوبر 2010.

8 -رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 20 يونيو 2014.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 37730 - 36

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : األمني اجلنوي بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" اجلنوي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" اجلنوي".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بوجديان، احملل املدعو : مزارع مدشر امجادي.

مساحته : 1 آر 20 س تقريبا

حدوده :  

شماال : طريق

شرقا : البشير العسري ومن معه

جنوبا : أحمد العسري

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه إراثة )أصل( بتاريخ 21 ابريل 2016.

2 -رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 5 ماي 2016.

3 -شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 17 أغسطس 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 ديسمبر 2022 على الساعة 

11 و30 دقيقة.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" غرسة بنعيشة"

مطلب رقم 1703 - 36

2022 فإن مسطرة  املؤرخ في 14 أكتوبر  مبقتضى املطلب اإلصالحي 

 1703 رقم  املطلب  بنعيشة"ذي  غرسة  املسمى"  امللك  حتفيظ 

سيدي  الكبير،حي  القصر  العرائش،مدينة  بإقليم  الكائن   36  -

بلعباس،أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا وفق البيانات التالية : 

طالبو التحفيظ : 

1. بنيوب عبد القادر بن الطيب بنسبة 1680 / 21696 من حق امللكية التامة.

2. الكنيسي أحمد بن فضول بن احمد بنسبة 3360 / 21696 من حق 

امللكية التامة.

/ 21696 من  3. الكنيسي هيبة بنت فضول بن احمد بنسبة 2112 

حق امللكية التامة.

4. الكنيسي منانة بنت فضول بن احمد بنسبة 1680 / 21696 من 

حق امللكية التامة.

5. الكنيسي خدوج بنت فضول بن احمد بنسبة 2760 / 21696 من 

حق امللكية التامة.

حق  من   21696  /  528 بنسبة  بوسلهام  بنت  فاطمة  البوربيعي   .6

امللكية التامة.

7. الكنيسي محمد بن عبد اهلل بن فضول بنسبة 2464 / 21696 من 

حق امللكية التامة.

/ 21696 من حق  بن احمد بن محمد بنسبة 1260  بنيوب حسن   .8

امللكية التامة.

9. بنيوب محمد بن احمد بن محمد بنسبة 1260 / 21696 من حق 

امللكية التامة.

10. بنيوب غيثة بنت احمد بن محمد بنسبة 630 / 21696 من حق 

امللكية التامة.

11. بنيوب الطاهرة بنت احمد بن محمد بنسبة 630 / 21696 من حق 

امللكية التامة.
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12. الكنيسي فاطمة بنت عبد اهلل بن فضول بنسبة 1232 / 21696 

من حق امللكية التامة.

13. بنيوب السعيد بن احمد بن محمد بنسبة 1260 / 21696 من حق 

امللكية التامة.

14. بنيوب ربيعة بنت الطيب بن محمد بنسبة 840 / 21696 من حق 

امللكية التامة.

وذلك بناءا على احلجج و الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور و كذا : 

 09 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية  احملكمة  عن  الصادر  احلكم   .1

فبراير 2006 رقم 43 ملف عدد 48/2002/9.

2. قرار محكمة اإلستئناف بطنجة رقم 68 الصادر بتاريخ 17 يناير 2008 

ملف رقم 93-06/8.

املؤرخ في 24 فبراير 2010 ملف عدد  3. قرار اجمللس األعلى عدد 883 

.1066-1-1-2008

4. قرار محكمة اإلستئناف بطنجة رقم 442 الصادر بتاريخ 18 ابريل 2011 

ملف رقم 140-2010-1404.

26 فبراير 2013 ملف  5. قرار محكمة النقض عدد 117/1 املؤرخ في 

عدد 4392-1-1-2011.

يونيو 2015 ملف   09 املؤرخ في  النقض عدد 344/1  قرار محكمة   .6

عدد 2735/1/1/2013.

7. قرار محكمة النقض عدد 927/8 املؤرخ في 26 نوفمبر 2019 ملف 

عدد 8485/1/8/2017.

8. شهادة ضبطية مؤرخة في 05 ابريل 2022 ملف عدد 10-1404/2010.

9. رسم اثبات متروك عدلي مضمن في 19 اكتوبر 1997.

10. رسم استفسار و اثبات متروك عدلي مضمن في 28 اكتوبر 1997.

11. رسم موجب اثبات كراء عدلي مضمن في 23 اكتوبر 1997.

12. رسم استسفار لفيف عدلي مضمن في 27 اكتوبر 1997.

13. رسم توكيل مفوض عدلي مضمن في 04 ابريل 1989.

14. عقد توكيل عرفي مصادق عليه بتاريخ 26 ماي 1998.

15. عقد توكيل عرفي مصادق عليه بتاريخ 28 يوليو 1998.

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش 

ادريس بوزيان    

 محافظة تاونات

مطلب رقم 86460 - 37

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" مسجد الكعديني" ؛ 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" مسجد الكعديني" 

مشتمالته : أرض بها مسجد، 

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني عائشة احملل املدعو الكعديني ؛

مساحته : 07 آر 54 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زهار سعيد، 

شرقا : مقبرة وطريق عمومية عرضها 6 امتار ؛ 

جنوبا : كرتي احمد ؛ 

غربا : كريش عبدالعالي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة و مستمرة.

على   2022 ديسمبر   22  : هو  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 86461 - 37

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" مسجد ااحلورش" ؛ 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" مسجد احلورش" 

مشتمالته : أرض بها مسجد، 

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة بوعروس احملل املدعو احلورش ؛

مساحته : 07 آر 7 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بوجوال و الطريق، 

شرقا : ورثة محمد بوجوال ؛ 

جنوبا : ورثة بوشعالة حلسن ؛ 

غربا : ورثة بوشعالة حلسن.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة و مستمرة.

على   2022 ديسمبر   22  : هو  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 86462 - 37

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" السفسوفة" ؛ 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" السفسوفة" 



عدد 1244 - 07 ربيع اآلخر 1444 )02 نوفمبر 2022(7050

مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون، 

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني لكدح احملل املدعو بني ستينت ؛

مساحته : 80 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : التوزاني محمد بن ادريس، 

شرقا : التوزاني محمد بن احلسني ؛ 

جنوبا : ورثة التوزاني محمد بن احمد ؛ 

غربا : محمد خاي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة و مستمرة.

على   2022 ديسمبر   23  : هو  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 86463 - 37

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" مسجد بني ستينت" ؛ 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" مسجد بني ستينت" 

مشتمالته : أرض بها مسجد، 

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني لكدح احملل املدعو بني ستينت ؛

مساحته : 15 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : لعرج محمد، 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : الطريق،.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة و مستمرة.

على   2022 ديسمبر   23  : هو  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 86464 - 37

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" مسجد اخليادرة العليا" ؛ 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" مسجد اخليادرة العليا" 

مشتمالته : أرض بها مسجد، 

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة بوعروس احملل املدعو اخليادرة؛

مساحته : 7 آر 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد اخلبيزي، 

شرقا : أوالد الغماري ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : الطريق،.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة و مستمرة.

على   2022 ديسمبر   26  : هو  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 86465 - 37

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :" مسجد افراطة" ؛ 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" مسجد افراطة" 

مشتمالته : أرض بها مسجد، 

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني عائشة احملل املدعو افراطة ؛

مساحته : 5 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : امريطيط إبراهيم واحلسني عبدالسالم، 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : حسن برحليلة،.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة و مستمرة.

على   2022 ديسمبر   26  : هو  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بوقلوش 1" . 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 24 أكتوبر 2022 

مطلب  بوقلوش1"موضوع  املدعو"  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

التحفيظ عدد 2055 - 37 الكائن باقليم تاونات دائرة تيسة منطقة 

ضم االراضي الفالحية أوالد عياد، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : 

- السيد بوقلوش عالل بن محمد بنسبة  4 / 5 

- السيد باجو بوشتى بن محمد بنسبة 1 / 5  

احلكم  كدا  و  املذكور  للمطلب  تأييدا  املودعة سابقا  الوثائق  مبقتضى  وذلك 

الصادر عن احملكمة االبتدائية بتاونات بتاريخ 24 نوفمبر 2020 حتت عدد 394 

وشهادة بعدم الطعن باالستئناف بتاريخ 18 يوليو 2022. 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات بالنيابة 

الكحل محمد     
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محافظة تارودانت

مطلب رقم 32903 - 39

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي مهجوري بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" تيدار نايت ايعزة" . 

نوعـه : أرض عارية.

اقليم  متالوكت  قيادة  ايت مخلوف  بوالعجالت جماعة  دوار   : موقعه 

تارودانت.

مساحته : 03 آر 50 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت سي بال وبعضا ايت ايعزة السعدية ؛ 

شرقا : فياض مبارك ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة محمد املعتوقي ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : 

- رسم امللكية عدلي محرر في 15 مارس 2021.

- رسم شراء عدلي محرر في 12 أبريل 2021.

تاريخ التحديد : 22 ديسمبر 2022 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32904 - 39

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : السعدية نسيها بنت حسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ملك ايت عبد اهلل" . 

نوعـه : أرض عارية مبني في جزء منها بناية سفلية.

موقعه : دوار الدشرة جماعة زاوية سيدي الطاهر قيادة احمر اقليم 

تارودانت.

مساحته : 01 آر 53 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : إبراهيم مغريس ؛

غربا : عبد الهادي نسيها ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي محرر في 29 يونيو 2022.

- إشهاد عرفي مصحح اإلمضاءات في 24/10/2022.

تاريخ التحديد : 23 ديسمبر 2022 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32905 - 39

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالبا التحفيظ : 

- سعيد جتاري بن عبد اهلل بنسبة 2/1.

- بلعيد جتاري بن عبد اهلل بنسبة 2/1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ثالث نسوق" . 

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مركز جماعة و باشوية إغرم اقليم تارودانت.

مساحته : 04 آر 97 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : خرباش بها وبعضا خرباش حلسن و علي ؛

غربا : محمد جتاري ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي محرر في 19 سبتمبر 2022.

تاريخ التحديد : 26 ديسمبر 2022 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32906 - 39

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : عمر ايت ابرامي بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :" ملك ايت ابرامي«. 

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابف أول.

موقعه : حي احلريشة بلدية أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 52 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : رقوش بنديبون ؛ 

شرقا : إلهام زهوان ؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي محرر في 18 يونيو 2021.

تاريخ التحديد : 26 ديسمبر 2022 على الساعة 09 : 30 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت 

محمد فاري    

محافظة صفرو

مطلب رقم 41498 - 41

تاريخ االيداع : 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد ادريس لوسادة بن محمد.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان الروف.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك :" فدان الروف". 

نوعـه : أرض محجرة؛

موقعه : إقليم ودائرة صفرو، قيادة وجماعة تازوطة، احملل املدعو :" فدان الروف".

مساحته : 02 هكتار 05 آر 46 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : مقطع الريح؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : بيبي محمد بن حدو؛

غربا : ورثة اوقادير-الرسم العقاري 2255/ف؛

احلقوق العينية : شعبة تخترق امللك. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2018؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ديسمبر 2021؛

3 - عقد وكالة عدلي مؤرخ في 20 فبراير 2015؛ 

 2022 26 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 41499 - 41

تاريخ االيداع : 24 أكتوبر 2022.

طالبا التحفيظ : 

1 - حلسن خلليفي بن محمد.

2 -فاطمة القندسي بنت محمد، على الشياع سوية بينهما.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشعبة.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك :" أرض احلمد". 

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو :" حي زالغ".

مساحته : 01 آ 09 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : كراج احلسني؛

جنوبا : كبير حمادي؛

غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2009؛ 

 2022 26 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 11 زواال.

مطلب رقم 41500 - 41

تاريخ االيداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد حفيظ صيادي بن محمد.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : مزارع عال ويشو.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك :" حفيظ صيادي" . 

نوعـه : أرض عارية؛

موقعه : إقليم صفرو، بلدية إميوزاركندر، احملل املدعو :" عال ويشو".

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 27175 - 41؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : مرمي عزو؛

غربا : ادريس كان بن اجلياللي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2013؛

2 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر 1965؛

 2022 26 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 13 : 30 زواال.

مطلب رقم 41506 - 41

تاريخ االيداع : 26 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : السيدة خولة الزايخ بنت العربي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : سيدي أحمد التادلي.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك :" الزايخ" . 

نوعـه : بناية من سفلي بهوائها؛

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو :" سيدي أحمد التادلي.".

مساحته : 01 آر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 15513 - 41؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : الرسم العقاري 31255 - 41؛

غربا : مغراوي بومدين؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 -نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ماي 1991؛

2 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 12 ديسمبر 2001؛

3 - رسم إراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2015؛

4 - رسم ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 18 أكتوبر 2021؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يوليو 2022؛

 2022 26 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة 15 : 00 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

يوسف ابن طامة     
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محافظة ميدلت       

مطلب رقم 43535 - 42

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوقبو 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوقبو 1 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل احملل 

املدعو : تغجضت

مساحته : 10 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : مصرف ؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : مصرف ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة : 11 : 00 صباحا

                

مطلب رقم 43536 - 42

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوقبو 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوقبو 2 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو : تغجضت

مساحته : 10 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : مصرف ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة : 11 : 30 صباحا

مطلب رقم 43537 - 42

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوقبو 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوقبو 3 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو : تغجضت

مساحته : 10 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : مصرف وشحى حلو ؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة : 12 : 00 زواال

مطلب رقم 43538 - 42

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوقبو 4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوقبو 4 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو : تغجضت

مساحته : 10 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : شحى حلو ؛

شرقا : مصرف ؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : مصرف ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة : 12 : 30 زواال

مطلب رقم 43539 - 42

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوقبو 5
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوقبو 5 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو : تغجضت

مساحته : 10 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : مصرف ؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال

مطلب رقم 43540 - 42

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالبو التحفيظ : 

1 - منير مليكي بن عبدالقادر بحصة 14 /80

2 - ياسني مليكي بن عبدالقادر بحصة 14 /80

3 - يوسف مليكي بن عبدالقادر بحصة 14 /80

4 - بوشرى مليكي بنت عبدالقادر بحصة 7 /80

5 - اسماعيل مليكي بن عبدالقادر بحصة 14 /80

6 - وفاء مليكي بنت عبدالقادر بحصة 7 /80

7 - زينب بوتو بنت محمد بحصة 10 /80

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تسفوال

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تسفوال 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة سيدي عياد جماعة النزالة 

احملل املدعو : تيسفوال

مساحته : 07 هكتار 43 آر 68 سنتيار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : نهري محمد ؛

شرقا : الساقية ؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : الواد ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 127 ص   106 بعدد  ضمن  عدلي  وإستمرارها  ملكية  ثبوت  رسم   -

سجل األمالك 103 بتاريخ 13 أكتوبر 2022

- رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 129 ص 165 كناش التركات 

60 بتاريخ 13 أغسطس 2014

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2022 على 

الساعة : 11 : 00 صباحا

مطلب رقم 43541 - 42

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوقبو 6

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوقبو 6 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو : تغجضت

مساحته : 10 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة : 11 : 00 صباحا

                

مطلب رقم 43542 - 42

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوقبو 7

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوقبو 7 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو : تغجضت

مساحته : 10 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : طالب التحفيظ ؛
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جنوبا : مصرف ؛

غربا : مصرف ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة : 11 : 30 صباحا

                

مطلب رقم 43543 - 42

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوقبو 8

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوقبو 8 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو : تغجضت

مساحته : 10 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : ممر وطالب التحفيظ ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : مصرف ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة : 12 : 00 زواال

مطلب رقم 43544 - 42

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوقبو 9

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوقبو 9 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو : تغجضت

مساحته : 09 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : مصرف ؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : مصرف ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة : 12 : 30 زواال

مطلب رقم 43545 - 42

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوقبو 10

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوقبو 10 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة امزيزل، احملل 

املدعو : تغجضت

مساحته : 10 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : حيازة طويلة األمد و مستمرة بدون منازع

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال

مطلب رقم 43546 - 42

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : محمد اعنيز بن امبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اعنيز

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اعنيز 

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي؛

موقعه : إقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة أغبالو، احملل املدعو 

: أغبالو املركز

مساحته : 05 آر 03 سنتيار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : الزنقة ؛

شرقا : فاطمة بهاوي وجناة عليلي واسماعيل اباسني ؛
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جنوبا : فاطمة بايو وبوديل ليلى ؛

غربا : ايطو مزوار وادريس اهيا والزنقة ؛

احلقوق العينية : ال شيء

41 سجل  41 ص  أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي ضمن بعدد 

األمالك رقم 77 بتاريخ 25 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 ديسمبر 2022 على 

الساعة : 10 : 00 صباحا

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية مبيدلت

                         يونس كموني

              

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9949 - 43

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : عبد الصادق فصيل بن احملجوب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فصيل

نوعه : أرض عارية 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم 

دوار أوالد بلعكيد

مساحته : 70 آر 07 سنتيار 

حدوده :  

شماال : الطريق 

شرقا : شركة انكلوون 

جنوبا : رع 8941 - م 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

كناش   201 صحيفة   177 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار   : امللك  أصل 

األمالك 340 بتاريخ 29 سبتمبر 2022 توثيق مراكش

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 26 ديسمبر 2022 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 9950 - 43

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022 

Société INGLEWOOD SARL طالبة التحفيظ : شركة انكلوود

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدراع االحمر و سيدي مبارك

نوعه : أرض فالحية بها بئر و منزلني قدميني 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم ، 

دوار أوالد بلعكيد

مساحته : 01 هكتار  

حدوده :  

شماال : رع 7770 - 43 

شرقا : النصراني و السي احمد بن امبارك 

جنوبا : رع 5380 - 22 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : 

 339 43 كناش األمالك  46 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 07 أبريل 2022 توثيق مراكش

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 39 صحيفة 25 ش ل رقم 89 في 22 

أبريل 1981 توثيق مراكش

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 26 ديسمبر 2022 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 9951 - 43

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : عبد الصادق فصيل بن احملجوب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : رزك

نوعه : أرض عارية 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم ، 

دوار أوالد بلعكيد

مساحته : 16 آر 32 سنتيار 

حدوده :  

شماال : رع 5788 - 43 

شرقا : مطلب رقم 697 - 43 

جنوبا : الساقية اجلعفرية 

غربا : رع 8730 - 43 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : 

كناش   299 صحيفة   311 بعدد  ضمن  بعدد  ضمن  عدلي  استمرار   -

األمالك رقم 284 بتاريخ 12 يوليو 2019 توثيق مراكش

122 كناش اخملتلفة  126 صحيفة  بينة بتصرف عدلي ضمن بعدد   -

رقم 239 بتاريخ 14 ماي 2019 توثيق مراكش

- شهادة ادارية بتاريخ 25 يونيو 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 26 ديسمبر 2022 على الساعة 13 : 30

مطلب رقم 9952 - 43

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022 

و  االوقاف  وزارة  عن  نيابة  مراكش  أوقاف  نظارة   : التحفيظ  طالب 

الشؤون االسالمية ) االوقاف العامة (

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك سيدي ميمون

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابق أول 

موقعه : مراكش املدينة ، مقاطعة الباهية، زنقة سيدي ميمون ، رقم 18
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مساحته : 40 سنتيار 

حدوده :  

شماال : مطلب رقم 7415 - 43 

شرقا : درب الفندق 

جنوبا : زنقة سيدي ميمون 

غربا : مروان العبسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 27 ديسمبر 2022 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 9953 - 43

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022 

و  االوقاف  وزارة  عن  نيابة  مراكش  أوقاف  نظارة   : التحفيظ  طالب 

الشؤون االسالمية ) االوقاف العامة (

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : القنارية 3

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابق أول 

موقعه : مراكش املدينة ، مقاطعة جامع الفناء، القنارية ، رقم 100

مساحته : 20 سنتيار 

حدوده :  

شماال : رع 19704 - م 

شرقا : زنقة القنارية 

جنوبا : درب سيدي بوالفضايل 

غربا : رع 19704 - م 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 27 ديسمبر 2022 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 9954 - 43

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022 

و  االوقاف  وزارة  عن  نيابة  مراكش  أوقاف  نظارة   : التحفيظ  طالب 

الشؤون االسالمية ) االوقاف العامة (

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : القنارية 4

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابق أول 

موقعه : مراكش املدينة ، مقاطعة الباهية، القنارية ، رقم 102

مساحته : 90 سنتيار 

حدوده :  

شماال : رع 4310 - م 

شرقا : زنقة القنارية 

جنوبا : 19704 - م 

غربا : رع 5006 - م 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 27 ديسمبر 2022 على الساعة 13 : 30

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى" جنود 11 " 

موضوع مطلب رقم 9926 - 43 الذي نشرت خالصته 

باجلريدة الرسمية عدد 1239 بتاريخ 28 سبتمبر 2022

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 25 أكتوبر 2022 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى" جنود " مطلب رقم 9926 - 43 الكائن مراكش املدينة ، درب سيدي 

امبارك، رقم 20 تتابع حتت نفس التسمية في اسم : 

 Mme Clémence Aurélie LABORDE 1 - كليمونس اوريلي جولييت البورد

بنسبة 50 /100 سهما

2 - ستيفان براون Mr Stéphane BROIN بنسبة 25 /100 سهما

3 - أستريد سوزان بيلبولت Mme Astrid Suzane BILBAULT بنسبة 

25 /100 سهما

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا و كذا عقد موثق مؤرخ في 11 أكتوبر  2022

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي 

                      عبد القادر بوحامد

محافظة الدار البيضاء - عني الشق

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بالد الرياحي"

موضوع مطلب رقم 1027 - 63

مسطرة  فإن   2022 أكتوبر   20 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

الشق     عني  بالبيضاء  الكائن  الرياحي"  "بالد  املسمى  امللك  حتفيظ 

دوار الضرابنة تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد بوشعيب النوة 

السابق  العقود  على  بناء  وذلك  الوحيد  التحفيظ  طالب  بصفته 

إيداعها في مطلب التحفيظ وكذا الوثائق التالية :  

- حكم إبتدائي عدد 63 ملف عدد 11/26/67 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2012

- قرار استئنافي عدد 7586 ملف عدد 2342/1403/2013 الصادر بتاريخ 

04 نوفمبر 2019



عدد 1244 - 07 ربيع اآلخر 1444 )02 نوفمبر 2022(7058

 1753/1/8/2020 - قرار محكمة النقض عدد 317/8 ملف مدني عدد 

الصادر بتاريخ 31 ماي 2022

- نظير موجب استغالل عدلي مؤرخ في23 شعبان 1431 املوافق 05 أغسطس 

2010 مضمن بعدد 48 كناش 158 بتاريخ 09 أغسطس 2010

- رسم إحصاء عدلي مؤرخ في 20 شوال 1428 املوافق ل فاحت نوفمبر 2007 

- عقد عرفي مؤرخ في 05 أكتوبر 2010

احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء - عني الشق

            عبد الصمد البحاري

محافظة سيدي البرنوصي

مطلب رقم 1018 - 49

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر  2022

طالبو التحفيظ  : 

1 - عبداهلل فنكاري بن علي بنسبة 2450 /22776

2 - موسى فنكاري بن علي بنسبة 2450 /22776

3 - أحمد فنكاري بن علي بنسبة 2450 /22776

4 - بوشعيب فنكاري بن علي بنسبة 2450 /22776

5 - اخلياطية فنكاري بنت علي بنسبة 1225 /22776

6 - عائشة فنكاري بنت علي بنسبة 1225 /22776

7 - عبدالرحيم فنكاري بن علي بنسبة 2450 /22776

8 - محمد فنكاري بن موسى بنسبة 600 /22776

9 - رشيدة فنكاري بنت موسى بنسبة 300 /22776

10 - محمد حسناوي بن عبدالكرمي بنسبة 7176 /22776

بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع بالنسب املذكورة أعاله 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمري "

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة مقاطعات سيدي البر نوصي مقاطعة سيدي مومن 

مساحته : 3 هكتار 55 آر 51 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 113806 - 49  ومطلب رقم 989 - 49

شرقا : الرسم العقاري رقم 61870 - س 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 7542 - د

غربا : الرسم العقاري رقم 16150 - س

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك   : 

باحملمدية  اإلبتدائية  احملكمة  عن  صادر   77/96 رقم  ملف  حكم   -  1

بتاريخ 5 أغسطس 1997 

2 - شهادة بعدم التعرض و اإلستئناف مؤرخة في 17 ماي 2000  

3 - رسم ملكية مضمن بعدد 1063 صحيفة 411 كناش االمالك عدد 

10 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1379 موافق أكتوبر 1953  

4 - نسخة إراثة وفريضة عدلي مضمن بعدد 193 كناش التركات عدد 

10 بتاريخ 6 محرم 1421 موافق فاحت أبريل 2001 

5 - نسخة إراثة وفريضة عدلي مضمن بعدد 301 صحيفة 378 كناش 

التركات عدد 35 بتاريخ 9 سبتمبر 2014 

153 كناش عدد  206 صحيفة  6 - رسم إشهاد عدلي مضمن بعدد 

108 بتاريخ 8 رجب 1406 موافق 19 مارس 1986 

7 - رسم إبراء عام عدلي مضمن بعدد 139 كناش رقم 1152 بتاريخ 20 

محرم 1408 موافق 15 سبتمبر 1987 

 28 عدد  كناش   35 صحيفة   50 بعدد  مضمن  عدلي  إراثة  رسم   -  8

بتاريخ 03 فبراير 1988 

9 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 311 صحيفة 222 كناش األمالك 

عدد 15 بتاريخ 9 مارس 1976 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 23 ديسمبر  2022 على الساعة 

العاشرة 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي البر نوصي

           سفيان عبداحلميد

محافظة تاوريرت

مطلب رقم 21427 - 51

تاريخ اإليداع : 14 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : حميد باردة بن العيد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملدور " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملدور"

نوعـه : أرض فالحية بورية

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة تاوريرت جماعة اهل واد زا احملل املدعو اوالد امليدي 

مساحته : 05 هكتار 75 آر 15 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : أرض جماعية ؛ 

شرقا : أرض جماعية ؛

جنوبا : أرض جماعية ؛

غربا : أرض جماعية ؛
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احلقوق العينية : ال شيء

كناش   2022 أكتوبر   07 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

األمالك رقم 14 عدد 05 صحيفة 07

 2022 14 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة العاشرة صباحا

       

مطلب رقم 21428 - 51

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عالل العلج بن عبد الرحمان

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد بوبصلة" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بوبصلة "

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة تنشرفي احملل املدعو دوار الزياينة 

مساحته : 07 آر 60 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : زايت رابح بن بلعيد البوزكاوي ؛

شرقا : الشعبة املعلومة ؛

جنوبا : زايت رابح بن بلعيد البوزكاوي ؛

غربا : وادي املعلوم ؛

احلقوق العينية : طريقان عموميان بعرض متغير يخترقان امللك

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 34 عدد 319 صحيفة 

211 بتاريخ 12 ديسمبر 2000

- رسم مبوجب ملكية عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 30 عدد 617 

صحيفة 395 بتاريخ 15 أبريل 1994

 2022 19 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 21429 - 51

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عالل العلج بن عبد الرحمان 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد بوبصلة " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بوبصلة "

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة تنشرفي احملل املدعو دوار الزياينة

مساحته : 22 آر 30 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : بوشاباش محمد بن محمد و شعبة و واد بوبصلة ؛

شرقا : الشعبة املعلومة ؛

جنوبا : بوشاباش محمد البوزكاوي ؛

غربا : الوادي املعلوم ؛

احلقوق العينية : طريقان عموميان بعرض متغير يخترقان امللك

أصل امللك : 

 34 رقم  األمالك  كناش   217 صحيفة   328 عدد  عدلي  شراء  رسم   -

املؤرخ في 23 ديسمبر 2000

األمالك  396 كناش  618 صحيفة  - رسم مبوجب ملكية عدلي عدد 

رقم 30 املؤرخ في 15 أبريل 1994

- نسخة إشهاد عدلي عدد 193 صحيفة عدد 33 مؤرخة في 12 أبريل 2019

- وكالة عرفية بتاريخ 27 سبتمبر 2018

 2022 19 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة العاشرة والنصف صباحا

مطلب رقم 21430 - 51

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عالل العلج بن عبد الرحمان 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد بوبصلة"؛

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

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة تنشرفي احملل املدعو دوار الزياينة

مساحته : 28 آر 60 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : بوشاباش محمد بن محمد ؛

شرقا : شعبة املعلومة ؛

جنوبا : بوشاباش محمد بن محمد ؛

غربا : وادي املعلوم ؛

احلقوق العينية : طريقان عموميان بعرض متغير 

أصل امللك : 

34 املؤرخ  230 كناش األمالك رقم  348 صحيفة  - رسم شراء عدلي 

06 يونيو 1994

كناش   397 صحيفة   619 عدد  عدلي  ملكية  موجب  رسم  نظير   -

األمالك رقم 30 املؤرخ في 15 أبريل 1994

- نسخة إشهاد عدلي رقم 193 عدد 35 صحيفة 33 املؤرخ في 12 أبريل 2019

- وكالة عرفية بتاريخ 27 سبتمبر 2018

 2022 19 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة احلادية عشرة صباحا

        

مطلب رقم 21431 - 51

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عالل العلج بن عبد الرحمان 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد بوبصلة " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بوبصلة "

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة تنشرفي احملل املدعو دوار الزياينة

مساحته : 25 آر 40 سنتيار تقريبا
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حدوده : 

شماال : زايت عبد اهلل بن أحمد البوزكاوي ؛

شرقا : الطريق املعلوم ؛

جنوبا : محمد بن بلعيد ؛

غربا : الوادي املعلوم ؛

احلقوق العينية : طريقان عموميان بعرض متغير يخترقان امللك

أصل امللك : 

 34 رقم  األمالك  كناش   212 صحيفة   320 عدد  عدلي  شراء  رسم   -

املؤرخ في 12 ديسمبر 2000

 34 رقم  األمالك  كناش   209 صحيفة   317 عدد  عدلي  شراء  رسم   -

املؤرخ في 12 ديسمبر 2000

األمالك  392 كناش  614 صحيفة  - رسم مبوجب ملكية عدلي عدد 

رقم 30 املؤرخ في 12 أبريل 1994

- نسخة إشهاد عدلي عدد 193 عدد 35 صحيفة 33 املؤرخ في 12 أبريل 2019

- وكالة عرفية مؤرخة في 27 سبتمبر 2018

 2022 19 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا

                           مطلب رقم 21432 - 51

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عالل العلج بن عبد الرحمان 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد بوبصلة " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بوبصلة "

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة تنشرفي احملل املدعو دوار الزياينة

مساحته : 1هكتار 64 آر 64 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : باخي بالل بن بلخير البوزكاوي ؛

شرقا : الطريق املعلوم ؛

جنوبا : الوالي محمد بن محمد بن عبد الرحمان البوزكاوي ؛

غربا : الوادي املعلوم ؛

احلقوق العينية : طريقان عموميان بعرض متغير يخترقان امللك

أصل امللك : 

 39 رقم  األمالك  كناش   185 صحيفة   175 عدد  عدلي  شراء  رسم   -

املؤرخ في 24 أغسطس 2011

كناش   220 313 صحيفة  عدد  عدلي  إراثة  لرسم  - صورة شمسية 

التركات رقم 10 املؤرخ في 28 يوليو 1994

- رسم شراء واجب في الشياع عدلي 318 صحيفة 209 كناش األمالك 

رقم 34 املؤرخ في 12 ديسمبر 2000

كناش   398 صحيفة   620 عدلي  ملكية  موجب  رسم  من  نسخة   -

األمالك رقم 30 املؤرخ 15 أبريل 1994

- نسخة من رسم إشهاد عدلي رقم 193 عدد 35 صحيفة 33 املؤرخة 

في 12 أبريل 2019

- وكالة عرفية بتاريخ 27 سبتمبر 2018

 2022 19 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة الثانية عشرة زواال

                                 

      مطلب رقم 21433 - 51

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عالل العلج بن عبد الرحمان 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد بوبصلة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بوبصلة "

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة تنشرفي احملل املدعو دوار الزياينة

مساحته : 17 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : زايت رابح بن بلعيد ؛    

شرقا : الشعبة املعلومة ؛

جنوبا : زايت عبد اهلل بن أحمد البوزكاوي ؛

غربا : وادي املعلوم ؛

احلقوق العينية : طريقان عموميان بعرض متغير 

أصل امللك : 

 34 رقم  األمالك  كناش   211 صحيفة   319 عدد  عدلي  شراء  رسم   -

املؤرخ في 12 ديسمبر 2000

األمالك  395 كناش  617 صحيفة  - رسم مبوجب ملكية عدلي عدد 

رقم 30 املؤرخ في 15 أبريل 1994

 2022 19 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة الواحدة زواال 

 

        مطلب رقم 21434 - 51

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عالل العلج بن عبد الرحمان 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد بوبصلة " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بوبصلة "

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة تنشرفي احملل املدعو دوار الزياينة

مساحته : 30 آر 20 سنتيار تقريبا
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حدوده : 

شماال : بوشاباش محمد البوزكاوي و شعبة وواد بوبصلة ؛    

شرقا : الطريق املعلوم ؛

جنوبا : باخي بالل بن باخير البوزكاوي ؛

غربا : وادي املعلوم ؛

احلقوق العينية : طريقان عموميان بعرض متغير يخترقان امللك

أصل امللك : 

 34 رقم  األمالك  كناش   217 صحيفة   328 عدد  عدلي  شراء  رسم   -

املؤرخ في 23 ديسمبر 2000

األمالك  396 كناش  618 صحيفة  - رسم مبوجب ملكية عدلي عدد 

رقم 30 املؤرخ في 15 أبريل 1994

 2022 19 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة الواحدة والنصف زواال 

                  مطلب رقم 21435 - 51

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عالل العلج بن عبد الرحمان 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد بوبصلة " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد بوبصلة "

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون جماعة تنشرفي احملل املدعو دوار الزياينة

مساحته : 53 آر 40 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : زايت عبد اهلل بن احمد ؛    

شرقا : الشعبة املعلومة ؛

جنوبا : زايت عبد اهلل بن احمد البوزكاوي ؛

غربا : وادي املعلوم ؛

احلقوق العينية : طريقان عموميان بعرض متغير يخترقان امللك

أصل امللك : 

 34 رقم  األمالك  كناش   211 صحيفة   319 عدد  عدلي  شراء  رسم   -

املؤرخ في 12 ديسمبر 2000

األمالك  395 كناش  617 صحيفة  - رسم مبوجب ملكية عدلي عدد 

رقم 30 املؤرخ في 15 أبريل 1994

نسخة إشهاد رقم 193 عدد 35 صحيفة 33 املؤرخة في 12 أبريل 2019

وكالة عرفية بتاريخ 27 سبتمبر 2018

 2022 19 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة الثانية زواال 

مطلب رقم 21436 - 51

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022 

طالبا التحفيظ : 

- فاطمة الزهرة العالمي بنت محمد بنسبة 2 /3

- موالي ادريس العالمي بن محمد بنسبة 1 /3

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قدور بلخضر " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " قدور بلخضر"

نوعـه : أرض بورية

املدعو  احملل  تاوريرت جماعة مستكمر  دائرة  تاوريرت،  إقليم   : موقعه 

دوار أوالد حمو

مساحته : 01 هكتار 30 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : بوغريبة عبد القادر ؛

شرقا : مسلك ؛

جنوبا : سكاكني حسن ؛

غربا : واد بوتغرار ؛

احلقوق العينية : 

أصل امللك : نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 

كناش األمالك رقم 09 عدد 213 صحيفة 343

 2022 20 ديسمبر  : يوم  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

على الساعة العاشرة صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت 

                                   فوزي متون

محافظة برشيد              
     

مطلب رقم 24006 - 53

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : اسماعيل اخللعي بن صالح 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض اسماعيل بن صالح 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض اسماعيل بن صالح 

نوعه : أرض فالحية بها أغراس و بئرين و سكن قروي و مستودع 

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار الرحيحات 

مساحته : 67 آر 18 سنتيار تقريبا

يحده : 

شماال : غزالن خديجة بنت ميرة 

شرقا : طريق و ر ع عدد 17997 - 53     

جنوبا : ورثة محمد بنستي منهم مصطفى بنستي بن محمد 

غربا : ر ع عدد 30933 - 53 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي من الضغط املنخفض 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 185 صحيفة 362 

كناش األمالك  179 بتاريخ 03 أكتوبر 2022 
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- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 122 مؤرخة في 25 أغسطس 2022

- تصميم هندسي 

تاريخ التحديد : 21 ديسمبر 2022 على الساعة التاسعة صباحا 

مطلب رقم 24007 - 53

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : علي البداوي بن الزموري 

االسم الذي كان يعرف به امللك : النخيلة1 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : النخيلة1 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد احلاج علي 

مساحته : 57 آر 52 سنتيار تقريبا

يحده : 

شماال : محمد دومة 

شرقا : ورثة احمد دومة و ر ع رقم 130644 - 53 و مطلب رقم 25792 - س 

و ر ع عدد 32479 - 53     

جنوبا : ر ع عدد 30944 - 53 

غربا : ر ع عدد 153688 - 53 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

 64 صحيفة   64 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك  182 بتاريخ 27 سبتمبر 2022 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 176 مؤرخة في 28 أغسطس 2022

- تصميم هندسي 

تاريخ التحديد : 26 ديسمبر 2022 على الساعة التاسعة صباحا 

مطلب رقم 24008 - 53

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : العربي الصافي بن ملقدم 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض عروب 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض عروب 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد العربي 

مساحته : 01 هكتار 49 آر 48 سنتيار تقريبا

يحده : 

شماال : طريق من 10 امتار 

شرقا : الصافي محمد     

جنوبا : مطلب عدد 17810 - 53 

غربا : الصافي نور الدين 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

 198 91 صحيفة  - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

كناش األمالك  175 بتاريخ 23 مارس 2022 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 22 مؤرخة في 25 يناير 2022

- تصميم هندسي 

تاريخ التحديد : 26 ديسمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا 

مطلب رقم 24009 - 53

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : محمد الصافي بن ملقدم 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض املرس1 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض املرس1 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد العربي 

مساحته : 14 آر 46 سنتيار تقريبا

يحده : 

شماال : ورثة الصافي ملقدم بن محمد منهم العربي الصافي 

شرقا : ممر من 3 امتار     

جنوبا : الصافي مليكة و الصافي جناة 

غربا : ر ع عدد 109723 - 53 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

 136 63 صحيفة  - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

كناش األمالك  175 بتاريخ 08 مارس 2022 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 04 مؤرخة في 20 يناير 2022

- تصميم هندسي 

تاريخ التحديد : 26 ديسمبر 2022 على الساعة احلادية عشر صباحا 

مطلب رقم 24010 - 53

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : سعيد البوري بن حلسن 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض برواك 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض برواك 

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و اشجار الزيتون 

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد علي امحمد 

مساحته : 36 آر 01 سنتيار تقريبا

يحده : 

شماال : طريق من 10 امتار 

شرقا : احلسني البوري     

جنوبا : قناة للماء الصالح للشرب حتت األرض و ر ع عدد 25612 - 53 

غربا : بديعة البوري و بوشعيب البوري 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي 

أصل امللك : 

 175 93 صحيفة  - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

كناش األمالك  176 بتاريخ 02 يونيو 2022 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 74 مؤرخة في 10 ماي 2022

- تصميم هندسي 

تاريخ التحديد : 26 ديسمبر 2022 على الساعة الثانية عشر زواال 

مطلب رقم 24011 - 53

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022

طالبا التحفيظ : 

- الكاملي محمد بن مبارك بنسبة 2/1

- الكاملي عبد الرحمان بن مبارك بنسبة 2/1

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض كرداد 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بلقيس 

نوعه : أرض فالحية بها بئر 

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اوالد محمد 

مساحته : 01 هكتار 56 آر 02 سنتيار تقريبا

يحده : 

شماال : ممر من 5 امتار 

شرقا : ر ع عدد 31437 - 53     

جنوبا : ر ع عدد 29159 - 53 

غربا : مطيع احلاج علي و ر ع عدد 29783 - 53 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 144 صحيفة 222 

كناش األمالك  178 بتاريخ 31 أغسطس 2022 

 254 165 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك  178 بتاريخ 06 سبتمبر 2022 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 112 مؤرخة في 08 أغسطس 2022

- تصميم هندسي 

تاريخ التحديد : 27 ديسمبر 2022 على الساعة التاسعة صباحا 

مطلب رقم 24012 - 53

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : شركة اورو سيرميكا شركة ذات املسؤولية احملدودة 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض الروضة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الروضة 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اوالد غفير 

مساحته : 91 آر 72 سنتيار تقريبا

يحده : 

شماال : جمال ابرشان 

شرقا : ورثة ولد العربي و ر ع عدد 56404 - س     

جنوبا : طريق من 10 امتار و ورثة ولد العربي 

غربا : مطلب عدد 4932 - 53 و ر ع عدد 42876 - 53 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

 412 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة   -

صحيفة 332 كناش األمالك  104 بتاريخ 05 نوفمبر 2012 

 386 485 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك  110 بتاريخ 29 نوفمبر 2012 

- تصميم هندسي 

تاريخ التحديد : 28 ديسمبر 2022 على الساعة التاسعة صباحا 

مطلب رقم 24013 - 53

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : شركة اورو سيرميكا شركة ذات املسؤولية احملدودة 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض الروضة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الروضة 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اوالد غفير 

مساحته : 37 آر 06 سنتيار تقريبا

يحده : 

شماال : جمال ابرشان 

شرقا : غفير دحمان و ر ع عدد 56404 - س     

جنوبا : جمال ابرشان 

غربا : مطلب عدد 4932 - 53 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 392 صحيفة 333 

كناش األمالك  114 بتاريخ 14 نوفمبر 2013 

- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 27 صحيفة 18 كناش 

األمالك  129 بتاريخ 30 ديسمبر 2015 

- تصميم هندسي 

تاريخ التحديد : 28 ديسمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا 

مطلب رقم 24014 - 53

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : شركة اورو سيرميكا شركة ذات املسؤولية احملدودة 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض احلرشة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلرشة 
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نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اوالد غفير 

مساحته : 90 آر 32 سنتيار تقريبا

يحده : 

شماال : جمال ابرشان 

شرقا : ر ع عدد 56404 - س     

جنوبا : جمال ابرشان 

غربا : مطلب عدد 4932 - 53 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 403 صحيفة 345 

كناش األمالك  129 بتاريخ 28 أغسطس 2017 

 409 481 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك  129 بتاريخ 20 نوفمبر 2017 

- تصميم هندسي 

تاريخ التحديد : 28 ديسمبر 2022 على الساعة احلادية عشر صباحا 

مطلب رقم 24015 - 53

تاريخ اإليداع : 28 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : شركة اورو سيرميكا شركة ذات املسؤولية احملدودة 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض الروضة 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الروضة 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اوالد غفير 

مساحته : 01 هكتار 50 آر  تقريبا

يحده : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 3606 من 30 متر 

شرقا : ر ع عدد 56404 - س و ابرشان جمال     

جنوبا : جمال ابرشان 

غربا : ر ع عدد 42876 - 53 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 4715 صحيفة 169 

كناش األمالك  1 بتاريخ 21 ديسمبر 1985 

- رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 4824 صحيفة 173 

كناش األمالك  1 بتاريخ 30 ديسمبر 1985 

 149 صحيفة   168 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  رسم   -

كناش التركات 65 بتاريخ 08 نوفمبر 2021 

 353 382 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك  160 بتاريخ 28 يناير 2022 

- تصميم هندسي 

تاريخ التحديد : 28 ديسمبر 2022 على الساعة الثانية عشر زواال 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " أرض الدار "

موضوع مطلب رقم 8894 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 439 بتاريخ 30 ماي 2007 ، وكذا االعالن 

عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 20 أبريل 2022 

مسطرة  فان   2022 أكتوبر   26 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " أرض الدار " موضوع املطلب رقم 8894 - 53 

تتابع من اآلن فصاعدا باملوقع احلالي : دوار اوالد بن عمر جماعة اوالد 

زيان دائرة الكارة إقليم برشيد و بنفس املساحة املصرح بها إبان إيداع 

مطلب التحفيظ و هي 37 آر 57 سنتيار تقريبا وذلك مبقتضى العقود 

السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا : 

- شهادة ادارية عدد 207 مؤرخة في 07 أكتوبر 2022 صادرة عن قيادة اوالد زيان 

احملافظ على األمالك  العقارية ببرشيد 

                                 فريد بدري

محافظة قرية با محمد

خـالصـة إصـالحيـة - تتعلق بامللك املسمى : " األمني " 

موضوع مطلب رقم 36493 - 54 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 1209 املؤرخة في 03 مارس 2022

مسطرة  فإن   2022 أكتوبر   20 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،54  -  36493 رقم  املطلب  " موضوع  األمني   " املسمى  امللك  حتفيظ 

ازريبة  الكائن بإقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، دوار باب 

تتضمن اإلقرار بحق سطحية يتمثل في ثالث بنايات املتواجدة بامللك 

وذلك  للزيتون"  "جنمة  شركة  لفائدة  التحفيظ  مطلب  موضوع 

استنادا على رسم عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد

                                    سعيد مغار
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محافظة أزيالل

مطلب رقم 68935 - 55

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : وقاسي محمد بن حلسن بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك وقاسي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك وقاسي"

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو حي اللوز

مساحته : 1 آر 34 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : لعيوني صالح

جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : امللك العام اجلماعي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- عقد عرفي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 29 ماي 1991

 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 27 سبتمبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 15ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 68944 - 55

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بومتيدي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بومتيدي"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار اغبالو

مساحته : 29 آر 53 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 67371 - 55

شرقا : مطلب رقم 65375 - 55

جنوبا : مطلب رقم 65375 - 55

غربا : مطلب رقم 63323 - 55

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 13 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 19ديسمبر 2022 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 68945 - 55

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املصلى"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املصلى"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو اغبالو

مساحته : 2 آر 34 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 62703 - 55

شرقا : مطلب رقم 62703 - 55

جنوبا : مطلب رقم 66051 - 55

غربا : مطلب رقم 62703 - 55

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- حيازة هادئة ومستمرة  

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 13أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على الساعة 

11 و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 68946 - 55

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بونسنوس"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بونسنوس"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار اكرمان

مساحته : 3 آر 94 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 63003 - 55

شرقا : مطلب رقم 64803 - 55

جنوبا : مصرف

غربا : مصرف

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 13 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 19ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 68947 55-

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1

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

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار اكرمان

مساحته : 8 آر 39 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : مصرف

شرقا : مصرف

جنوبا : مطلب رقم 63002 - 55

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 13 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 19ديسمبر 2022 على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 68948 - 55

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلفرات"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلفرات"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار ايت عبد اهلل

مساحته : 23 آر 81 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 60288 - 55

شرقا : مطلب 59866 - 55 و مطلب رقم 60088 - 55 و مطلب رقم 60889 - 55

جنوبا : مصرف

غربا : مطلب رقم 61053 - 55 و مطلب رقم 59813 - 55

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 13 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 68949 - 55

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أفنكور"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أفنكور"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار ايت عبد اهلل

مساحته : 1 آر 60 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة أسكور و مطلب رقم 60482 - 55

شرقا : ورثة أسكور

جنوبا : مصرف

غربا : شعبة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 13أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 68950 - 55

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار اليبي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار اليبي"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار ايت طالب

مساحته : 13 آر 20 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة ايت بقاس و مطلب رقم 64439 - 55

شرقا : طريق

جنوبا : مصرف

غربا : مصرف

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 13 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على الساعة 

11 و15 دقيقة صباحا

مطلب رقم 68951 - 55

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تيزي اونباد"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تيزي أونباد"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار انبد

مساحته : 7 آر 86 سنتيار تقريبا
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حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : مطلب رقم 61677 - 55

جنوبا : مصرف

غربا : مطلب رقم 62242 - 55

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 13 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على الساعة 

11 و45 دقيقة صباحا

مطلب رقم 68952 - 55

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بويجيدي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بويجيدي"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار ايت طالب

مساحته : 8 آر 87 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 64293 - 55

شرقا : طريق

جنوبا : مطلب رقم 64383 - 55

غربا : مطلب رقم 64383 - 55

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 13 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 21 ديسمبر  2022 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 68953 - 55

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكثارث"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكثارث"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار حتتاشت

مساحته : 2 هكتار 90 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : مسكيتو الهاشمي و مسكيتو محمد

شرقا : ايت ابراهيم محمد

جنوبا : ورثة ايت مسكيتو

غربا : ورثة ايت أوسكاج

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 13 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 68954 - 55

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوقدران"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوقدران"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب 

مساحته : 28 آر 9 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 64202 - 55

شرقا : الطريق اجلهوية رقم 3108

جنوبا : مطلب رقم 68441 - 55

غربا : ورثة محمد الهوني

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ  13 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

12 و45 دقيقة زواال

مطلب رقم 68955 - 55

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بويالوين"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بويالوين"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار اغبالو

مساحته : 4 آر 48 سنتيار تقريبا
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حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : مطلب رقم 62870 - 55 ومطلب رقم 66056 - 55

جنوبا : مطلب رقم 65836 - 55 ومطلب رقم 65232 - 55

غربا : مطلب رقم 65045 - 55

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- حيازة هادئة ومستمرة

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 13 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

11 و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 68956 - 55

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : اوهردة السعدية بنت سعيد بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اسكتان"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زينة"

مشتمالته : أرض عارية بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو اسكتان

مساحته : 82 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي

شرقا : امللك العام اجلماعي

جنوبا : اهردة جناة

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار )أصل( بتاريخ 15 ديسمبر 2017

2 - رسم عدلي موضوعه وكالة )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 10 يناير 2018

3 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 18 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على الساعة 11 صباحا

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "رحمة" 

موضوع مطلب رقم 68848 - 55 الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1233 املؤرخة في 17 أغسطس 2022 الكائن 

بإقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت

مبقتضى طلب مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 صادر عن السيد املصطفى 

عرفية  وكالة  مبقتضى  التحفيظ  طالبة  عن  النائب  بصفته  وربيع 

2021 فإن عملية حتديد امللك موضوع مطلب  29 أكتوبر  مؤرخة في 

التحفيظ أعاله التي أجريت بتاريخ 30 سبتمبر 2022 قد ألغيت مع ما 

ترتب عنها من معلومات هندسية ، وتقرر إجراء عملية جديدة بتاريخ 

19 ديسمبر 2022 على الساعة 09 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل

                                            زكرياء السعيدي

محافظة كلميم

مطلب رقم 23645 - 56 

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عبد اهلل باهيش بن علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فاست باعزيز "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فاست باعزيز" 

نوعه : أرض فالحية بورية 

اسكا  تلوين  القروية  اجلماعة  تلوين  مشيخة  املدعو  احملل   : موقعه 

قيادة القصابي إقليم  كلميم

مساحته : 11 هكتار 65 سنتيار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : محمد البنيكي

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 21707 - 56 

رقم  التحفيظ  مطلب   ،56  -  21857 رقم  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

21882 - 56، احمد البشير كوشامي، مطلب التحفيظ رقم 21806 - 56

غربا : مطلب التحفيظ رقم 21715 - 56 ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 أغسطس 2022 مضمن حتت عدد 

توثيق كلميم   2022 15 سبتمبر  بتاريخ   82 464 سجل االمالك رقم 

 22 102 ق ش ق في  إدارية حتت عدد  األصل لشهادة  - صورة طبق   2

أغسطس 2022 قيادة القصابي 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 09

مطلب رقم 23646 - 56 

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : احلسني ترفاسي بن عمر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك احلسني ترفاسي 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك احلسني ترفاسي 1" 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو دوار فاصك اجلماعة القروية فاصك قيادة فاصك 

إقليم  كلميم

مساحته : 02 آر 76 سنتيار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة

جنوبا : احلسني الترفاسي

غربا : صالح بنزكور

احلقوق العينية : الشيء
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أصل امللك : 

1 - صورة طبق األصل لعقد إستمرار عدلي مؤرخ في 06 أكتوبر 2020 

 2021 3 مارس  بتاريخ   77 األمالك عدد  130 سجل  مضمن حتت عدد 

توثيق كلميم

2 - شهادة إدارية حتت عدد 04 / ج ت ف / 2022 في 29 سبتمبر 2022 

بجماعة فاصك 

 14 في  ق  ش  م   100 عدد  حتت  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -  3

سبتمبر 2020 بقيادة فاصك

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 09

مطلب رقم 23647 - 56 

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : احلسني ترفاسي بن عمر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك الترفاسي 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الترفاسي 2" 

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابق اول

موقعه : احملل املدعو دوار فاصك اجلماعة القروية فاصك قيادة فاصك 

إقليم  كلميم

مساحته : 02 آر 57 سنتيار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : احلسني الترفاسي

شرقا : الزنقة

جنوبا : احلسني الترفاسي

غربا : صالح بنزكور؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - صورة طبق األصل لعقد إستمرار عدلي مؤرخ في 06 أكتوبر 2020 

 2021 3 مارس  بتاريخ   77 األمالك عدد  130 سجل  مضمن حتت عدد 

توثيق كلميم

 14 ق في  100 م ش  إدارية حتت عدد  األصل لشهادة  - صورة طبق   2

سبتمبر 2020 بقيادة فاصك

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 10

مطلب رقم 23648 - 56 

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : احلسني ترفاسي بن عمر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلسني الترفاسي 3"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلسني الترفاسي 3" 

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابق اول

موقعه : احملل املدعو دوار فاصك اجلماعة القروية فاصك قيادة فاصك 

إقليم  كلميم

مساحته : 02 آر 40 سنتيار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : احلسني الترفاسي

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : صالح بنزكور؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد إستمرار عدلي مؤرخ في 06 أكتوبر 2020 مضمن حتت عدد 

130 سجل األمالك عدد 77 بتاريخ 3 مارس 2021 توثيق كلميم

2 - شهادة إدارية حتت عدد 100 م ش ق في 14 سبتمبر 2020 بقيادة فاصك

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 11

مطلب رقم 23649 - 56 

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : احلافظ امكرز بن السالك 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلافظ "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلافظ " 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي النوادر مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الرسم العقاري رقم 6892 - 56

جنوبا : عمر حنيني، محمد انزلى

غربا : عمر حنيني، محمد انزلى

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

يوليو   28 بتاريخ  االمضاء  التاريخ مصحح  ثابت  عرفي  بيع  عقد   -  1

2021 حتت عدد 4687/4688/4689 بجماعة رأس امليل 

2 - ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 08 أغسطس 2022 مضمن حتت 

عدد 119 سجل اخملتلفة عدد 55 بتاريخ 13 أكتوبر 2022 توثيق كلميم 

2022 مضمن حتت عدد  26 ماي  3 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 

254 سجل اخملتلفة عدد 53 بتاريخ 14 يونيو 2022 توثيق كلميم 
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4 - صورة طبق األصل لنسخة إراثة مؤرخة في 12 أبريل 1989 مضمن 

حتت عدد 7669 سجل اإليداع 04 بتاريخ 18 أبريل 1989 توثيق كلميم 

5 - صورة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 13 يناير 2021 مضمن 

يناير   13 بتاريخ   02 عدد  اخملتلفة  كناش   162 صحيفة   10 عدد  حتت 

2021 توثيق القنصلية العامة للمملكة املغربية بالس باملاس 

6 - صورة طبق األصل لعقد وكالة مؤرخ في 13 أبريل 2021 مضمن 

بسجل اخملتلفة رقم 81 عدد 58 بتاريخ 23 أبريل 2021 توثيق العيون 

7 - صورة طبق األصل لعقد وكالة عدلية مؤرخة في 31 أكتوبر 2020 

 2021 يناير   07 بتاريخ   49 484 سجل اخملتلفة عدد  مضمن حتت عدد 

توثيق كلميم 

8 - صورة شمسية لرسم إراثة وفريضة مؤرخ في 13 أغسطس 2020 

مضمن حتت عدد 05 سجل التركات عدد 33 بتاريخ 14 سبتمبر 2020 

توثيق كلميم 

 1975 أغسطس   16 في  مؤرخ  بيع عدلي  لعقد  - صورة شمسية   9

10 نوفمبر  28 بتاريخ  461 كناش 1 عدد  330 عدد  مضمن بصحيفة 

1975 توثيق كلميم 

10 - شهادة إدارية حتت عدد 55/2022 ق ش ت / ج ك بجماعة كلميم 

في 08 يوليو 2022 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 12

مطلب رقم 23650 - 56 

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022

طالبا التحفيظ : 

- بوبكر بوفوس بن احلسني بنسبة 2/1 

- محمد بلوش بن جامع بنسبة 2/1

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوفوس "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوفوس " 

نوعه : أرض بورية

موقعه : احملل املدعو تيسغرت نكوكوس جماعة بويزكارن إقليم  كلميم

مساحته : 91 آر 90 سنتيار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : مليكة احلشايشي

جنوبا : طريق، وباعوس ابراهيم

غربا : عمر افوكال

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 2021 مضمن حتت عدد 

427 سجل األمالك عدد 80 بتاريخ 19 يناير 2022 توثيق كلميم 

2 - شهادة إدارية حتت عدد 04 / ق ش ق في فاحت أكتوبر 2021 ببويزكارن 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019 مضمن بسجل املالك 

رقم 12 عدد 222 بتاريخ 10 ديسمبر 2019 توثيق كلميم

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 09

مطلب رقم 23651 - 56 

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022

طالبا التحفيظ : 

- هشام شبورة بن احمد بنسبة 2/1

- خليد اشبورة بن احمد بنسبة 2/1

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاركا نتدرات "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تاركا نتدرات " 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو فم احلصن إقليم  طاطا

مساحته : 500 هكتار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : ورثة زهور

شرقا : اجلبل

جنوبا : اجلبل

غربا : شبورة هشام

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - صورة طبق األصل لنسخة رسم إراثة مؤرخة في 25 يناير 2009 

فبراير   6 بتاريخ   9 التركات  سجل   298 صحيفة   355 بعدد  مضمن 

2009 توثيق انزكان 

 2012 ماي   03 بتاريخ  عدلي  بإشهاد  تعريف  األصل  طبق  صورة   –  2

 06 رقم  العقارية  األمالك  سجل   317 صحيفة   305 بعدد  مضمن 

1110 صحيفة  عدد  لرسم شراء مضمن حتت   2012 ماي   07 بتاريخ 

348 كناش االمالك رقم 21 بتاريخ 22 أكتوبر 1949 توثيق طاطا

3 - صورة طبق األصل لنسخة رسم وكالة عدلية مؤرخة في 16 يونيو 

 8 174 سجل اخملتلفة رقم  253 صحيفة  2012 مضمن أصلها بعدد 

بتاريخ 23 يوليو 2012 توثيق انزكان 
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4 - صورة طبق األصل لعقد شراء عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2012 

 11 بتاريخ   23 رقم  األمالك  52 سجل  47 صحيفة  مضمن حتت عدد 

أكتوبر 2012 توثيق اكادير 

5 - صورة طبق األصل لرسم إشهاد عدلي مؤرخ في 23 يونيو 2012 

مضمن بتاريخ 25 سبتمبر 2012 حتت عدد 373 صحيفة 394 سجل 

اخملتلفة رقم 41 توثيق اكادير 

6 - صورة طبق األصل لنسخة رسم وكالة مؤرخة في 16 مارس 2014 

مضمن أصلها بعدد 286 صحيفة 251 سجل اخملتلفة رقم 09 بتاريخ 

31 مارس 2014 توثيق انزكان

7 - نسخة شراء عدلي مضمن أصله بتاريخ 11 أكتوبر 2012 حتت عدد 

49 صحيفة 54 سجل االمالك رقم 23 توثيق اكادير

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على 

الساعة 00 : 10

مطلب رقم 23652 - 56 

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022

طالبا التحفيظ : 

- هشام شبورة بن احمد بنسبة 2/1

- خليد اشبورة بن احمد بنسبة 2/1

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاركا نتدرات "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تاركا نتدرات " 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو فم احلصن إقليم  طاطا

مساحته : 600 هكتار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : ورثة زهور

شرقا : اجلبل

جنوبا : اجلبل

غربا : ورثة زهور

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - صورة طبق األصل لنسخة رسم إراثة مؤرخة في 25 يناير 2009 

فبراير   6 بتاريخ   9 التركات  سجل   298 صحيفة   355 بعدد  مضمن 

2009 توثيق انزكان 

 2012 ماي   03 بتاريخ  عدلي  بإشهاد  تعريف  األصل  طبق  صورة   -  2

 06 رقم  العقارية  األمالك  سجل   317 صحيفة   305 بعدد  مضمن 

1110 صحيفة  عدد  لرسم شراء مضمن حتت   2012 ماي   07 بتاريخ 

348 كناش االمالك رقم 21 بتاريخ 22 أكتوبر 1949 توثيق طاطا

3 - صورة طبق األصل لنسخة رسم وكالة عدلية مؤرخة في 16 يونيو 

 8 174 سجل اخملتلفة رقم  253 صحيفة  2012 مضمن أصلها بعدد 

بتاريخ 23 يوليو 2012 توثيق انزكان 

4 - صورة طبق األصل لعقد شراء عدلي مؤرخ في 20 سبتمبر 2012 

 11 بتاريخ   23 رقم  األمالك  52 سجل  47 صحيفة  مضمن حتت عدد 

أكتوبر 2012 توثيق اكادير 

5 - صورة طبق األصل لرسم إشهاد عدلي مؤرخ في 23 يونيو 2012 

مضمن بتاريخ 25 سبتمبر 2012 حتت عدد 373 صحيفة 394 سجل 

اخملتلفة رقم 41 توثيق اكادير 

6 - صورة طبق األصل لنسخة رسم وكالة مؤرخة في 16 مارس 2014 

مضمن أصلها بعدد 286 صحيفة 251 سجل اخملتلفة رقم 09 بتاريخ 

31 مارس 2014 توثيق انزكان

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 14

مطلب رقم 23653 - 56 

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : البشير غميض بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " غميض "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غميض " 

نوعه : دار للسكن

موقعه : احملل املدعو حي املسيرة مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : ابراهيم االحمدي

جنوبا : حلسن االحمدي

غربا : عمر الغويزي

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

بكناش  1985 مسجل  أغسطس   16 في  مؤرخ  عدلي  بيع  رسم   -  1

اإليداع رقم 9 عدد 3032 توثيق كلميم 

2 – رسم بيع عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 1984 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 2 عدد 290 توثيق كلميم

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 14

مطلب رقم 23654 - 56 

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : رشيد بنشيخ بن علي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بحيرة اموسكا"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بحيرة اموسكا " 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو دوار انامر سموكن قيادة وجماعة متنارت دائرة اقا 

إقليم  طاطا 

مساحته : 02 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : ورثة املتوكل عبداهلل بن بلقاسم

شرقا : الطريق

جنوبا : ملك ايت داود

غربا : ملك ايت احلسن

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم إستمرار ملكية عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2022 مضمن حتت 

عدد 60 كناش األمالك رقم 66 بتاريخ 19 أغسطس 2022 توثيق اكادير 

2 - صورة رقمية لشهادة إدارية حتت عدد 552 / ق ت / ق ش د  في 04 

يوليو 2022 متنارت 

3 - صورة شمسية لوكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 05 نوفمبر 2020 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة 00 : 11

مطلب رقم 23655 - 56 

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

مطلب حتفيظ تأكيدي للتعرض ضد التحديد اإلداري عدد 597

طالب التحفيظ : رمضان بواحلنا بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بحيرة بواحلنا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بحيرة بواحلنا " 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو اقا ازنكاض جماعة تكزميرت إقليم  طاطا 

مساحته : 96 هكتار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : واد اإلبل

شرقا : الرك األبيض

جنوبا : جبل تبنيت

غربا : واد اإلبل

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

حتت  مضمن   2017 أغسطس   19 في  مؤرخ  عدلي  إشهاد  رسم   -  1

عدد 168صحيفة 135 كناش اخملتلفة رقم 76 بتاريخ 23 نوفمبر 2017 

توثيق اكادير 

2 - شهادة إدارية حتت عدد 1247 / ق أ د / ق ش إ  في 07 سبتمبر 2017 قيادة اديس 

3 - صورة شمسية للحكم جنحي ملف جنحي عدد 379/2102/2021 

حكم عدد 27/2022 بتاريخ 09 فبراير 2022 احملكمة اإلبتدائية بطاطا 

عن  نائب  من  مسلمة  اإلنتماء  عدم  لشهادة  األصل  طبق  صورة   -  4

اجلماعة الساللية اقا ايزنكاض 

5 - صورة شمسية للوثيقة إدارية مسلمة من مندوبية أمالك الدولة 

بتارودانت حتت عدد 801/19 

6 - صورة شمسية للوثيقة إدارية حتت عدد 366 م إ م م ت/ ط في 22 

يوليو 2019 مسلمة من املديرية اإلقليم ية للمياه والغابات بطاطا 

31 ديسمبر  1855/2018 في  إدارية رقم  7 - صورة شمسية للوثيقة 

2018 مسلمة من وكالة احلوض املائي لدرعة وادنون 

8 - صورة شمسية للوثيقة إدارية رقم 1 - 157 في 26 فبراير 2019 

مسلمة من نظارة اوقاف تزنيت 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة 00 : 11

مطلب رقم 23656 - 56 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : احمد بنعدي بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بنعدي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنعدي" 

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابقني علويني 

موقعه : احملل املدعو بور ام لعشار حي اكويدير مدينة كلميم 

مساحته : 99 سنتيار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : ورثة ازون جميعة

شرقا : ورثة لبشير مبارك ايت احلسن 

جنوبا : الزنقة

غربا : الشارع

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1987 سجل بكناش االيداع  26 يناير  1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 

رقم 3 عدد 8310 توثيق كلميم 

نوفمبر   13 بتاريخ  اإلمضاء  عرفي مصحح  نصيب  تسليم  عقد   -  2

2003 حتت عدد 16504/2003-16503 بجماعة كلميم

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 14

مطلب رقم 23657 - 56 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : فاطنة تونزار بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك التيرس "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك التيرس" 

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو حي املقاومة مدينة كلميم 
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مساحته : 01 آر 32 سنتيار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 2186 - 56 ، الرسم العقاري رقم 8202 - 56

شرقا : الرسم العقاري رقم 3394 - 56 

جنوبا : الزنقة

غربا : الرسم العقاري رقم 15021 - 56

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء حتت عدد 5049-5056/22 

بتاريخ 31 أغسطس 2022 بامللحقة اإلدارية اخلامسة بكلميم 

2 - صورة طبق األصل لوكالة عرفية ثابتة التاريخ مصححة اإلمضاء 

حتت عدد 2180-2176 /2018 بتاريخ 11 يونيو 2018 

3 - صورة طبق األصل لنسخة فرع عدلية مؤرخة في 04 يوليو 2008 

مضمن بعدد 137 صحيفة 51 سجل اخملتلفة رقم 28 بتاريخ 07 يوليو 

2008 توثيق كلميم 

2000 مذكرة  28 فبراير  إراثة مؤرخ في  4 - صورة طبق األصل لرسم 

احلفظ رقم 06 حتت عدد 69 صحيفة 61 سجل التركات 06 

5 - شهادة إدارية حتت عدد 69/2022 ق ش ت / ج ك في 30 سبتمبر 

2022 بجماعة كلميم

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على 

الساعة 00 : 09

مطلب رقم 23658 - 56 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : لسياد ترفاس بن ابراهيم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك السالم "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك السالم" 

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو حي املقاومة مدينة كلميم 

مساحته : 05 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 22597 - 56 ، الرسم العقاري رقم 2160 - 56

شرقا : مطلب رقم 1679 - 56 

 56  -  8397 رقم  العقاري  والرسم   56  -  4392 رقم  العقاري  الرسم   : جنوبا 

والرسم العقاري رقم 8398 - 56

غربا : الشارع

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء حتت عدد 10222-10223/22 

بتاريخ 08 سبتمبر 2022 بامللحقة اإلدارية اخلامسة بكلميم 

2 - صورة طبق األصل لوكالة عرفية ثابتة التاريخ مصححة اإلمضاء 

حتت عدد 2180-2176 /2018 بتاريخ 11يونيو 2018 

3 - صورة طبق األصل لنسخة فرع عدلية مؤرخة في 04 يوليو 2008 

مضمن بعدد 137 صحيفة 51 سجل اخملتلفة رقم 28 بتاريخ 07 يوليو 

2008 توثيق كلميم

2000 مذكرة  28 فبراير  إراثة مؤرخ في  4 - صورة طبق األصل لرسم 

احلفظ رقم 06 حتت عدد 69 صحيفة 61 سجل التركات 06 

5 - شهادة إدارية حتت عدد 73/2022 ق ش ت / ج ك في 06 أكتوبر 2022 

بجماعة كلميم

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 10

مطلب رقم 23659 - 56 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبا التحفيظ : 

- احلسني ايت امحمد بن محمد بنسبة 2/1

- ابراهيم الزواني بن كبور بنسبة 2/1

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اخلير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلير" 

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو حي امحيريش مدينة كلميم 

مساحته : 02 آر تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 9373 - 56

شرقا : الزنقة 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 15386 - 56

غربا : الرسم العقاري رقم 5516 - 56

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مرؤرخ في 24 نوفمبر 2021 مضمن حتت عدد 130 

سجل املالك عدد 80 بتاريخ 07 ديسمبر 2021 توثيق كلميم 

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 25 أكتوبر 2021 مضمن حتت عدد 22 

سجل االمالك عدد 80 بتريخ 23 نوفمبر 2021 توثيق كلميم 

3 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ مصحح اإلمضاء بتاريخ 27 ديسمبر 

2019 حتت عدد 17314/17315 بامللحقة اإلدارية األولى بكلميم

4 - صورة طبق األصل لوكالة عرفية ثابتة التاريخ مصححة اإلمضاء 

حتت عدد 2180-2176 /2018 بتاريخ 11 يونيو 2018 
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5 - صورة طبق األصل لنسخة فرع عدلية مؤرخة في 04 يوليو 2008 

مضمن بعدد 137 صحيفة 51 سجل اخملتلفة رقم 28 بتاريخ 07 يوليو 

2008 توثيق كلميم 

6 - شهادة إدارية حتت عدد 22/2022 ق ش ت / ج ك في 16 فبراير 2022 

بجماعة كلميم

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 11

مطلب رقم 23660 - 56 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : جمعية اخلير لكفالة اليتيم في شخص رئيسها 

جمال بوعولتني 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اخلير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير" 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو الرك األصفر مدينة كلميم 

مساحته : 39 آر 78 سنتيار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 3085 - 31

شرقا : الرسم العقاري رقم 2382 - 56 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 2742 - 56 الرسم العقاري رقم 3338 - 56 الرسم 

العقاري رقم 19944 - 56

غربا : الرسم العقاري رقم 20881 - 56

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد هبة عدلي مؤرخ في 03 يناير 2019 مضمن بعدد 181 سجل 

األمالك عدد 70 بتاريخ 05 مارس 2019 توثيق كلميم 

2 - صورة شمسية لعقد تسليم عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2016 مضمن 

 2017 12 أكتوبر  67 بتاريخ  114 سجل األمالك عدد  112 صحيفة  حتت عدد 

توثيق كلميم 

 2017 نوفمبر   20 - صورة شمسية لعقد شركة عدلي مؤرخ في   3

مضمن حتت عدد 315 سجل املالك عدد 67 بتاريخ 06 ديسمبر 2017 

توثيق كلميم 

4 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 05 أغسطس 2009 

 17 بتاريخ   109 عدد   77 صحيفة   40 رقم  اخملتلفة  بسجل  مضمن 

أغسطس 2009 توثيق العيون 

5 - صورة شمسية لعقد وكالة عدلية مؤرخة في 03 مارس 2018 مضمن 

بسجل اخملتلفة رقم 43 عدد 269 بتاريخ 05 مارس 2018 توثيق كلميم 

6 - شهادة إدارية حتت رقم 31/2022 / ق ش ت / ج ك في 21 مارس 2022 

بجماعة كلميم

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 15

مطلب رقم 23661 - 56 

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : بلعيد وهبلي بن ابراهيم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " وهبلي بلعيد "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وهبلي بلعيد" 

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابقني علويني 

موقعه : احملل املدعو حي األمل مدينة بويزكارن 

مساحته : 01 آر 01 سنتيار تـقـريـبـا

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : الرسم العقاري رقم 1855 - 56 

جنوبا : بولعويد خلضر، حسن منصور

غربا : احمد شياه

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 ماي 2022 مضمن حتت عدد 451 

سجل االمالك رقم 81 بتاريخ 30 ماي 2022 توثيق كلميم 

2 - صورة طبق األصل لشهادة إدارية حتت عدد 07 / ق ش ق في 29 أبريل 

2022 بامللحقة اإلدارية األولى ببويزكارن

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 09

مطلب رقم 23662 - 56 

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : احلسني ليتوس بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ليتوس "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ليتوس" 

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو حي النيشان تيرت العليا مدينة كلميم 

مساحته : 01 آر 77 سنتيار تـقـريـبـا
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حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : بوخريص ازانة

جنوبا : بوخريص علي 

غربا : الشارع

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 12 أغسطس 2022 مضمن حتت عدد 

2022 توثيق كلميم  19 سبتمبر  بتاريخ   82 452 سجل األمالك عدد 

2 - عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 22 يناير 2007 حتت عدد 

427-426 بجماعة كلميم 

3 - شهادة إدارية حتت عدد 71/2022 ق ش ت / ج ك في 30 سبتمبر 

2022 بجماعة كلميم 

4 - صورة شمسية لعقد إراثة وفريضة مؤرخ في 17 سبتمبر 2000 

املضمن حتت عدد 185 صحيفة 321 سجل التركات رقم 06 بتاريخ 25 

سبتمبر 2000 توثيق كلميم 

 310 بعدد  أصله  مضمن  عدلي  شراء  لنسخة  شمسية  صورة   -  5

صحيفة 180 كناش 01 عدد 15 توثيق كلميم 

6 - صورة شمسية لنسخة إحصاء مؤرخ في 31 مارس 2003 ضمن 

توثيق كلميم   09 رقم  التركات  176 سجل  96 صحيفة  بعدد  أصله 

7 - صورة طبق األصل لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 21 يونيو 2003 

مضمن بعدد 17 صحيفة 18 سجل األمالك رقم 26 بتاريخ 30 يونيو 

2003 توثيق كلميم

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة 30 : 14

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اكناني" 

موضوع مطلب رقم 2522 - 31 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب

 حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 4146 املؤرخـة في 15 أبريل 1992 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو "اكناني" موضوع مطلب رقم 2522 - 31 الكائن 

ب، زنقة السعديني، مدينة كلميم ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم 

السادة : 

1 - مالكة اكناني بنت احمد بنسبة 18/3 

2 - محمد ناجي اكناني بن احمد بنسبة 18/6 

3 - عبد اللطيف اكناني بن احمد بنسبة 18/6 

4 - نادية ايشمران بنت الشيخ بنسبة 18/1 

5 - فيصل الكارح بن اجليد بنسبة 18/2 

بدال من طالب التحفيظ السابق والكل بناء على نفس الوثائق املودعة 

سابقا تأييدا لهذا املطلب وكذا بناء على : 

1994 مضمن بعدد  - رسم تسليم عدلي مؤرخ في فاحت سبتمبر   1

19 صحيفة 15 كناش االمالك 4 بتاريخ 19 يونيو 1995 توثيق كلميم 

2 - صورة طبق األصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 

 2022 أكتوبر   20 بتاريخ   36 عدد  التركات  سجل   370 بعدد  مضمن 

توثيق كلميم 

3 - نظير إراثة عدلية مؤرخة في 21 سبتمبر 2022 مضمن بعدد 107 

صحيفة 147 سجل التركات بتاريخ 30 سبتمبر 2022 توثيق انزكان

4 - نسخة موجزة من رسم الوفاة حتت عدد 214 مؤرخ في 07 سبتمبر 

2022 في انزكان

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم

                                          محمد عرظاوي

محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم 4685 - 58

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : بنحجاج رشيد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حمري"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حمري"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : دوار زردال الغربية بوقنادل سال

مساحته : 05 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : محمد بن امليلودي 

شرقا : املامون الزحاف 

جنوبا : أحمد بن بوغابة 

غربا : الرسم العقاري رقم 42241 - 58 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 16 أبريل 2021

2 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 16 أبريل 2021

3 - شهادة إدارية موضوعه إدارية  بتاريخ 28 سبتمبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" املرس " 

موضوع مطلب رقم 1820 - 58 الذي أدرج مطلب تسجيله

باجلريدة الرسمية املؤرخة في املؤرخة في 14 ديسمبر 2011 عدد 676

مسطرة  فإن   2022 أكتوبر   03 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " املرس "  تتابع في اسم  السادة : 

- بوعمر االبراهيمي بن حلسن  بنسبة 28 /110

- اليزيد االبراهيمي بن حلسن بنسبة 39 /110 

- عالل االبراهيمي بن حلسن   بنسبة 6 /110

- الشرقية االبراهيمي بنت حلسن  بنسبة 3 /110

- فاطمة االبراهيمي بنت حلسن بنسبة 3 /110

- قسية االبراهيمي بنت حلسن بنسبة 3 /110

- ابراهيم االبراهيمي بن حلسن بنسبة6 /110 

- موحى اشباب بن مولود  بنسبة 11 /110

- نزهة امالح بنت عبد القادر  بنسبة 11 /110

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا املطلب املذكور وكذا : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 مارس 2008

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 فبراير 2010

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2011

- حكم ابتدائي عدد 659 ملف رقم 917/1403/2016 بتاريخ 14 نوفمبر 2017

- حكم ابتدائي عدد 311 ملف رقم 357/1403/2018 بتاريخ 26 يوليو 2021

- شهادة بعدم التعرض واالستيناف مؤرخة في 27 ماي 2022

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة    

                                  عزالدين شاكر

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

مطلب رقم 10042 - 59

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف مكناس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار 689 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار 689 "

نوعه : أرض بها بناية دات سفلي و طابق علوي 

موقعه : زنقة قاع وردة املدينة القدمية مكناس 

مساحته : 65 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : زنقة 

شرقا : ورثة كنون احمد

جنوبا : مركز ) تعلم اللغات (

غربا : الهادي الزعيمي 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش األمالك احلبسية

- احليازة العلنية الهادئة و املستمرة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 23 ديسمبر 2022 الساعة 12 ضهرا

مطلب رقم 10043 - 59

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف مكناس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار 13 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار 13 "

نوعه : أرض بها بناية دات سفلي و طابق علوي

موقعه : درب مكة تبربارين املدينة القدمية مكناس 

مساحته : 03 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : دار العسكري 

شرقا : ورثة حلسن

جنوبا : الرسم العقاري رقم 48523 - 05 

غربا : ورثة بن عمر 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش األمالك احلبسية

- احليازة العلنية الهادئة و املستمرة 

على   2022 ديسمبر   22 هو  التحديد  عملية  املقررإلجراء  التاريخ 

الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 10044 - 59

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف مكناس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار 690 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار 690 "

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي 

موقعه : زنقة موالي احمد الشبلي املدينة القدمية مكناس 

مساحته : 90 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : عبد اجلليل الركراكي 

شرقا : الكوهن املصطفى

جنوبا : ورثة احمد بن التهامي 

غربا : ادريس الودغيري 

احلقوق العينية : الشيء
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أصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش األمالك احلبسية

- احليازة العلنية الهادئة و املستمرة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 22 ديسمبر 2022 الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 10045 - 59

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف مكناس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ارض مسجد قدمي " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض مسجد قدمي "

نوعه : أرض عارية

موقعه : دوار ايت عيسى اوداود عني اجلمعة املركز جماعة عني اجلمعة مكناس 

مساحته : 1 آر 15 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : ممر)ملك عمومي( 

شرقا : ورثة بنعبرة

جنوبا : ورثة بنعبرة 

غربا : ممر )ملك عمومي(

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 1331 مؤرخة في 22 مارس 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 23 ديسمبر 2022 الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 10046 - 59

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف مكناس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد الوسعة الكبيرة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد الوسعة الكبيرة "

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مسجد 

موقعه : حي االمل الدار الكبيرة مكناس 

مساحته : 2 آر 10 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : حلسن احملفوظ 

شرقا : زنقة 

جنوبا : زنقة 

غربا : سعيد بحاجي و حميد رحيوي  

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 1330 مؤرخة في 22 مارس 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 26 ديسمبر 2022 الساعة 

9 و النصف صباحا

مطلب رقم 10047 - 59

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف مكناس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فرن 3111 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فرن3111 "

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن فرن من من سفلي وطابق علوي 

موقعه : شارع اللة خضرا قصبة هدراش مكناس 

مساحته : 60 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : شارع 

شرقا : احملجوب

جنوبا : احملجوب 

غربا : مصطفى 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش األمالك احلبسية

- احليازة العلنية ، الهادئة و املستمرة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 26 ديسمبر 2022 الساعة  

10 والنصف صباحا

مطلب رقم 10048 - 59

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف مكناس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مسجد الوسطى " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد الوسطى "

نوعه : أرض بها بناية عن مسجد 

موقعه : شارع اللة خضرا قصبة هدراش مكناس 

مساحته : 4 آر 15 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الديجة احلاج يايا و املعطي بوهالل

شرقا : درب )ملك عمومي(

جنوبا : شارع )ملك عمومي( 

غربا : درب )ملك عمومي( 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 1329 مؤرخة في 22 مارس 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 26 ديسمبر 2022 الساعة 

الساعة 11والنصف صباحا
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مطلب رقم 10049 - 59

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف مكناس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار 691 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار 691 "

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي 

موقعه : زنقة سيدي زكران املدينة القدمية مكناس 

مساحته : 80 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : اللة خدوج 

شرقا : ضريح

جنوبا : ضريح 

غربا : زنقة 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش األمالك احلبسية

- احليازة العلنية الهادئة و املستمرة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 22 ديسمبر 2022 الساعة 

الساعة 11و 30 صباحا

مطلب رقم 10050 - 59

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ميثلها السيد ناظر أوقاف مكناس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار 331 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار 331 "

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق علوي 

موقعه : زنقة براكة املدينة القدمية مكناس 

مساحته : 01 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : االحباس 

شرقا : ورثة احمد الشبوكي

جنوبا : خديجة الشبيهية 

غربا : زنقة )ملك عمومي( 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش األمالك احلبسية

- احليازة العلنية الهادئة و املستمرة 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 22 ديسمبر 2022 الساعة 12 ظهرا

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "رضوان " 

موضوع مطلب رقم 9896 - 59 الذي أدرج إعالن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1224 املؤرخة في 15 يونيو 2022 

مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في 20 أكتوبر 2022 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو : "رضوان " مطلب رقم 9896 - 59 الكائن مبكناس روامزين 

طالبا  نفس  إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع   19 رقم  الدقاقي  درب 

التحفيظ األصليان : 

- ابن عكي رضوان ابن التهامي بصفته مالك حلق الزينة 

- الدولة املغربية )امللك اخلاص( مالكة حلق الرقبة

وذلك زيادة على العقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ املذكور 

- اعتراف مؤرخ في 05 أكتوبر 2022

إعالن عن إيداع الئحة تعديلية جزئية للبيان

 التجزيئي ملنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "آيت والل" 

قيادة عني عرمة - إقليم مكناس

 

ليكن في علم العموم أنه وضع مبكتب السيد القائد رئيس قيادة عني 

عرمة بإقليم مكناس. الئحة تعديلية جزئية للبيان التجزيئي ملنطقة 

التحفيظ اجلماعي املدعوة "آيت والل" وذلك تطبيقا للفصل 10 من 

ظهير 1-69-174 بتاريخ 10 جمادى االولى 1389)25 يوليو 1969( بشأن 

التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

وفي وسع كل من يهمه األمر أن يطلع مجانا على هذه الالئحة التعديلية 

في مركز السلطة احمللية وكذا احملافظة العقارية

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - اإلسماعيلية 

                               العربي الظريف

محافظة طنجة - بني مكادة

مطلب رقم 29935 - 61 

تاريخ اإليداع : 11 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : اكرام رحمة بنت عبد السالم بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكرام"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكرام" 

مشتمالته : أرض بها بناء من سفلي وطابق 

موقعه : عمالة طنجة اصيلة اجلماعة احلضرية باصيلة احملل املدعو : 

حي العني اجلديد 

مساحته 1 آر 10 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية

شرقا : الطريق العمومية
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جنوبا : امزيان خدوج 

غربا : امزيان خدوج 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه قسمة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 11 أبريل 1997 

- رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 25 أبريل 2017 

- رسم عدلي موضوعه شراء) مؤرخ سنة 1359/1940 م الدفتر 06 ص 

35 عدد 18صورة مطابقة لألصل بتاريخ 3 أكتوبر 2022 

التاريخ املقرر ألجراء التحديد املؤقت 12ديسمبر 2022 على الساعة 14 و00 دقيقة

مطلب رقم 29936 - 61 

تاريخ اإليداع : 13 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة ينوب عن وزير االوقاف والشؤؤن 

االسالمية بصفته املمثل القانوني االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد بني منكود الكبير"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد بني منكود الكبير" 

مشتمالته : أرض بها بنايات ومسجد

موقعه : عمالة طنجة اصيلة اجلماعة القروية دار الشاوي احملل املدعو 

: دار الشاوي مسجد بني منكود الكبير 

مساحته 50 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة احلداد اجملدوب 

شرقا : ممر فالحي 

جنوبا : طريق 

غربا : ورثة احلداد حكيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : حيازة هادئة مستمرة ال نزاع فيها

2022 على الساعة  13ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر ألجراء  التاريخ 

12 و00 دقيقة

مطلب رقم 29937 - 61 

تاريخ اإليداع : 13 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ناظر األوقاف و الشؤون اإلسالمية بطنجة بصفته 

املمثل اقانوني لالوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة موالي التهامي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة موالي التهامي" 

مشتمالته : أرض بها مقبرة 

احملل  الشاوي  بدار  القروية  اجلماعة  اصيلة  طنجة  عمالة   : موقعه 

املدعو : مدشر عيون القصاب 

مساحته 1 هكتار 95 آر 97 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : البقالي حسن الطاهري ورثة رشيد البقالي الطاهري

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : حيازة هادئة مستمرة النزاع فيها 

2022 على الساعة  13ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 و00 دقيقة

مطلب رقم 29942 - 61 

تاريخ اإليداع : 13 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ابضالس عبد السالم ابن شعيب بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ظهر النوادرش"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ظهر النوادرش" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية ملوسة احملل املدعو : 

ظهار النوادرش دوار عني سعيد

مساحته 89 آر 32 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة الشاط 

شرقا : ورثة الشاط و الزهرة الزيدي 

جنوبا : طريق عمومية

غربا : الشاط عبد احلميد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

أصل(  شراء  لرسم  عدلني  بشكل  تعريف  موضوعه  عدلي  رسم   -

بتاريخ 20 نوفمبر 1980 

- رسم عدلي موضوعه إراثة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 28 أبريل 2016 

- رسم عدلي موضوعه إقرار بتركة)نسخة رسم عدلي( بتاريخ 28 أبريل 2016 

- رسم عدلي موضوعه إراثة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 28 أبريل 2016 

- رسم عدلي موضوعه تنازل )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 14ماي 2017 

- رسم عدلي موضوعه تنازل )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 14ماي 2017 

- رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 10 ديسمبر 2019 

- رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 11ديسمبر 2019 

- رسم عدلي موضوعه استمرار )أصل( بتاريخ 27 يناير 2020 

- رسم عدلي موضوعه استمرار )أصل( بتاريخ 27 يناير 2020 

- شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 13يونيو 2022 

2022 على الساعة  13ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 و00 دقيقة
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مطلب رقم 29943 - 61 

تاريخ اإليداع : 14 أكتوبر 2022

طالبا التحفيظ : 

- الصرصري خالد بن محمد بنسبة 2/1

- أسماء الطاهري الوهابي بنت عبد الوهاب بنسبة 2/1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منيب"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "منيب" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : عمالة الفحص اجنرة اجلماعة لقروية البحراويينا احملل املدعو 

: دوار فدان السعيدي 

مساحته 32 آر 59 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 70016 - 61 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 29547 - 61 

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه موجب اثبات إراث )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 17ماي 2012

- رسم عدلي موضوعه إراثة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 20 أغسطس 2013

- رسم عدلي موضوعه هبة )أصل( بتاريخ 5 أبريل 2022

- رسم عدلي موضوعه إراثة )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 21 سبتمبر 2022

- رسم شراء عدلي بتاريخ 06 أبريل 2022 

2022 على الساعة  14ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

09 و00 دقيقة

مطلب رقم 29944 - 61 

تاريخ اإليداع : 14 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : محسن بن احمد الهراس بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "النزاهة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النزاهة" 

مشتمالته : أرض بها بناء من سفلي اسطبلوبئر

احلل  الصغير  القصر  القروية  اجلماة  اجنرة  الفحص  عمالة   : موقعه 

املدعو : مدشر طالع لقرع 

مساحته 17 آر 52 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 53819 - 61 

شرقا : ورثة عبد السالم العاقل 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 4150 - 61 

غربا : الطريق املعبدة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه مخارجة )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 20 سبتمبر 1991 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ فاحت أكتوبر 1994 

3 - رسم عدلي موضوعه ثبوت ارث ومخارجة )أصل( بتاريخ 17 نوفمبر 1994 

4 - رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 4 يوليو1997 

5 - رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 6 سبتمبر 1997 

6 - رسم عدلي موضوعه بيع –نظير-)أصل( بتاريخ 31 أكتوبر 1999 

7 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 25 يونيو 2002 

8 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 5 يونيو 2003

9 - رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 8 ماي 2006

10 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 3 يونيو 2020 

11 - رسم عدلي موضوعه تنازل )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 11سبتمبر 2020 

12 - رسم عدلي موضوعه إراثة )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 11 سبتمبر 2020 

13 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ فاحت أبريل 2022 

14 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 12سبتمبر 2022 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 14ديسمبر 2022 على الساعة 11 و00 دقيقة

مطلب رقم 29945 - 61 

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : محمد بن عيسى بن محمد بن املفضل و الزهرة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سيدي الطيب"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سيدي الطيب" 

مشتمالته : أرض عارية

املدينة  بأصيلة  احلضرية  اجلماعة  اصيلة  طنجة  عمالة   : موقعه 

القدمية احملل املدعو سيدي الطيب 

مساحته 2 آر 20 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 18549 - 06 و طريق 

شرقا : مسجد ابراعياد و الرسم العقاري رقم 77805 - 06 

جنوبا : ورثة البيطح و الرسم العقاري رقم 26046 - 06 

غربا : سور املدينة العتيقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه قسمة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 17ماي 1982 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 18 فبراير 1989 

3 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 31 أغسطس 2022 

2022 على الساعة  19ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر ألجراء  التاريخ 

14 و00 دقيقة

 مطلب رقم 29947 - 61 

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف طنجة ينوب عن وزير االوقاف والشؤؤن 

االسالمية بصفته املمثل القانوني االوقاف العامة بنسبة 1 / 1 
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "مقبرة سيدي قطب النور"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة سيدي قطب النور" 

مشتمالته : مقبرة 

موقعه : عمالة طنجة اصيلة اجلماعة القروية احد الغربية دوار اوالد زايير 

مساحته : 1 هكتار 18 آر 71 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد السالم الغريبورثة خليفة اخلليل 

شرقا : ورثة خليفة اخلليل 

جنوبا : الغريب عبد الواحد 

غربا : ممر عمومي من 05 امتار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : حيازة هادئة مستمرة ال نزاع فيها

2022 على الساعة  19ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

14 و00 دقيقة

مطلب رقم 29957 - 61 

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : الوهابي عبد الرحمان بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرازق"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرازق" 

مشتمالته : أرض فالحية 

الشمالي  الساحل  القروية  اجلماعة  اصيلة  طنجة  عمالة   : موقعه 

احملل املدعو : دوار العقبة

مساحته 39 آر 43 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 21793 - 61 و طريق 

شرقا : مطلب رقم 21792 - 61 

جنوبا : مطلب رقم 21794 - 61 

غربا : امللك العام 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه إراثة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 24 سبتمبر 1982 

2 - رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 16 يونيو 2001 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 26 ماي 2006 

4 - رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 13ديسمبر 2007 

5 - رسم عدلي موضوعه تنازل )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 8 أكتوبر 2018 

6 - رسم عدلي موضوعه إشهاد )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 4 أبريل 2019 

7 - رسم عدلي موضوعه استمرار )أصل( بتاريخ 12 أبريل 2019 

8 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 17ماي 2019 

9 - رسم عدلي موضوعه إشهاد )أصل( بتاريخ 15ماي 2022 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 20 ديسمبر 2022 على الساعة 

14 و00 دقيقة

مطلب رقم 29958 - 61 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عبد الرحمان البوطي بن محمد بنسبة 1/1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة املصلى"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "غرسة املصلى" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية القصر الصغير احملل 

املدعو : قرية اخلميس اجنرة مدشر بلعيشيش 

مساحته 28 آر 49 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : بولعيش احمد 

شرقا : بولعيش السعدية و بولعيش السعدية 

جنوبا : طريق 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 6 يناير 1983 

2 - رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 22 أبريل 2008 

3 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 17 أبريل 2015 

4 - رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك )أصل( بتاريخ 21 أبريل 2015 

5 - رسم عدلي موضوعه إراثة )أصل( بتاريخ 21 أبريل 2015 

6 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 22 أبريل 2015 

7 - رسم عدلي موضوعه استمرار )أصل( بتاريخ 15سبتمبر 2022 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

11 و00 دقيقة 

مطلب رقم 29959 - 61 

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : احلنفي بنت اجميل محجوبة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلنفي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلنفي" 

مشتمالته : أرض بها بنايات 

موقعه : عمالة طنجة اصيلة اجلماعة القروية اقواس ابريي 

مساحته : 94 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : احلنفي محجوبة 

شرقا : ورثة رحمة الصغير واجلياللي امرابطي 

جنوبا : الرامي كرمي 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 
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سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه قسمة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 16 أبريل 1996 

عدلي(  رسم  )نسخة  عوض  بدون  تنازل  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

بتاريخ 27 أكتوبر 2008 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 2 سبتمبر 2014 

4 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 9 ديسمبر 2014 

5 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 26 أغسطس 2015 

2022 على الساعة  21ديسمبر  املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

14 و00 دقيقة 

مطلب رقم 29962 - 61 

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالبا التحفيظ : 

- عكاه عائشة بنت احمد بنسبة 1 / 2 

- هاجر عكاه بنت احمد بنسبة 2/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك عائشة وهاجر"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك عائشة وهاجر" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية قصر اجملاز احملل املدعو 

: مدشر اكواز 

مساحته 2 آر 16 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية 

شرقا : امناد احمد 

جنوبا : امناد عبد السالم 

غربا : احمد امناد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 18 يونيو 2007 

2 - رسم عدلي موضوعه قسمة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 12 نوفمبر 2007 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 5 يناير 2022 

4 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 5 يناير 2022 

5 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 31 ماي 2022 

6 - رسم عدلي موضوعه إشهاد )أصل( بتاريخ 14أكتوبر 2022 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

12 و00 دقيقة 

مطلب رقم 29963 - 61

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف بطنجة بصفته املمثل القانوني لالوقاف 

العامة بطنجة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان الوارث"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان الوارث" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : عمالة الفجص اجنرة اجلماعة القروية القصر الصغير احملل 

املدعو : مزارع دوار فوال 

مساحته 2 هكتار 24 آر 36 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : أرض احملرابورثة احمد الصبيحي 

شرقا : قروق محمد و الغماري احمد 

جنوبا : الزراد عبد السالم 

غربا : البقالي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 4 أبريل 2022 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

13 و00 دقيقة

مطلب رقم 29964 - 61 

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : احلريش جليلة بنت علي بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلريشي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلريشي" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية القصر الصغير احلل 

املدعو : دوار واداليان 

مساحته 4 آر 37 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 52598 - 61 

شرقا : الرسم العقاري رقم 47948 - 61 و الرسم العقاري رقم 52598 - 61 

و ممر من 04 امتار لفائدة اجملاورين 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 48738 - 61 

غربا : الرسم العقاري رقم 31585 - 61 و الرسم العقاري رقم 48634 - 61 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه ملكية )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 15 مارس 1972 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 9 سبتمبر 1990 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 5 أكتوبر 1991 

4 - رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 7 نوفمبر 1991 

5 - رسم عدلي موضوعه بيع )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 30 يناير 1995 

6 - رسم عدلي موضوعه قسمة )نسخة رسم عدلي( بتاريخ 3 ماي 2012 

7 - رسم عدلي موضوعه إحلاق اسم اغفل )نسخة( بتاريخ 19يوليو 2014 

8 - شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 6 أكتوبر 2022 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

11 و00 دقيقة 

مطلب رقم 29965 - 61 

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالبا التحفيظ : 

- القجيجي محمد بن احمد بنسبة 287 / 360 

- القجيجي خدوج بنت احمد بنسبة 73 / 360 
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ظهر بودشيشي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ظهر بودشيشي" 

مشتمالته : أرض فالحية 

الشمالي  الساحل  القروية  اجلماعة  اصيلة  طنجة  عمالة   : موقعه 

احملل املدعو : دوار الدمينة 

مساحته 65 آر 4 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة اوفقير بوشتة 

شرقا : مطلب رقم 2282 - 61 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 66262 - 61 و الرسم العقاري رقم 66272 - 61 

غربا : ورثة ادريس اخزان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه إراثة )أصل( بتاريخ 26 أكتوبر 2011 

2 - رسم عدلي موضوعه تسليم حظ )أصل( بتاريخ 30 يناير 2013 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 29 مارس 2022 

4 - رسم عدلي موضوعه استمرار )أصل( بتاريخ فاحت يوليو 2022 

5 - رسم عدلي موضوعه إحصاء واراثة )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 

10 سبتمبر 2022 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

15 و00 دقيقة

 

   خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك السويحل"

موضوع مطلب رقم 26537 - 61 والذي أدرجت خالصة مطلبه  

باجلريدة الرسمية عدد 1132 مؤرخة في 09 سبتمبر 2020

 2022 أكتوبر   12 بتاريخ  االمضاء  إصالحي مصحح  مبقتضى مطلب 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى"ملك السويحل" موضوع مطلب 

رقم 26537 - 61 تتابع الى غاية يومه باملوقع الصحيح والية طنجة 

عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية القصر الصغير احملل املدعو طالع 

البحراويني  القروية  اجلماعة  اجنرة  الفحص  عمالة  من  بدال  الشريف 

السابق  الوثائق  الى  استنادا  والكل  السعيدي  دوارفدان  املدعو  احملل 

ايداعها تدعيما للمطلب املذكور أعاله.

  خالصة  إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "املناصرة"

موضوع مطلب رقم 11755 - 61 والذي أدرجت خالصة 

مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 838 مؤرخة في 21 يناير 2015

  2022 أكتوبر   19 بتاريخ  االمضاء  إصالحي مصحح  مبقتضى مطلب 

رقم  مطلب  موضوع  املناصرة"  املسمى"  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  يومه  غاية  الى  تتابع   61  -  11755

وباملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وقدرها 60 آر 15 سنتيار 

والكل استنادا الى الوثائق السابق ايداعها تدعيما للمطلب املذكور 

أعاله وكذا : 

- نسخة من رسم اصالح مساحة عدلي بتاريخ 05 ماي 2015 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ظهار املدور"

موضوع مطلب رقم 29390 - 61 والذي أدرجت خالصة مطلبه

 باجلريدة الرسمية عدد 1198 مؤرخة في 15 ديسمبر 2021

 2022 اكتوبر   27 بتاريخ  االمضاء  إصالحي مصحح  مبقتضى مطلب 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى ظهار املدور" موضوع مطلب رقم 

التحفيظ  طالبة  نفس  اسم  في  يومه  غاية  الى  تتابع   61  -  29390

وباملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وقدرها 10 آر 02 سنتيار 

والكل استنادا الى الوثائق السابق ايداعها تدعيما للمطلب املذكور أعاله 

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة - بني مكادة

                          املصطفى طريفة 

محافظة الدارالبيضاء - النواصر

مطلب رقم 5719 - 63

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : مينة فاخر بنت مصطفى 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رعيدية"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رعيدية"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : جماعة بوسكورة دوار احلوامي سيدي النعيمي 

مساحته : 10 آر 66 سنتيار تقريبا

حدوده :  

شماال : ممر عرضه 04 أمتار يليه ورثة احلاج فاخر اخملتار

شرقا : ممر عرضه 04 أمتار يليه الرسم العقاري رقم 6420 - 33

جنوبا : كمال حللو 

غربا : فاخر السعدية بنت املصطفى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ممر مشترك عرضه 04 أمتار

سند التملك : 

 15 بتاريخ   47 عدد  كناش   281 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

محرم 1432 هـ موافق 21 ديسمبر 2010

-  شهادة إدارية عدد 4505 بتاريخ 12 أكتوبر 2010 

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على 

الساعة 09 و30 دقيقة

احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء - النواصر

   زكرياء الدغمي
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محافظة احلوز

مطلب رقم 18431  - 65

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد بنغزالة فتح اهلل بن املصطفى بنسبة 1 / 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكريفودن".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السالمة".

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة وقيادة ستي فاضمة مزارع 

دوار اكريفودن. 

مساحته :  2 آر 86 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ايت حميد احلسني 

شرقا : جنان بوعلي و ايت حميد 

جنوبا : بوعلي و ايت حميد 

غربا : ساقية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

86 كناش األمالك رقم  80 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

262 مؤرخ في 19 سبتمبر 2017 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم شراء ضمن أصله بعدد 150 صحيفة 171 كناش 

رقم 231 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 توثيق أمزميز.

- ملحق إصالحي عدلي ضمن بعدد 545 صحيفة 418 كناش مختلفة 

رقم 257 مؤرخ في 28 سبتمبر 2021 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن اصله بعدد 137 صحيفة 155 

كناش األمالك رقم 231 بتاريخ 05 نوفمبر 2015 توثيق مراكش.

رقم  418 كناش مختلفة  544 صحيفة  بعدد  - ملحق عدلي ضمن 

275 مؤرخ في 18 ابريل 2021 توثيق مراكش.

شهادة إدارية عدد 05/م ت /ج س ف مؤرخة في 13 أكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18432 - 65

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد بوسبنية حميد بن مبارك بنسبة 1 / 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوسبنية 1".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوسبنية 1". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وبلدية أيت أورير مزارع دوار ايت هادي فرقة 

ايت سليم. 

مساحته :  34 آر 42 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مصرف ايت هادي 

شرقا : الدبياني عبد السالم و عبد اهلل زياتي 

جنوبا : ساقية اكي نواسيف و اللة جنمة و ربيعة طابو 

غربا : محمد طابو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 495 صحيفة 506 كناش األمالك رقم 

331 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 توثيق مراكش.

اخملتلفة  77 كناش  88 صحيفة  - ملحق إصالحي عدلي ضمن بعدد 

289 مؤرخ في 21 سبتمبر 2022 توثيق مراكش.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 401 صحيفة 442 كناش األمالك 

رقم 194 مؤرخ في 12 سبتمبر 2022 توثيق مراكش.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 12/91 مؤرخة في 24 يناير 1991

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 18433 - 65

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

حلسن  بنت  نادية  االدريسي  الهاشمي  السيدة   : التحفيظ  طالبة 

بنسبة 1 / 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار املصلى".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار الهاشمي اإلدريسي". 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومسبح

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة وقيادة ستي فاضمة دوار اسني. 

مساحته :  3 آر 4 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق و فاضمة اومبارك 

شرقا : خالد اكسوس 

جنوبا : طريق 

غربا : ورثة حلسن اومبارك 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 147 صحيفة 180 كناش األمالك 

رقم 292 مؤرخ في 24 سبتمبر 2019 توثيق مراكش.

- صورة شمسية لشهادة إدارية حتا عدد 3377 ق س ف/ قش مؤرخة 

في 22 يوليو 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 18434 - 65

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ  : السيد ادياياو عبد الطيف بن احلسني بنسبة 1 / 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تيفرت 1".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  " : تيفرت 1". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ثوامة جماعة وقيادة زرقطن دوار جتدنت. 

مساحته : 1 هـ 22 آر 66 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ايت اغبالو 

شرقا : سليمان اتغزة 

جنوبا : امللك الغابوي و ممر عرضه متر ونصف 

غربا : مصطفى اتغزة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 210 صحيفة 209 كناش األمالك رقم 

28 بتاريخ 15 سبتمبر 2022 توثيق ايت أورير.

- رسم استمرار ضمن بعدد 165 صحيفة 165 كناش األمالك رقم 28 

مؤرخ في 05 سبتمبر 2022 توثيق أيت أورير.

- شهادة إدارية حتت عدد 531/ق ز / م ش ق مؤرخة في 24 اغسطس 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 23  ديسمبر 2022 على الساعة 

العاشرة صباحا . 

مطلب رقم 18435 - 65

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد  ادياياو عبد الطيف بن احلسني بنسبة 1 / 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تيفرت 2".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تيفرت 2". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ثوامة جماعة وقيادة زرقطن دوار جتدنت. 

مساحته :  1 هـ 58 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : محمد اتغرة و نور الدين اتغرة 

شرقا : مصطفى اتغرة 

جنوبا : ممر عرضه متر ونصف و ورثة احمد اتغرة 

غربا : ورثة عبد اهلل اتغرة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 164 صحيفة 163 كناش األمالك 

رقم 28 بتاريخ 05 سبتمبر 2022 توثيق أيت أورير.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 209 صحيفة 208 كناش األمالك رقم 

28 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 توثيق ايت اورير.

- شهادة إدارية حتت عدد 532 /ق ز/ م ش ق مؤرخة في 24 اغسطس 2022 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 23 ديسمبر 2022 على الساعة 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18436 - 65

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد  حضارة املهدي بن محمد بنسبة 1 / 1 .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البيت".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : دار السالم". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم احلوز دائرة أمزميز جماعة سيدي بدهاج مزارع دوار اكودار. 

مساحته :  2 هـ 86 آر 50 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : بن داود ياسمني 

شرقا : الطريق و املصرف 

جنوبا : اليزيدي منير 

غربا : ورثة احملمودي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 213 صحيفة 350 كناش األمالك 

رقم 20 بتاريخ 22 سبتمبر 2022 توثيق مركز امزميز.

في مؤرخة   66/2022 عدد  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -

24 اغسطس 2022. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 18437 - 65

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد الدهري هشام بن حسن بنسبة 1 / 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محمدية تزرت".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زهرة توبقال". 

مشتمالته : أرض فالحية مغروسة بأشجار يابسة في جزء منها 

موقعه : اقليم احلوز دائرة أسني جماعة وقيادة أسني دوار ارز. 

مساحته :  1 هـ 64 آر 38 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك الغابوي 

شرقا : الشعبة و محمد بن الطيب و الرسم العقاري رقم 14063 / م 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 6565 / 43 و طريق عرضه 4 أمتار 

غربا : ورثة الدهري حسن و الرسم العقاري رقم 6565 / 43 

عرضه  عمومي  طريق  ارتفاق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

أربعة أمتار وشعبة. 

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 248 صحيفة 362 كناش األمالك 

عدد 316 مؤرخ في 26  أكتوبر 2021 توثيق مراكش.

- صورة شمسية لشهادة إدارية حتت عدد 11 ق ا/ ق.ش.ق مؤرخة في 

24 ماي 2021.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 26  ديسمبر 2022 على الساعة 

العاشرة صباحا .
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مطلب رقم 18438 - 65

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2022.

طالبو التحفيظ :

1 - السيد النجار محمد بن اجلاللي بنسبة 64 / 256  ، 

2 - السيدة جنيب صفاء بنت ابراهيم بنسبة 71 / 256 ، 

3 - السيدة جبير لطيفة بنت سي حمو بنسبة 72 / 256 ، 

4 - السيدة جنيب سعيدة بنت ابراهيم بنسبة 7 / 256 ، 

5 - السيد جنيب محمود بن ابراهيم بنسبة 14 / 256 ، 

6 - السيدة جنيب سلوى بنت ابراهيم بنسبة 7 / 256 ،

7 - السيد جنيب عبد الرزاق بن ابراهيم بنسبة 14 / 256،

8 - لسيدة جنيب مروة بنت ابراهيم بنسبة 7 / 256. بصفتهم شركاء 

على الشياع  

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احمليطة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احمليطة". 

مشتمالته : أرض بها بناية عبارة عن دار للسكن من سفلي 

موقعه : اقليم احلوز دائرة امزميز جماعة اوالد مطاع قيادة وزكيتة دوار الزكاكمة. 

مساحته :  4  آر 28 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة ابريك بن احمد جبوري و محمد رزيقي 

شرقا : الطريق العمومية 

جنوبا : احلسني بن لعسل و ورثة محمد زكاغ و عالل الهزور 

غربا : مصرف املياه وورثة حلسن جبور 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 14 صحيفة 19 كناش رقم 16 مؤرخ 

في 25 سبتمبر 2014 توثيق امزميز.

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 82 صحيفة 106 كناش األمالك رقم 

12 مؤرخ في في 21 يوليو 2014 توثيق مركزي ثالث نيعقوب وامزميز.

 167 صحيفة   98 بعدد  ضمن  عدلي  إراثة  لرسم  شمسية  صورة   -

كناش رقم 217 مؤرخ في 24  ديسمبر 2020 توثيق مراكش .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 27 ديسمبر 2022 على الساعة 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 18439 - 65

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2022.

طالبا التحفيظ :

- السيد النجار محمد بن اجلاللي بنسبة 1 / 2 ، 

- السيدة جنيب صفاء بنت ابراهيم بنسبة 1 / 2  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار النجار ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار النجار". 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وحديقة 

موقعه : اقليم احلوز دائرة أمزميز جماعة اوالدا مطاع قيادة وزكيتة دوار 

اثنني اوالد امطاع. 

مساحته :  4 آر 30 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : احلاج علي بن عال 

شرقا : ممر و الساقية 

جنوبا : ابراهيم جنيب 

غربا : احمد الكركدان و ممر الدار بعرض 05 أمتار و ابراهيم جنيب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم استمرار ضمن بعدد 215 صحيفة 304 كناش األمالك رقم 18 

مؤرخ في 03 سبتمبر 2020 توثيق مركز امزميز.

- تفويض عرفي مصحح اإلمضاء مؤرخ في 11  أكتوبر 2022 حتت عدد 29159

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 27 ديسمبر 2022 على الساعة 

الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 18440 - 65

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : الواعر املصطفى بن بوجمعة بنسبة 1 / 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بويدير".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بودير". 

مشتمالته : أرض فالحية بها منزل للسكن ومسبح واشجار مثمرة 

للزيتون والليمون 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت أورير جماعة ايت فاسكا قيادة فاسكا 

سيدي داود دوار بوطويل. 

مساحته :  1 هـ 19 آر 37 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : محمد بن عمر برباح 

شرقا : بن الطالب 

جنوبا : حلسن بن عمر برباح 

غربا : ورثة ايت شكور 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 336 صحيفة 327 كناش األمالك 

رقم 223 مؤرخ في 22 مارس 2016 توثيق مراكش.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 85 ق ف س د/م ش ق مؤرخة في 

09  ديسمبر 2013.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 09 أبريل 2019 حتت عدد 3171 - 3172 .

 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 26  ديسمبر 2022 على الساعة 

التانية بعد الزوال .   

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

الشرقي الشوبي     
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محافظة احلاجب

مطلب رقم 6466 - 67
تاريخ االيداع : 19 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد احمد احلجام بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الدندون.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدندون "
نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت يحيى.
مساحته : 05 آر تقريبا.

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري رقم : 17894 - 67 وطالب التحفيظ.

شرقا : . الرسم العقاري رقم : 4614 - ك.
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 6395 - 67.

غربا : طريق.
احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في : 10 سبتمبر 2007 مضمن 
بكناش االمالك 28 عدد 408 صحيفة 293 بتاريخ : 09 أكتوبر 2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على 
الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 6467 - 67
تاريخ االيداع : 25 أكتوبر 2022.

طالبو التحفيظ السادة : 
1 - املصطفى بلحاج بن بوعزة بنسبة : 2 / 8.

2 - حادة بلحاج بنت بوعزة بنسبة : 1 / 8.
3 - عزيز بلحاج بن بوعزة بنسبة : 2 / 8.
4 - جواد بلحاج بن بوعزة بنسبة : 2 / 8.

5 - خديجة بلحاج بنت بوعزة بنسبة : 1 / 8.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عائشة امحند.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "عائشة امحند "
نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح، دوار ايت اكراط.
مساحته : 25 آر 55 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : ورثة احراتن.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 9975 - ك وورثة مح بن ادريس وحسني بن عالل.
جنوبا : الرسم العقاري رقم : 787 - ك وورثة موحى وبوعزة.

غربا : الرسم العقاري رقم : 2433 - ك.
احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في : 29 ديسمبر 2021 مضمن 
بكناش االمالك 76 عدد 409 صحيفة 429 بتاريخ : 06 يناير 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 
الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 
      عبد اجلبار فرطاس

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18316 - 68

تاريخ اإليداع : 24 اكتوبر 2022. 

طالب التحفيظ : عبد العالي حسيب بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد السي عبد املالك"

نوعه : أرض فالحية بورية

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  إقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عبد اهلل.

مساحته : 5 آر 6 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد مهيوب؛

شرقا : محمد مهيوب ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 10741 - 68؛

غربا : الرسم عقاري عدد 10741 - 68 والرسم عقاري عدد 23498 - 68؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

 26 بعدد  مضمن   2021 اكتوبر   28 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 44؛

- شهادة إدارية عدد 57 م ش ق ر مسلمة من قيادة بني عمير الشرقية 

بتاريخ 21 اكتوبر 2022؛

- شهادة إدارية عدد 01 مسلمة من جماعة اخللفية بتاريخ 17 فبراير 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18317 - 68

تاريخ اإليداع : 24 اكتوبر 2022. 

طالبا التحفيظ : 

عبد العالي حسيب بن محمد 

عبد اللطيف حسيب بن محمد 

بصفتهما شريكني على الشياع بنسبة متساوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك حسيب"

نوعه : أرض فالحية بورية

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  إقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عبد اهلل.

مساحته : 1 هكتار 31 آر 06 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10741 - 68؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : الرسم عقاري عدد 23495 - 68؛

غربا : الرسم عقاري عدد 23496 - 68 ؛ الرسم عقاري عدد 36551 - 68؛
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

 207 بعدد  مضمن   2021 اكتوبر   28 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 318؛

- شهادة إدارية عدد 58 م ش ق ر مسلمة من قيادة بني عمير الشرقية 

بتاريخ 21 اكتوبر 2021؛

- شهادة إدارية عدد 02 مسلمة من جماعة اخللفية بتاريخ 17 فبراير 2022؛

- تصريح بالشرف واشهاد مصحح االمضاء في 15 مارس 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18318 - 68

تاريخ اإليداع : 25 اكتوبر 2022. 

طالب التحفيظ : املولودي لغريس بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حداد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حداد"

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد علي الدهيرات اوالد عيسى.

مساحته : 1 هكتار 39 آر 51 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الكبير لغريس بن عبد الرحمان؛

ميثلهم  الرمودة  ايت  ورثة  68؛   -  32222 عدد  العقاري  الرسم   : شرقا 

ايزان الصحراوي؛

جنوبا : مطلب رقم 17905 - 68؛

غربا : الرسم عقاري عدد 9530 - 68؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

 200 بعدد  مضمن   2022 ابريل   07 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 313؛

بتاريخ وكيل  بني  قيادة  من  مسلمة   14/2022 عدد  إدارية  شهادة   -

04 ابريل 2022؛

- شهادة إدارية عدد 28/2022 مسلمة من جماعة بني شكدال بتاريخ 

04 اكتوبر 2022؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 18319 - 68

تاريخ اإليداع : 27 اكتوبر 2022. 

طالبو التحفيظ : 

- محمد غريبي بن الكبير بنسبة 10200 / 84480

- تاجة غريبي بنت الكبير بنسبة 5100 / 84480

- الكبيرة غريبي بنت الكبير بنسبة 5100 / 84480

- فاطمة غريبي بنت الكبير بنسبة 5100 / 84480

- املصطفى غريبي بن الكبير بنسبة 1020 / 84480

- عبد اهلل غريبي بن الكبير بنسبة 10200 / 84480

- عبدالرحيم غريبي بن الكبير بنسبة 10200  / 84480 

- مينة غريبي بنت الكبير بنسبة 5676 / 84480

- العربي غريبي بن الكبير بنسبة 11352 / 84480

- ثورية النادي بنت ادادس بنسبة 1419 / 84480

- الياس غريبي بن صالح بنسبة 3311 / 84480

- ايوب غريبي بن صالح بنسبة 3311 / 84480

- امين غريبي بن صالح بنسبة 3311 / 84480 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلوض

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلوض"

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار اوالد بوهرو.

مساحته : 1 هكتار 56 آر 99 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 37166 - 68؛ ورثة حمادي غريبي ميثلهم 

محمد غريب بن حمادي 

شرقا : طريق ؛

جنوبا : ورثة رحال البوزيدي متثلهم فاطمة البوزيدي؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

 49 بعدد  2019 مضمن  30 اغسطس  بتاريخ  - رسم استمرار عدلي 

صحيفة 41؛

- رسم اراثة عدلي بتاريخ 29 مارس 2018 مضمن بعدد 239 صحيفة 248؛

- رسم ملحق اصالحي عدلي بتاريخ 24 يوليو 2018 مضمن بعدد 239 

صحيفة 227؛

 270 بعدد  مضمن   2018 يوليو   24 بتاريخ  عدلي  فريضة  رسم   -

صحيفة 183؛

- رسم اراثة عدلي بتاريخ 29 مارس 2018 مضمن بعدد 240 صحيفة 249؛

 869 بعدد  مضمن   2018 يوليو   24 بتاريخ  عدلي  فريضة  رسم   -

صحيفة 183؛

 238 بعدد  مضمن   2018 يوليو   24 بتاريخ  عدلي  استدراك  رسم   -

صحيفة 227؛

- رسم فريضة عدلي بتاريخ 11 ماي 2017 مضمن بعدد 363 صحيفة 387؛

 118 بعدد  مضمن   2020 اغسطس   25 بتاريخ  عدلي  اراثة  رسم   -

صحيفة 111؛

- نسخة من رسم اراثة عدلي بتاريخ 12 اكتوبر 2022 اصلها بتاريخ 

02 نوفمبر 1994 مضمن بعدد 26 صحيفة 87؛

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 27 ابريل 2022 ؛

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 22 اغسطس 2022 ؛

- التزام عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 05 اكتوبر 2022 ؛
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- التزام عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 06 ابريل 2022 ؛

بتاريخ وكيل  بني  قيادة  من  مسلمة   37/2019 عدد  إدارية  شهادة   -

07 اغسطس 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 ديسمبر 2022 على 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح 

     كرمي ناجيم

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 31146 - 72

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : محمد باحفيض بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد الكنتور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد الكنتور"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة صخور الرحامنة، دوار السكان.

مساحته : 11 هكتار 13 آر 67 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : ميلود بن احلسن قهيوة، رحال بن املهدي؛

شرقـا : احلسني بن عباس، الرسم العقاري عدد 2599 - 72؛

جـنوبا : الطريق رقم 2107؛

غربـا : عبد الواحد بن املصطفى االدريسي، عمر السالوي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

- شعبة؛

- ممر عرضه مترين.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 365 صحيفة 442 سجل 

األمالك العقارية رقم 134 بتاريخ 27 سبتمبر 2022 توثيق ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 31147 - 72

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : بوشعيب بوخاف بن الهاشمي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك حمليريشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بوشعيب"

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وأشجار مختلفة وبئر ومحل تقني.

سي  اوالد  دوار  الرحامنة،  صخور  جماعة  الرحامنة،  اقليم   : موقعه 

الطيبي الهديان.

مساحته : 66 آر 34 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : زهرة لفريخ، الطريق؛

شرقـا : ورثة محمد بن احمد؛

جـنوبا : ورثة محمد بن احمد؛

غربـا : ورثة محمد بن احمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 308 صحيفة 330 سجل األمالك 

رقم 125 بتاريخ 10 يناير 2020 توثيق ابن جرير؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 21 مارس 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 31148 - 72

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : أناس برادة بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلجرة املثقوبة 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ريان 1 23-"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت، دوار اوالد طلحة الكبير.

مساحته : 24 هكتار 5 آر 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : سمير فالح؛

شرقـا : عزوز الهرجوني، ورثة رحال؛

جـنوبا : عايشة، عزيز فالح، مطلب التحفيظ عدد 5826 - 72؛

غربـا : طريق عمومي عرضه 06 أمتار، عزيز سمير فالح.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

 338 89 سجل األمالك  80 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 25 يوليو 2022 توثيق مراكش؛

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 188 صحيفة 254 سجل األمالك 

رقم 337 بتاريخ 15 يوليو 2022 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 31149 - 72

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : أناس برادة بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلجرة املثقوبة 3"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ريان 3 23-"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت، دوار اوالد طلحة الكبير.

مساحته : 94 آر 10 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : سمير فالح؛

شرقـا : طريق عمومي عرضه 06 أمتار؛
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جـنوبا : فاطمة فالح؛

غربـا : حبيبة مفتاح.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

 338 89 سجل األمالك  80 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 25 يوليو 2022 توثيق مراكش؛

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 188 صحيفة 254 سجل األمالك 

رقم 337 بتاريخ 15 يوليو 2022 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 31150 - 72

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : أناس برادة بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدية احلمير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ريان 22"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت، دوار اوالد احمد بن ابراهيم.

مساحته : 7 هكتار 42 آر 57 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : مطلب التحفيظ عدد 21994 - 72، ورثة العربي بلحاج؛

شرقـا : مطلب التحفيظ عدد 6559 - 72، ورثة محمد بن الهاشمي؛

جـنوبا : طريق؛

غربـا : نعيمة، رشيد سحيمدان.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 548 صحيفة 511 كناش األمالك 327 

بتاريخ 05 ماي 2022 توثيق مراكش؛

- نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن أصله حتت عدد 262 صحيفة 223 

سجل األمالك رقم 54 بتاريخ 17 يونيو 2005 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 378 صحيفة 485 سجل 

التركات 21 بتاريخ 20 يونيو 2007 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم ملحق إراثة عدلي ضمن بعدد 379 صحيفة 485 

سجل التركات 21 بتاريخ 20 يونيو 2007 توثيق ابن جرير؛

302 صحيفة  أصله حتت عدد  إراثة عدلي ضمن  رسم  - نسخة من 

318 سجل التركات رقم 17 بتاريخ 31 ديسمبر 2004 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم ملحق إراثة عدلي ضمن أصله حتت عدد 34 صحيفة 42 

سجل التركات رقم 18 بتاريخ 05 أبريل 2005 توثيق ابن جرير؛

- رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 477 صحيفة 489 كناش األمالك رقم 320 

بتاريخ 26 أبريل 2022 توثيق مراكش؛

- شهادة إدارية مؤرخة في 20 يونيو 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 31151 - 72

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : أناس برادة بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلجرة املثقوبة 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ريان 2 23-"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت، دوار اوالد طلحة الكبير.

مساحته : 12 هكتار 43 آر 65 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : عزيز فالح، عيشة؛

شرقـا : ورثة محمد بلحاج؛

جـنوبا : ورثة مسعود؛

غربـا : مطلب التحفيظ عدد 5826 - 72.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

 338 89 سجل األمالك  80 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 25 يوليو 2022 توثيق مراكش؛

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 188 صحيفة 254 سجل األمالك 

رقم 337 بتاريخ 15 يوليو 2022 توثيق مراكش.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 31152 - 72

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها القانوني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض املسجد"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلعيدات، دوار العزيب احليمر.

مساحته : 4 آر 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : محمد الهودزي؛

شرقـا : ورثة سي احليمر؛

جـنوبا : ميلود احليمر؛

غربـا : طريق عمومي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 1034 مؤرخة في 14 أكتوبر 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 31153 - 72

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها القانوني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد العريصة"

نوعه : مسجد مهدم.



7091 عدد 1244 - 07 ربيع اآلخر 1444 )02 نوفمبر 2022(

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة عكرمة، دوار العريصة.

مساحته : 8 آر 30 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : الطريق؛

شرقـا : الطريق؛

جـنوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 1032 مؤرخة في 14 أكتوبر 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 31154 - 72

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها القانوني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد النعمان"

نوعه : مسجد من طابق سفلي.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، احلي اجلديد.

مساحته : 3 آر 55 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : ورثة النعمان؛

شرقـا : زنقة محدودة؛

جـنوبا : الطريق؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 1031 مؤرخة في 14 أكتوبر 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 31155 - 72

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة في شخص ممثلها القانوني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مسجد جلود لكار"

نوعه : مسجد من طابق سفلي.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي الرحمة.

مساحته : 3 آر 42 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : طريق؛

شرقـا : طريق؛

جـنوبا : طريق؛

غربـا : طريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 1033 مؤرخة في 14 أكتوبر 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 31156 - 72

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : احمد الذهبي بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الياقوت"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي األمل.

مساحته : 1 آر 2 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شـماال : الزنقة؛

شرقـا : السم العقاري عدد 15374 - 72؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 2098 - 72، بغري مصطفى،هبري حسني؛

غربـا : الرسم العفاري عدد 1737 - 72.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1326 بتاريخ 31 أغسطس 1988 

توثيق ابن جرير؛

- رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 434 بتاريخ 11 مارس 1988 توثيق 

ابن جرير؛

- رسم بينة باملسكن عدلي حفظ حتت عدد 969 بتاريخ 21 أغسطس 1991 

توثيق ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 31157 - 72

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : عبد الكبير مصلح بن حمو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار عبد الكبير"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي افريقيا.

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : املريني حسن؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 8200 - 72؛

جـنوبا : الزنقة؛

غربـا : الغاملي بوجمعة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 159 صحيفة 93 كناش األمالك رقم 

22 بتاريخ 12 ديسمبر 1973 توثيق ابن جرير؛

- ملحق شراء عدلي ضمن بعدد 77 صحيفة 112 سجل األمالك رقم 

139 بتاريخ 14 أكتوبر 2022 توثيق ابن جرير.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 27 ديسمبر 2022 على 

الساعة العاشرة صباحا.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دربال"، 

موضوع مطلب رقم 30958 - 72، 

الذي أدرجت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1175 

املؤرخة في 07 يوليو 2021.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 11 أكتوبر 2022، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "دربال" موضوع مطلب التحفيظ عدد 30958 - 72، الكائن 

بإقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي اجملد، تتابع من اآلن فصاعدا حتت 

نفس التسمية وفي اسم نفس طالبة التحفيظ ومبساحة نهائية قدرها 

التحفيظ  إيداع مطلب  إبان  بها  املصرح  املساحة  بدل  90 سنتيار  آر   13

والبالغة 12 آر 50 سنتيار تقريبا، وذلك استنادا إلى نفس الوثائق املودعة 

سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك العربي ورضوان"، 

موضوع مطلب رقم 31018 - 72،

الذي أدرجت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1194 

املؤرخة في 17 نوفمبر 2021.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 18 أكتوبر 2022، فإن مسطرة حتفيظ 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  ورضوان"  العربي  "ملك  املسمى  امللك 

31018 - 72، الكائن بإقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي افريقيا،

طالبي  نفس  اسم  وفي  التسمية  نفس  حتت  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

بها  املصرح  املساحة  بدل  44 سنتيار  نهائية قدرها  التحفيظ ومبساحة 

إبان إيداع مطلب التحفيظ والبالغة 40 سنتيار تقريبا، وذلك استنادا إلى 

نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير بالنيابة

امليلودي رميي    

محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 58320 - 75

تاريخ اإليداع : 17 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : سعيد حاطيبي بن محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض الرمل " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض الرمل ". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سي احساين 

بن عبد الرحمان دوار البرابر 

مساحة املصرح بها : 34 آر 72 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

معه  ومن  املصطفى  حاطيبي  و  محمد  بن  فرج  بوشعيب   : شماال 

وورثة الشباني محمد بن اجلياللي 

شرقا : طريق عرضه 30 متر وبوشعيب فرج بن محمد والعربي اعربان 

جنوبا : ورثة العربي العربي بن املكي وبوشعيب فرج بن محمد 

غربا : البغدادي بوشعيب بن الفنيس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

 130 صحيفة   103 عدد  حتت  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   : التملك  سند 

كناش 86 بتاريخ 19 يوليو 2017 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على الساعة 

10و00 دقيقة.

مطلب رقم 58321 - 75

تاريخ اإليداع : 18 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عثمان خرباش بن صالح 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حلريش " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حلريش ". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سي احساين 

بن عبد الرحمان دوار اوالد امحمد موسى واهلة 

مساحة املصرح بها : 62 آر 79 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجلياللي خرباشي 

شرقا : فاطنة خرباش 

جنوبا : ورثة اوالد هنية 

غربا : ورثة احلسن بن املعلم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 29 يوليو 2015.

- عقد عرفي مصحح االمضاء موضوعه بيع بتاريخ 23 نوفمبر 2011 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على الساعة 

10و00 دقيقة.

مطلب رقم 58322 - 75

تاريخ اإليداع : 19 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : محمد كومي بن احلسني 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كومي " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كومي ". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الواليدية دوار حيوط الكاهية 

مساحة املصرح بها : 28 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : احلسني كومي 

جنوبا : ورثة احمد بن اسماعيل 

غربا : الرسم العقاري عدد 3041 - 75 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 22 اكتوبر 2015
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 31 61 صحيفة  - نسخة من رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 

كناش عدد 58 بتاريخ 14 فبراير  1978 توثيق الزمامرة.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على الساعة 

12و00 دقيقة.

مطلب رقم 58323 - 75

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : خدوج سرسر بنت عبد اهلل 

الشخاخرة  مزارع  احلدادة  "بقعة   : امللك حاليا  به  يعرف  الذي  اإلسم 

اوالد اربيعة " .

مزارع  احلدادة  بقعة   "  : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  اإلسم 

الشخاخرة اوالد اربيعة " . 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة اوالد اسبيطة دوار الشخاخرة 

مساحة املصرح بها : 3 هكتار 95 آر 98 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

بن  محمد  وورثة  غروادي  ومحمد  ومحمد  غروادي  احلسن   : شماال 

ابراهيم وورثة بن مبارك بن ابراهيم 

شرقا : عبد القادر احلراش 

جنوبا : ممر عمومي 

غربا : ممر عمومي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

- سند التملك : رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 35 صحيفة 37 

كناش 51 بتاريخ 07 سبتمبر 2022 توثيق الزمامرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على الساعة 

10و00 دقيقة.

مطلب رقم 58324 - 75

تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : خدوج سرسر بنت عبد اهلل 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض اجلنان " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض اجلنان " . 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة اوالد اسبيطة دوار الشخاخرة 

مساحة املصرح بها : 27 آر 20 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : مبارك مصطفى 

شرقا : بن عبو مبارك ومصطفى 

جنوبا : ورثة سي عباس 

غربا : ممر عمومي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

- سند التملك : رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 35 صحيفة 37 

كناش 51 بتاريخ 07 سبتمبر 2022 توثيق الزمامرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على الساعة 

11و00 دقيقة.

مطلب رقم 58325 - 75
تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : خدوج سرسر بنت عبد اهلل 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض جنان الكرم " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض جنان الكرم " . 
مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة اوالد اسبيطة دوار الشخاخرة 
مساحة املصرح بها : 21 آر 78 سنتيار تقريبا 

حدوده : 
شماال : ممر عمومي 

شرقا : حسن غروادي 
جنوبا : محمد جواد 

غربا : ممر عمومي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

- سند التملك : رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 35 صحيفة 37 
كناش 51 بتاريخ 07 سبتمبر 2022 توثيق الزمامرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على الساعة 
12و00 دقيقة.

مطلب رقم 58326 - 75
تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : خدوج سرسر بنت عبد اهلل 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض الهوطة " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض الهوطة " . 
مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة اوالد اسبيطة دوار الشخاخرة 
مساحة املصرح بها : 68 آر 1 سنتيار تقريبا 

حدوده : 
شماال : محمد بن عبو 

شرقا : عبد القادر احلراشي 
جنوبا : ورثة محمد بن ابراهيم 

غربا : عبد الوافي الغزراني 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

- سند التملك : رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 35 صحيفة 37 
كناش 51 بتاريخ 07 سبتمبر 2022 توثيق الزمامرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على الساعة 
13و00 دقيقة.

مطلب رقم 58327 - 75
تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : فاحتة اكميحة بنت مبارك 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض احلطة " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض احلطة " . 
مشتمالته : أرض فالحية بها حطة سكنية 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة اوالد اسبيطة دوار 
اوالد يعقوب 

مساحة املصرح بها : 15 آر تقريبا 
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حدوده : 
شماال : طريق مارة 

شرقا : فاحتة اكميحة 
جنوبا : ورثة احمد الكوني 

غربا : احمد بن محمد 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 15 يونيو 2022
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

10و00 دقيقة.

مطلب رقم 58328 - 75
تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : فاحتة اكميحة بنت مبارك 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة املطفية " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بقعة املطفية " . 
مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة اوالد اسبيطة دوار 
اوالد يعقوب 

مساحة املصرح بها : 20 آر تقريبا 
حدوده : 

شماال : طريق مارة 
شرقا : الرداد البشري ومسعود البشري 

جنوبا : ورثة محمد بن محمد 
غربا : احمد بن ابراهيم ومبارك بن هنية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

- محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 27 سبتمبر 2022
- محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 15 اغسطس 2022

 316 262 صحيفة  اراثة عدلي مضمن حتت عدد  - نسخة من رسم 
كناش رقم 40 بتاريخ ى08 يونيو 2022 توثيق الزمامرة .

- رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 183 صحيفة 126 كناش رقم 05 
بتاريخ 14 سبتمبر 1989 توثيق الزمامرة . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على الساعة 
11و00 دقيقة.

مطلب رقم 58329 - 75
تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : بوشعيب ابو الهول بن عبد القادر 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض احلطة " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض احلطة " . 
مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سي احساين 
بن عبد الرحمان دوار احلميريات

مساحة املصرح بها : 13 آر 13 سنتيار تقريبا 
حدوده : 

شماال : راد قرموشي 
شرقا : البغدادي بوشعيب 

جنوبا : ورثة القرموشي العربي 

غربا : قرموشي محمد وممر خاص عرضه 05 امتار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 27 يناير 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

13و00 دقيقة.

مطلب رقم 58330 - 75

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : محمد بن دغوغ بن مبارك 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حفرة مرزوك " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حفرة مرزوك " . 

مشتمالته : أرض فالحية بها مسكن 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سي احساين 

بن عبد الرحمان دوار الرجيالت 

مساحة املصرح بها : 10 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد الرحيم لعفر 

شرقا : بوشعيب لكفي 

جنوبا : عبد الرحيم لطفي 

غربا : ورثة احمد ماية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 06 سبتمبر 2018 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على الساعة 

14و00 دقيقة.

مطلب رقم 58331 - 75

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : املصطفى الزين بن الرداد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض النسينس " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض السنيس " . 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة زاوية لقواسم 

دوار اخلنينات 

مساحة املصرح بها : 70 آر 80 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 58609 - 08 

شرقا : الرسم العقاري عدد 162/44 ومطلب التحفيظ عدد 58618 - 08 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 20951 - 75 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 20948 - 75 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع بتاريخ 13 اكتوبر 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 27 ديسمبر 2022 على الساعة 

10و00 دقيقة.
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مطلب رقم 58332 - 75

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عبد احلكيم الطوسي بن الضاو 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض احلطة سي الضو " .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض احلطة سي الضو". 

مشتمالته : أرض فالحية بها حطة سكنية واسطبل 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سبت سايس 

دوار اوالد سي عبد اهلل بن مسعود 

مساحة املصرح بها : 41 آر  42 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : ممر عمومي 

شرقا : الطريق اجلهوية رقمة 3424 املؤدية من سيدي اسماعيل الى 

سبت سايس 

جنوبا : ممر عمومي 

غربا : ممر عمومي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 970 كناش رقم 106 

بتاريخ 07 ديسمبر 2021 توثيق احملكمة االبتدائية باجلديدة . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 27 ديسمبر 2022 على الساعة 

11و00 دقيقة.

.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "البورقيع "

مطلب عدد 56104 - 75 

مسطرة  فإن   2022 اكتوبر   11 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى : "البورقيع" الكائن بإقليم سيدي بنور جماعة 

اآلن  - 75 ستتابع من   56104 العثامنة موضوع مطلب  دوار  الغنادرة 

فصاعدا في اسم السيد : العلمي مراد بن مبارك على العقود السابق 

ايداعها تدعيما للمطلب املذكور اعاله وكذا : 

- رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 15 يوليو 2022 مضمن حتت عدد 669 

صحيفة 466 كناش رقم 25 بتاريخ 27 يوليو 2022 توثيق الزمامرة .

 454 2021 مضمن حتت عدد  ابريل   12 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 

صحيفة 439 كناش رقم47 بتاريخ 05 ماي 2021 توثيق الزمامرة .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "املسيمرة "

مطلب عدد 50040 - 75 

مسطرة  فإن   2022 اكتوبر   14 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى : "املسيمرة " الكائن بإقليم سيدي بنور جماعة 

اآلن  من  ستتابع   75  -  50040 مطلب  موضوع  املودنني   دوار  الغنادرة 

فصاعدا في اسم : املصطفى فرضي بن احلسني على العقود السابق 

ايداعها تدعيما للمطلب املذكور اعاله وكذا : 

- رسم اشهاد عدلي مضمن حتت عدد 188 صحيفة 173 كناش رقم 26 

بتاريخ 13 اكتوبر 2022

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

ياسني أيت حدو   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 2106 - 76
تاريخ اإليداع : 21 أكتوبر 2022.

طالبا التحفيظ :
1 -ادريس اجلوهري بن قدور؛

2 -وفاء العلياني بنت احلسن.
بصفتهما مالكني على الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك : "الصمعاني"
االسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : " املنزه "  

نوعـه : أرض فالحية بها فيال من طابق أرضي و طابقني علويني .
موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة القروية العليني احملل املدعو : الصمعاني.

مساحتـه : 05 آر 92 س تقريبا؛
حـدوده : 

شماال : الطريق؛
شرقا : الطريق ؛

جنوبا : محمد بنعلي؛
غربا : محمد بنعلي.

احلقوق العينية : ال شيء.
أصل امللك : 

1. نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 من ذي احلجة 1402 املوافق  
فاحت أكتوبر 1982؛

2. رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 رجب 1434 املوافق لـــ 15 ماي 2013؛
3. رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 من جمادى الثانية 1441 املوافق 

20 فبراير 2020؛
4. رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 من ذي القعدة 1441 املوافق 

13 يوليو 2020؛
5. رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 من شعبان 1443 املوافق16 مارس 2022؛

6. ملحق عدلي مؤرخ في 05 ذو القعدة 1443 املوافق  05 يونيو 2022؛
7. ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 16 من ربيع االول 1444 املوافق  

13 أكتوبر 2022؛
8. شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة العليني بتاريخ 

08 أغسطس 2022 ملف 9 عدد 01/2022.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد  املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة 09 : 30 صباحا.
احملافظ املساعد على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

   شكري بنداود

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 8531 - 77
تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : محمد وراوي بن علي؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الوراوية «.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الوراوية «؛ 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة عني الصفا، دوار أوالد ورو؛

مساحته : 02 هـ 04 آر تقريبا؛ 

حدوده : 

شماال : لوكيلي أحمد والرسم العقاري عدد 88027 - 02؛

شرقا : ورثة ميمون وراوي بن ملقدم؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار؛

غربا : ورثة ميمون ولد حماد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدد 373 كناش 196 صحيفة 387 مؤرخ في 

19 سبتمبر 2022؛

2 - شهادة إدارية عدد 209 بتاريخ : 24 سبتمبر 2007؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 20 ديسمبر 2022 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 8532 - 77

تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالبو التحفيظ : 

1 - الصافية تهاني بنت عيسى بنسبة 18 / 144

2 - رحمة بالوي بنت بوجمعة بنسبة 07 / 144

3 - محمد بالوي بن بوجمعة بنسبة 14 / 144

4 - عبدالقادر بالوي بن بوجمعة بنسبة 14 / 144

5 - عائشة بالوي بنت بوجمعة بنسبة 07 / 144

6 - امليلود بالوي بن بوجمعة بنسبة 14 / 144

7 - عبداحلفيظ بالوي بن بوجمعة بنسبة 14 / 144

8 - عبدالرحمان بالوي بن بوجمعة بنسبة 14 / 144

9 - مصطفى بالوي بن بوجمعة بنسبة 14 / 144

10 - ميمون بالوي بن بوجمعة بنسبة 14 / 144

11 - حليمة بالوي بنت بوجمعة بنسبة 07 / 144

12 - خيرة بالوي بنت بوجمعة بنسبة 07 / 144

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » السدرة احملررة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » السدرة احملررة «؛ 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة عني الصفا، دوار بلييا؛

مساحته : 01 هـ 74 آرا 60 تقريبا؛ 

حدوده : 

شماال : اجلبل )امللك الغابوي(؛

شرقا : ورثة بركي محمد؛

جنوبا : ورثة بالوي أحمد بن خلضر؛

غربا : ورثة بالوي أحمد بن خلضر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدد 123 صحيفة 136 كناش 197 مؤرخ في 

12 اغسطس 2022؛

2 - شهادة إدارية عدد 180 بتاريخ : 29 يوليو 2022؛
 88 كناش   424 صحيفة   373 بعدد  أصلها  ضمن  إراثة  نسخة   -  3

بتاريخ 02 أكتوبر 2013؛
تاريخ إجراء عملية التحديد : 26 ديسمبر 2022 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 8533 - 77
تاريخ اإليداع : 25 أكتوبر 2022

طالبو التحفيظ : 
1 - رابحة جويط بنت عبدالقادر بنسبة 10 / 80

2 - ابراهيم بالوي بن أحمد بنسبة 14 / 80
3 - فطيمة بالوي بنت أحمد بنسبة 07 / 80
4 - خديجة بالوي بنت أحمد بنسبة 07 / 80

5 - الزهرة بالوي بنت أحمد بنسبة 07 / 80
6 - يحي بالوي بن أحمد بنسبة 14 / 80

7 - كرمية بالوي بنت أحمد بنسبة 07 / 80
8 - هشام بالوي بن أحمد بنسبة 14 / 80

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » السدرة احملررة «.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » السدرة احملررة «؛ 

نوعه : أرض فالحية؛
موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة عني الصفا، دوار بلييا؛

مساحته : 01 هـ 74 آرا 60 تقريبا؛ 
حدوده : 

شماال : اجلبل )امللك الغابوي(؛
شرقا : ورثة بركي محمد وورثة بالوي بوجمعة؛

جنوبا : اجلبل )امللك الغابوي(؛
غربا : ورثة بالوي أحمد بن محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.
أصل امللك : 

 12 في  مؤرخ   196 كناش   215 صحيفة   210 عدد  ملكية  رسم   –  1
اغسطس 2022؛

2 - شهادة إدارية عدد 181 بتاريخ : 29 يوليو 2022؛
 14 بتاريخ   134 كناش   171 صحيفة   138 عدد  إراثة  رسم  نظير   -  3

ديسمبر 2019؛
تاريخ إجراء عملية التحديد : 26 ديسمبر 2022 على الساعة العاشرة 

والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : »حلراشي « 
موضوع مطلب التحفيظ عدد 22834 - 02

الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 241
بتاريخ 13 اغسطس 2003 

واعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 601 
بتاريخ 07 يوليو 2010.

بتاريخ عليه  مصادق  اصالحية  خالصة  نشر  طلب  مبقتضى 
15 اغسطس 2022، فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو » حلراشي« موضوع 
مطلب التحفيظ عدد 22834 - 02، الكائن بعمالة وجدة أنكاد، جماعة 

أهل انكاد دوار أوالد امللحة، 
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تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : 

1 - حميد رحو بن عبدالقادر بنسبة 4/1.

2 - مراد رحو بن عبدالقادر بنسبة 4/1.

3 - يحي رحو بن عبدالقادر بنسبة 4/1.

4 - فؤاد رحو بن عبدالقادر بنسبة 4/1.

التحفيظ  طالب  طرف  من  لفائدتهم  مت  الذي  البيع  إثر  على  وذلك 

األصلي السيد عبداملالك رحو بن عبو املودع بكناش 01 عدد 503 بتاريخ 

عن  املتراجعني  اخلمسة  الشهود  الستخالف  وتبعا   ،2009 أكتوبر   23

شهادتهم في رسم ملكية طالب التحفيظ األصلي املضمن بعدد 80 

كناش 35 صحيفة 105 بتاريخ 19 مارس 2003، وكل ذلك مت بناء على : 

1 - عقد بيع عدد 41 صحيفة 44 كناش 67 بتاريخ فاحت سبتمبر 2009؛

2 - ملحق استدراكي عدد 383 صحيفة 286 كناش 111 بتاريخ 

08 أكتوبر 2009؛

3 - رسم استخالف شهود عدد 414 صحيفة 317 كناش 222 بتاريخ 

13 ماي 2022؛

 عالوة على الوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ املذكور. 

املضمن  اإليداع  تلغي  اإلصالحية  اخلالصة  هذه  أن  إلى  اإلشارة  جتدر   

بكناش 01 عدد 503 بتاريخ 23 أكتوبر 2009. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : »ازريكة البرواك« 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 7174 - 77 

الذي نشرت خالصة مطلبه في إطار مسطرة التحفيظ اجلماعي 

للمنطقة املدعوة "عني الصفا" باجلريدة الرسمية عدد 1171 

بتاريخ 09 يونيو 2021 

واعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1188 

بتاريخ 06 أكتوبر 2021.

 مبقتضى طلب نشر خالصة اصالحية مصادق عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2022، 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو »ازريكة البرواك« موضوع مطلب التحفيظ 

أوالد  دوار  الصفا  أنكاد، جماعة عني  وجدة  بعمالة  الكائن   ،77  -  7174 عدد 

جابري يحي  السيد  األصلي  التحفيظ  طالب  اسم  في  دائما  تتابع  جابر، 

بن رابح، لكن حتت التسمية اجلديدة "سيدي بلخير" بدل التسمية القدمية 

"ازريكة البرواك". 

خالصة إصالحية -تتعلق بامللك املسمى : »سيدي بلخير« 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 7175 - 77

الذي نشرت خالصة مطلبه في إطار مسطرة التحفيظ اجلماعي 

للمنطقة املدعوة "عني الصفا" باجلريدة الرسمية عدد 1171

بتاريخ 09 يونيو 2021 

واعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1188 

بتاريخ 06 أكتوبر 2021.

 مبقتضى طلب نشر خالصة اصالحية مصادق عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2022، 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو »سيدي بلخير« موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 7175 - 77، الكائن بعمالة وجدة أنكاد، جماعة عني الصفا دوار أوالد جابر،

تتابع دائما في اسم طالب التحفيظ األصلي السيد يحي جابري

بن رابح، لكن حتت التسمية اجلديدة " زريكة البرواك " بدل التسمية القدمية 

"سيدي بلخير ". 

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - اجناد  

عمر أزرقان    

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4979 - 79

تاريخ اإليداع : 24 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : السيد محند بخاخ بن محمد .

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " البطمة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " ملك بخاخ ".

سفلي  من  يتكون  ومنزل  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعـه 

وطابق أول.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " الطرش".

مساحته : 69 آر 52 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محند بخاخ والرسم العقاري رقم 7182 - 79؛

شرقا : واد ملوية؛

جنوبا : الرسمني العقاريني رقم 6613 - 79 و5709 - 79؛ 

غربا : ساقية عمومية وطريق معبدة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 من صفر 1394 موافق 

18 مارس 1974؛

 1406 ذي احلجة  20 من  - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في   2

موافق 26 أغسطس 1986؛

3 - عقد تسليم عرفي مؤرخ في 13 أغسطس 2004؛

4 - رسم موجب حتديد مساحة عدلي مؤرخ في 04 ربيع األول 1444 

موافق فاحت أكتوبر 2022؛

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 14 أكتوبر 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت :  23 ديسمبر 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

منية عبد الرحيم.    
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محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 30362 - 80 

تاريخ االيداع : 14 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : ابراهيم الفاحتي بن مبارك.

االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك ابراهيم 2 "

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار اضوار اجلماعة الترابية سيدي بوسحاب، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

مساحته : 10 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : احلسن الفاحتي؛ 

جنوبا : ابراهيم الفاحتي؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- صورة طبق االصل لعقد تسليم عرفي غير مؤرخ 16 سبتمبر 1994.

 111 صحيفة   110 بعدد  ضمن  عدلي  فريضة  ضمنها  إراثة  رسم   -

سجل التركات رقم 63 بتاريخ 02 اكتوبر 2020

- رسم قسمة عدلي مضمن بعدد 58 سجل 75 بتاريخ 30 اغسطس 2021 . 

تاريخ التحديد املؤقت :  14 ديسمبر 2022 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 30363 - 80 

تاريخ االيداع : 17 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عبد اهلل امنوز بن احلسن.

االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك امنوز "

نوعه : أرض عارية.

موقعه : دوار أيت حمو اجلماعة الترابية وادي الصفاء، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

مساحته : 8 آر 62 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة امنوز أحمد؛

شرقا : امنوز محند؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرارعدلي ضمن بعدد 71 صحيفة 73 سجل األمالك رقم 98 

بتاريخ 28 يونيو 2022.

- شهادة إدارية مؤرخة في 31 ماي 2022.

صورة شمسية لعقد وكالة خاصة مؤرخ في 04 اغسطس 2021

تاريخ التحديد املؤقت :  19 ديسمبر 2022 على الساعة 11 : 30

مطلب رقم 30364 - 80 

تاريخ االيداع : 17 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عبد الهادي املرابط بن محمود.

االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك عبد الهادي "

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار توابراهيم اجلماعة الترابية وادي الصفاء، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

مساحته : 10 آر 1 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : عبد الهادي املرابط ؛ 

جنوبا : داودي احلسني؛

غربا : عبد الهادي املرابط؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- محرر ثابت التاريخ لعقد قسمة رضائية مؤرخ في 23 فبراير 2022.

 57 عدد  األمالك  سجل  بعدد313  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 14 فبراير 2019.

- صورة شمسية لرسم قسمة عدلي ضمن بعدد 236 سجل األمالك 

عدد 54 بتاريخ 19 يوليو 2018.

تاريخ التحديد املؤقت :  19 ديسمبر 2022 على الساعة 12 : 30

مطلب رقم 30365 - 80 

تاريخ االيداع : 17 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : محمد العاوني بن مبارك.

االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك محمد العاوني "

نوعه : أرض عارية.

اشتوكة  إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  تني  حي   : موقعه 

ايت باها.

مساحته : 1 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مينة البوعناني؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : عمر البكرين؛

غربا : عبد اهلل بوعالكة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 81 رقم  األمالك  سجل  ص08   12 بعدد  ضمن  عدلي  صدقة  رسم   -

بتاريخ 24 يناير 2022.

 455 صحيفة   568 بعدد  ضمن  عدلي  صدقة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

سجل األمالك عدد 42 بتاريخ 15 اغسطس 2016.

- صورة شمسية لرسم وكالة عدلي ضمن بعدد 234 صحيفة 234 

كناش 24.

تاريخ التحديد املؤقت :  19 ديسمبر 2022 على الساعة 14 : 30
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مطلب رقم 30366 - 80 

تاريخ االيداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : احمد الرامي بن محمد.

االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك احمد 1 "

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 7 آر 75 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة علي وبعضا احلسني بن محمد؛

شرقا : ايت احمد؛ 

جنوبا : عبد اهلل بن محمد؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 79 سجالالمالك 85 بتاريخ 24 ماي 2022.

- شهادة ادارية مؤرخ في 18 ماي 2022 

تاريخ التحديد املؤقت :  26 ديسمبر 2022 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 30367 - 80 

تاريخ االيداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : احمد الرامي بن محمد.

االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك احمد 2 "

نوعه : أرض فالحية بها اشجار متنوعة.

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

مساحته : 37 آر 87 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : بوجمع؛ 

جنوبا : احلسني بن محمد؛

غربا : ورثة سعيد الرامي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 79 سجالالمالك 85 بتاريخ 24 ماي 2022.

- شهادة ادارية مؤرخ في 18 ماي 2022 

تاريخ التحديد املؤقت :  26 ديسمبر 2022 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 30368 - 80 

تاريخ االيداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : رشيد بونني.

االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك رشيد بونني"

نوعه : أرض عارية في جزء منها بناية.

موقعه : حي تني بيوكرى درب حماد اجلماعة الترابية لبيوكرى، إقليم 

اشتوكة ايت باها.

مساحته : 1 آر 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : االفراني رقية ؛

شرقا : رشيد حبيب الدين بعضا أوطلوب احمد؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 19983 - 09 وبعضا رشيد االشهب؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 117 صحيفة 113 سجل االمالك 21 

بتاريخ 16 ابريل 2012.

- صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي محرر 07 ماي 2011.

- شهادة ادارية مؤرخ في 30 مارس 2012.

- صورة طبق االصل لوكالة مؤرخة في 10 يناير 2012. 

تاريخ التحديد املؤقت :  26 ديسمبر 2022 على الساعة 16 : 00

مطلب رقم 30369 - 80 

تاريخ االيداع : 25 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عبد اجمليد املستنصر.

االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك املنتصر"

نوعه : أرض عارية محاطة بسور.

موقعه : دوار ادازن اجلماعة الترابية وادي الصفاء، إقليم اشتوكة ايت باها.

مساحته : 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مبارك بن محمد؛

شرقا : مبارك بن محمد؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مضمن بعدد 54 سجل االمالك 81 بتاريخ 

فاحت فبراير 2022.

- صورة طبق االصل لعقد تسليم مؤرخ في 09 اغسطس 1995. 

تاريخ التحديد املؤقت :  26 ديسمبر 2022 على الساعة  14 : 00

مطلب رقم 30370 - 80 

تاريخ االيداع : 26 أكتوبر 2022

طالب التحفيظ : عبد الرحمان اعراب.

االسم الدي أعطاه طالب التحفيظ : " بحيرة اجلامع"

نوعه : أرض محاطة بسور وبداخلها بنايات.

موقعه : دوار كوحايز اجلماعة الترابية انشادن، إقليم اشتوكة ايت باها.

مساحته : 12 آر 21 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4773 - 80 وبعضا بنشجرة؛

شرقا : ورثة القاضي احلسني؛ 
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جنوبا : طريق؛

غربا : طريق وبعضا بنشجرة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 154 سجل االمالك 65 

بتاريخ 07 يناير 2020.

تاريخ التحديد املؤقت :  26 ديسمبر 2022 على الساعة 11 : 30

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك اخلير" 

مطلب عدد 21352 - 09.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 25 اكتوبر 2022 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى : " ملك اخلير" ذي مطلب التحفيظ عدد 21352 - 09 الكائن 

بدوار كوحايز اجلماعة الترابية إلنشان إقليم أشتوكة-أيت باها، 

تتابع من االن فصاعدا في اسم السادة : 

1 - كوملا محمد بن إبراهيم بنسبة 1497960.00 / 5644800.00.

2 - كوملا يامنة بنت إبراهيم بنسبة 1313460.00 / 5644800.00.

3 - حيجوب فاطنة بن مبارك بن سعيد بنسبة 55968.00 / 5644800.00.

4 - حيجوب ايجة بن مبارك بن سعيد بنسبة 55968.00 / 5644800.00.

5 - حيجوب احلسني بن مبارك بن سعيد بنسبة 111936.00 / 5644800.00.

6 - كوملا عبد السالم بن مبارك بن إبراهيم بنسبة 2394118.00 / 5644800.00.

7 - كوملا احمد بن مبارك بن إبراهيم بنسبة 45250.00 / 5644800.00.

8 - كوملا العروسي بن مبارك بن إبراهيم بنسبة 45250.00 / 5644800.00.

9 - كوملا مبارك بن مبارك بن إبراهيم بنسبة 45250.00 / 5644800.00.

10 - كوملا فاطمة بنت مبارك بن إبراهيم بنسبة 22625.00 / 5644800.00.

11 - كوملا زينبة بنت مبارك بن إبراهيم بنسبة 22625.00 / 5644800.00.

12 - فاطمة جعيفني بنت احلسني بنسبة 5430.00 / 5644800.00.

13 - خديجة كوملا بنت عبد القادر بنسبة 21720.00 / 5644800.00.

14 - فاطنة السامي بنت مبارك بنسبة 7240.00 / 5644800.00.

وذلك بناء على الوثائق السابق إيداعها باملطلب وكذا بناء على : 

- حكم ابتدائي صادر عن احملكمة االبتدائية باكادير حتت عدد 91.203 

صادر في 28 اكتوبر 1991

- حكم ابتدائي صادر عن احملكمة االبتدائية بانزكان حتت عدد 08/2005 

صادر بتاريخ 02 فبراير 2004

 51 عدد  حتت  باكادير  االستئناف  محكمة  عن  صادر  استئناف  قرار   -

صادر بتاريخ 12 يناير 1993.

- قرار استئناف صادر عن محكمة االستئناف باكادير عدد 365 صادر 

بتاريخ 11 اكتوبر 2005.

- بشهادتني لعدم الطعن بالنقض مؤرختني في 14 يناير 2008 

و 07 يونيو 1999.

 92 اخملتلفة  سجل   80 صحيفة   132 بعدد  مضمن  عدلي  اشهاد   -

بتاريخ 21 اكتوبر 2022.

- عقد وكالة عدلي مؤرخ في فاحت اكتوبر 2022.

- نسخة طبق االصل من اراثة عدلية بتاريخ 28 مارس 1999.

- نسخة طبق االصل من رسم اراثة مؤرخة في 09 سبتمبر 1997.

- رسم اراثة مؤرخة في 15 سبتمبر 2004.

- فريضة عدلية مؤرخة في 21 اكتوبر 2022.

- شهادتني للوفاة مؤرختني في 12 اغسطس 2022

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ماي 2004.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يونيو 2004.

- ملحق عدلي لرسم الشراءين مؤرخ في 28 يوليو 2004.

- رسم اراثة وفريضة مؤرخة في 12 ديسمبر 2015.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 27 سبتمبر 2022.

- رسم اراثة وفريضة مؤرخة في 20 يناير 2019.

- ملحق عقد اراثة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 08 سبتمبر 2022.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2022.

احملافظ على االمالك العقارية باشتوكة - ايت باها بالنيابة

                       بلعيد ايت الرايس

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5748 - 81

تاريخ اإليداع : 21 اكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : الزهرة املالح بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني القصب ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني القصب". 

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 41 آر 90 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : جوت الزيدي؛

شرقا : جوت الزيدي؛

جنوبا : بنعاشير الزيدي ؛

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 200 صحيفة 194 كناش 

العقار رقم 68 بتاريخ 27 ماي 2022 توثيق تيفلت.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 22 ديسمبر 2022 على 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 5749 - 81

تاريخ اإليداع : 24 اكتوبر 2022.

طالبو التحفيظ على الشياع : 

1 - محمد خلوقي بن العربي 1171872 / 4612608.

2 - عائشة خلوقي بنت العربي 585936 / 4612608.
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3 - امباركة خلوقي بنت العربي 585936 / 4612608.

4 - فاطنة خلوقي بنت العربي 585936 / 4612608.

5 - باحلاج خلوقي بن العربي 1171872 / 4612608.

6 - فاطمة خلوقي بنت العربي 135688 / 4612608.

7 - رشيد خلوقي بن العربي 271376 / 4612608.

8 - العربي احلديوي بن عاشور 21168 / 4612608.

9 - فاطمة احلديوي بنت العربي 13804 / 4612608.

10 - فاطنة احلديوي بنت العربي 13804 / 4612608.

11 - امينة احلديوي بنت العربي 13804 / 4612608.

12 - خديجة احلديوي بنت العربي 13804 / 4612608.

13 - هناء احلديوي بنت العربي 13804 / 4612608.

14 - صفاء احلديوي بنت العربي 13804 / 4612608.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان ظهر العرس ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان ظهر العرس ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار اوالد غامن.

مساحته : 1 هـ 59 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 56346 - 16؛

شرقا : ورثة الزبط مباركة؛

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 05 متر ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 47977 - 16، الزبط بوزيان، الزبط محمد، 

اخللوقي لكبير؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

العقار  203 كناش  174 صحيفة  بعدد  1. رسم ملكية عدلي ضمن 

رقم 67 بتاريخ 13 يناير 2022 توثيق تيفلت.

2. رسم فريضة عدلي ضمن بعدد 65 صحيفة 68 كناش التركات رقم 31 

بتاريخ 08 ابريل 2022 توثيق تيفلت.

 41 رقم  كناش   428 صحيفة   404 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  رسم   .3

بتاريخ 28 اكتوبر 2008 توثيق تيفلت.

4. رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 35 صحيفة 34 كناش رقم 41 بتاريخ 

19 مارس 2008 توثيق تيفلت.

 12 رقم  كناش   17 صحيفة   12 بعدد  ضمن  عدلي  وفريضة  اراثة  رسم   .5

بتاريخ 31 ديسمير 2013 توثيق تيفلت.

6.شهادة ادارية عدد 68 بتاريخ 11 نوفمبر 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 5750 - 81

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : محمد امحمدي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان سهب الشريحة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان سهب الشريحة". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت بنحسي.

مساحته : 3 هـ 31 آر 46 س تقريبا.

القطعة األولى مساحتها : 12 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الواد؛

شرقا : بوشعيب امحمدي ؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : حلسن امحمدي.

القطعة الثانية مساحتها : 3 هـ 20 آر 46 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : بوشعيب امحمدي ؛

جنوبا : الواد؛

غربا : حلسن امحمدي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

العقار  142 كناش  135 صحيفة  بعدد  1. رسم ملكية عدلي ضمن 

رقم 16 بتاريخ 06 ديسمبر 2012 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 148 صحيفة 155 كناش العقار رقم 

16 بتاريخ 07 ديسمبر 2012 توثيق تيفلت.

3. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 08 صحيفة 10 كناش العقار رقم 

16 بتاريخ 22 نوفمبر 2012 توثيق تيفلت.

4. شهادة ادارية عدد 74/م ت/2022 بتاريخ 21 اكتوبر 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 5751 - 81

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : محمد امحمدي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان سهب الشريحة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان سهب الشريحة". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت بنحسي.

مساحته : 2 هـ 21 آر 64 س تقريبا.

القطعة األولى :

مساحتها : 8 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الواد؛

شرقا : ورثة علي امحمادي ؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : حميدة امحمادي.
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القطعة الثانية :

مساحتها : 2 هـ 13 آر 64 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : ورثة علي امحمادي؛

جنوبا : الواد؛

غربا : حياة امحمدي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 150 صحيفة 157 كناش العقار رقم 16 

بتاريخ 07 ديسمبر 2012 توثيق تيفلت.

 16 07 كناش العقار رقم  06 صحيفة  2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 22 نوفمبر 2012 توثيق تيفلت.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 149 صحيفة 156 كناش العقار رقم 16 

بتاريخ 07 ديسمبر 2012 توثيق تيفلت.

 16 08 كناش العقار رقم  07 صحيفة  4. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 22 نوفمبر 2012 توثيق تيفلت.

4. شهادة ادارية عدد 75/م ت/2022 بتاريخ 21 اكتوبر 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة 12 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

    شكري الوزاني

محافظة سوق السبت أوالد النمة

 مطلب رقم 2298 - 82

تاريخ اإليداع : 17أكتوبر 2022.

طالبة التحفيظ : فاطمة املكاوي بنت عبد القادر بنسبة 1 / 1.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فاطمة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فاطمة".

مشتمالته : أرض عارية.

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت اوالد النمة احملل 

املدعو سيدي احلضري.

مساحته : 93 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشرقاوي القصوري بن الرابح بن بوشعيب؛

شرقا : النوال التاجي؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه ملكية )نسخة( بتاريخ 15سبتمبر 2009.

2  -رسم عدلي موضوعه بيع )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 6 فبراير 2015.

3 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 25أغسطس 2017.

4 - عقد عرفي موضوعه وكالة )أصل( بتاريخ 16فبراير 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت :  19 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

 مطلب رقم 2299 - 82

تاريخ اإليداع : 17أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف لعناية بن بوزكري بنسبة 1 / 1.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلرشة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلرشة".

مشتمالته : أرض عارية.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة اوالد زمام احملل املدعو اوالد زمام.

مساحته : 2 آر 41 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة العناية عبد القادر؛

شرقا : لعناية عبد الواحد؛

جنوبا : طريق؛

غربا : لعناية مصطفى.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 -شهادة إدارية موضوعه إدارية )أصل( بتاريخ 13ديسمبر 2019.

2 -رسم عدلي موضوعه ملكية )أصل( بتاريخ 17فبراير 2020.

3 -عقد عرفي موضوعه وكالة )أصل( بتاريخ 23أغسطس 2022.

4 -شهادة إدارية موضوعه إدارية )أصل( بتاريخ 12أكتوبر 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت :  19 ديسمبر 2022 على الساعة 

11 و00 دقيقة.

 مطلب رقم 2300 - 82

تاريخ اإليداع : 20 أكتوبر 2022.

طالبا التحفيظ : 

1 - عز الدين حيظر بن ابراهيم بنسبة 1 / 2.

2 - محفوظ معزيز بن محمد بنسبة 1 / 2.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرس".

مشتمالته : أرض عارية.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة اوالد زمام احملل املدعو اوالد زمام.

مساحته : 87 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 19395 / 10؛

شرقا : فاطمة كرمح؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 19396 / 10؛

غربا : زنقة؛
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه ملكية )نسخة( بتاريخ 03 أغسطس 2018.

2 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 28 أبريل 2022.

3 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 24 أكتوبر 2018.

4 - رسم عدلي موضوعه ملحق إصالحي )أصل( بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

5 - عقد عرفي موضوعه تصريح بالضياع )أصل( بتاريخ 13 أكتوبر 2022.

6 - شهادة إدارية بتاريخ 26 أبريل 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت :  20 ديسمبر 2022 على الساعة 

10 و30 دقيقة.

 مطلب رقم 2301 - 82

تاريخ اإليداع : 26 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : رشيد املكاوي بن رحال بنسبة 1 / 1.

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

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

مشتمالته : أرض عارية.

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت اوالد النمة احملل 

املدعو حي النهضة .

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوخدادي حمادي؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : سهيب سعيد؛

غربا : ورثة حمادي بن املعطي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه ملكية )أصل( بتاريخ 12 يوليو 2022.

2 – شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 16 مارس 2022..

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت :  26 ديسمبر 2022 على الساعة 

09 و30 دقيقة.

 مطلب رقم 2302 - 82

تاريخ اإليداع : 27 أكتوبر 2022.

طالب التحفيظ : عبد الهادي شريف بن صالح بنسبة 1 / 1.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النخلة."

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النخلة".

مشتمالته : أرض عارية.

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت اوالد النمة احملل 

املدعو حي النخلة .

مساحته : 1 آر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سلمي احلسن؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : زنقة؛
غربا : اريزي محمد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.
سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 13 أغسطس 1982.
2 - رسم عدلي موضوعه ملحق إصالحي )أصل( بتاريخ 29 أبريل 1998.

3 - رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( 18 يناير 2016.
4 – شهادة إدارية )أصل( بتاريخ 11 فبراير 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت :  27 ديسمبر 2022 على الساعة 
09 و30 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " آدم" 
مطلب رقم 2192 - 82 

الذي أدرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1187 
املؤرخة في 29 سبتمبر 2021.

مسطرة  فإن   2022 اكتوبر   14 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى : " آدم" ذي املطلب عدد 2192 - 82 ،تتابع من اآلن 

فصاعدا في اسم السيد املعطي بهجة بن بوزكري.
وذلك استنادا إلى : 

- رسم ملكية عدلي بتاريخ 19 أغسطس 2022.
وكذا الوثائق املودعة سابقا.

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت أوالد النمة
   كمال ايت عبد الواحد

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 160 - 83 
تاريخ اإليـداع : 24 اكتوبر 2022

طالبا التحفيـظ : 
1 - عالمة عبد السالم بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار عالمة"

نوع امللك : دار للسكنى
مـوقعـه : مراكش القصبة درب لوداية رقم 25

مساحتـه : 93 سنتيار تقريبا .
حـدوده

شمـاال : ورثة العناني
شرقا : درب لوداية

غربا : دار مينة اخلياطة
جنوبا : دار احلاج بوجمعة

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء
أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 صفر 1381 موافق 27 يوليو 1961
- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 07 محرم 1408 موافق 02 سبتمبر 1987
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 محرم 1408 موافق 02 سبتمبر 1987

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 صفر 1426 موافق 08 ابريل 2005

تاريخ التحديد :  26 ديسمبر 2022 على الساعة 10 صباحا. 

احملافظ املساعد على االمالك العقارية مبراكش - جيليز 

محمد حركيك   

محافظة أزمور

مطلب رقم 849 - 84

تاريخ اإليداع : 17 اكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : عبد املالك بوسنة بن املكي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الرمل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الرمل

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار اخملاطرة الدار.

مساحته : 24 آر 7 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اعكيدة خملير.

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 113547 - 08.

جنوبا : عبد احلكيم خملير.

غربا : رسم عقاري عدد 138634 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 محرم 1444 موافق )14 اغسطس 2022(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 صفر 1444 موافق )04 سبتمبر 2022(.

3 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 08 صفر 1444 موافق )05 سبتمبر 2022(.

87 ق / هـ مؤرخة في إدارية عدد  4 - صورة شمسية لشهادة 

08 اغسطس 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 850 - 84

تاريخ اإليداع : 17 اكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : عبد اهلل براتك بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الرمل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الرمل

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار اخملاطرة الدار.

مساحته : 24 آر 7 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد اهلل خملير.

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 113547 - 08.

جنوبا : مراد خملير.

غربا : رسم عقاري عدد 138634 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 محرم 1444 موافق )14 اغسطس 2022(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 صفر 1444 موافق )04 سبتمبر 2022(.

3 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 08 صفر 1444 موافق )05 سبتمبر 2022(.

84 ق / هـ مؤرخة في إدارية عدد  4 - صورة شمسية لشهادة 

02 اغسطس 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 851 - 84

تاريخ اإليداع : 18 اكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : كرمي شمامي بن احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حفرة جدية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حفرة جدية

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 41 آر 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : رسم عقاري عدد 167891 - 08.

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 62429 - 08.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 62429 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 شعبان 1443 موافق )09 مارس 2022(.

2 - رسم توكيل عدلي مؤرخ في 13 ذو احلجة 1442 موافق )24 يوليو 2021(.

3 -صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 06/2022 مؤرخة في 20 يناير 2022

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 852 - 84

تاريخ اإليداع : 18 اكتوبر 2022 

طالبا التحفيظ :

1 - املصطفى بالري بن محمد بنسبة 2 / 1.

2 - كمال بالري بن محمد بنسبة 2 / 1.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد احلمري

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مزرعة بالري

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار كواكة.

مساحته : 1 هـ 41 آر 1 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة كرميني احلاج احمد.

شرقا : ورثة بوشعيب بن هاني.
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جنوبا : خديجة كرميني و احمد كرميني.

غربا : مسلك عمومي.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 رجب 1440 موافق )19 مارس 2019(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ذو احلجة 1443 موافق )06 يوليو 2022(.

3 -صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 17 مؤرخة في 07 مارس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 19 ديسمبر 2022 على 

الساعة 13 ظهرا.

مطلب رقم 853 - 84

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022 

طالبة التحفيظ : خديجة رواني بنت عبد القادر

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض ملناشر

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض عبد القادر ولد احلاج عبد القادر

نوعه : أرض فالحية.

دوار  الساحل،  املهارزة  جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

العيايطة الهياملة.

مساحته : 44 آر 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سعيد حنوني.

شرقا : رسم عقاري عدد 151960 - 08.

جنوبا : فتيحة الربوبي.

غربا : طريق.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 ربيع الثاني 1442 موافق )10 

ديسمبر 2020(.

2 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في فاحت صفر 1444 موافق )29 اغسطس 2022(.

3 -صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 61/2020 مؤرخة في 26 نوفمبر 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 854 - 84

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022 

طالبة التحفيظ : مرية وردي بنت اجلياللي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حائط الدار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حائط الدار 1

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 11 آر 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : وردي حسناء.

شرقا : ممر و اشقيف خلليفة.

جنوبا : وردي امينة.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 60475 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

موافق  1440 احلجة  ذو   19 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم   1

)21 اغسطس 2019(.

2 - شهادة إدارية عدد 118/2022 مؤرخة في 05 اكتوبر 2022.

مؤرخة في  222/2019 عدد  إدارية  لشهادة  -صورة شمسية   3

15 اغسطس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 855 - 84

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022 

طالبة التحفيظ : مرية وردي بنت اجلياللي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حائط الدار 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حائط الدار 2

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 60 آر 1 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : لسان الدين عبد اهلل.

شرقا : لسان الدين عبد اهلل، جبيلو محمد و ممر عرضه 01 متر.

جنوبا : مسلك و حرم.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 60477 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

موافق  1440 احلجة  ذو   19 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  -رسم   1

)21 اغسطس 2019(.

مؤرخة في  224/2019 عدد  إدارية  لشهادة  -صورة شمسية   2

15 اغسطس 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 856 - 84

تاريخ اإليداع : 19 اكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : امحمد زان بن العوني

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد حلرش

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد حلرش

نوعه : أرض فالحية.

دوار  الساحل،  املهارزة  جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

املهارزة الساحل.

مساحته : 20 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : الزردي عبد اهلل.
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جنوبا : ورثة عبد القادر الزردي.

غربا : الزردي بوشعيب.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 ذو احلجة 1443 موافق )19 يوليو 2022(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 ذو احلجة 1443 موافق )22 يوليو 2022(.

3 -صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 90/22 مؤرخة في 18 يوليو 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 20 ديسمبر 2022 على 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 857 - 84

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022 

طالبة التحفيظ : وفاء لعروصي بنت احمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد املكي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : هاجر محمد

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 21 آر 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق، ازرغ خدوج، حطيبي عبد الفتاح و ورثة حجلي محمد.

شرقا : رسم عقاري عدد 152817 - 08.

جنوبا : رسم عقاري عدد 102459 - 08.

غربا : ازرغ نادية.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - عقد ملكية عدلي مؤرخ في 02 ربيع األول 1442 موافق )19 اكتوبر 2020(.

موافق  1442 الثاني  ربيع   26 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

)12 ديسمبر 2020(.

3 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 40 مؤرخة في 03 مارس 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 858 - 84

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022 

طالبة التحفيظ : خدوج االدريسي بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار االدريسي

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار االدريسي

نوعه : دار للسكن متكونة من سفلي و طابق علوي.

موقعه : أزمور، درب بليماني رقم 1 مكرر.

مساحته : 67 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املعلم بوشعيب بن قدور.

شرقا : الفقرية زهرة.

جنوبا : جزار البوعزاوي.

غربا : درب بليماني.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 صفر 1444 موافق )09 سبتمبر 2022(.

2 - صورة مطابقة لألصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 09 ذو احلجة 1443 

موافق )09 يوليو 2022(.

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 30 نوفمبر 2011.

4 -رخصة السكن او شهادة املطابقة عدد 58 مؤرخة في 08 سبتمبر 2010.

5 -صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 74 ا ز/ م ش د مؤرخة في 

25 اغسطس 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 859 - 84

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022 

طالبا التحفيظ :

1 - احمد رامد بن عبد اللطيف بنسبة 2 / 1.

2 -كوثر مفاضل بنت محمد بنسبة 2 / 1.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد لعجول

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد رامد

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار أوالد موسى.

مساحته : 20 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : سمير حبيبة و من معها.

شرقا : طريق.

جنوبا : الزهيزي عبد االله و من معه.

غربا : رسم عقاري عدد 99884 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 ذو احلجة 1443 موافق )02 يوليو 2022(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 محرم 1444 موافق )02 اغسطس 2022(.

3 - شهادة إدارية عدد 27/2022 مؤرخة في 02 اغسطس 2022.

4 -صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 69/22 مؤرخة في 28 يونيو 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 21 ديسمبر 2022 على 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 860 - 84

تاريخ اإليداع : 24 اكتوبر 2022 

طالب التحفيظ : يدير البورخيسي بن حساين

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار عائشة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار عائشة

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 20 آر 54 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 62439 - 08، مطلب حتفيظ عدد 62445 - 08 

و مطلب حتفيظ عدد 75137 - 08.

شرقا : رسم عقاري عدد 147033 - 08.

جنوبا : ورثة ولد الدويبي و مطلب حتفيظ عدد 62418 - 08.

غربا : مطلب حتفيظ عدد 62988 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء. 

أصل امللك :

1 -رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 محرم 1439 موافق )26 سبتمبر 2017(.

2 -رسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 رجب 1442 موافق )18 فبراير 2021(.

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 رجب 1442 موافق )26 فبراير 2021(.

4 - رسم اشهاد باجازة البيع عدلي مؤرخ في 10 محرم 1444 موافق 

)08 اغسطس 2022(.

1442 موافق  06 رجب  5 - رسم مطابقة اسم عدلي مؤرخ في 

)18 فبراير 2021(.

1442 موافق  12 رجب  6 - رسم مطابقة ازدياد عدلي مؤرخ في 

)24 فبراير 2021(.

7 - صورة شمسية لرسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 21 ربيع الثاني 1442 

موافق )07 ديسمبر 2020(.

8 -صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 152/2017 مؤرخة في 12 يوليو 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 26 ديسمبر 2022 على 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور بالنيابة 

محسن احلليوي    

محافظة حد السوالم

مطلب رقم 464 - 86

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022

طالبو التحفيظ : 

- امبارك بالتي بن حمو بنسبة  323 / 1000

- احملجوب بالتي بن حمو بنسبة 177 / 1000

- سعيد بالتي بن بلقاسم بنسبة 500 / 1000

االسم الذي كان يعرف به امللك : السانية واجلنان

االسم الذي سيسمى به امللك : السانية واجلنان

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار الشراكي

مساحته : 2 هـ 47 آر 78 س

نوعه : ارض فالحية بها بنايات

حدوده : 

شماال : املطلب عدد 7046 - 53

شرقا : مسلك من 10 أمتار ورسم عقاري عدد 39467 - 53

جنوبا : رسم عقاري عدد 39467 - 53 - رسم عقاري عدد 39466 - 53 

- رسم عقاري عدد 39465 - 53

غربا : رسم عقاري عدد 39463 - 53

أصل امللك

- رسم ملكية عدلي توثيقية برشيد مضمن بعدد 74 صحيفة 213 

كناش األمالك 179 في 23 اغسطس 2022؛

- صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 96 في 17 يونيو 2022 .

- تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 23 ديسمبر 2022 على الساعة : 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 465 - 86

تاريخ اإليداع : 20 اكتوبر 2022

طالبة التحفيظ : السيدة فتيحة قداوي بنت املصطفى

االسم الذي كان يعرف به امللك : تيرسة عسيلة

االسم الذي سيسمى به امللك : تيرسة عسيلة

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار الشراكي

مساحته : 21 آر 15 س

نوعه : ارض فالحية 

حدوده : 

شماال : ورثة الزطوطي صالح منهم املصطفى 

شرقا : قداوي عبد القادر

جنوبا : قداوي محمد واحمد 

غربا : ورثة قداوي مصطفى بن املعطي

أصل امللك

- رسم ملكية عدلي توثيقية برشيد مضمن بعدد 70 صحيفة 207 

كناش األمالك 179 في 19 اغسطس 2022؛

أوالد  قيادة  من  مسلمة   111 رقم  إدارية  لشهادة  شمسية  صورة   -

احريز الغربية في 07 يونيو 2022 .

- تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 22 ديسمبر 2022 على الساعة : 

الواحدة والنصف زواال.

مطلب رقم 466 - 86

تاريخ اإليداع : 24 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد علي معزوز بن التباري

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض الدار

االسم الذي سيسمى به امللك : أرض الدار
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دوار  الشاطئ  رحال  سيدي  جماعة  برشيد  ودائرة  إقليم   : موقعه 

الهواورة

مساحته : 7 آر 40 س

نوعه : ارض فالحية 

حدوده : 

شماال : بوشعيب جدور 

شرقا : مسلك من 8 أمتار 

جنوبا : ممر ذو عرض مختلف

غربا : البداوي بوشعيب و عبد اجمليد الكروسي

أصل امللك

- رسم ملكية عدلي توثيقية برشيد مضمن بعدد 475 صحيفة 434 

كناش األمالك 159 في 05 سبتمبر 2022؛

- صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 26 مسلمة من باشوية سيدي 

رحال الشاطئ في 15 اغسطس 2022 .

- تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 26 ديسمبر 2022 على الساعة : 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 467 - 86

تاريخ اإليداع : 24 اكتوبر 2022

طالبا التحفيظ :

- رشيد اجلبوري بن بوشتى بنسبة 2 / 1.

- سناء الدبليج بنت محمد بنسبة 2 / 1.

االسم الذي كان يعرف به امللك : جنان

االسم الذي سيسمى به امللك : جنان

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة سيدي عبد اخلالق دوار اجلعارنة

مساحته : 76 آر 39 س

نوعه : ارض فالحية بها بناية

حدوده : 

شماال : فتحي نور الدين وفتحي محمد 

شرقا : قرموش عبد اللطيف وقرموش عبد اجمليد واخملتار احملجوبي 

جنوبا : ممر من 05 أمتار

غربا : ممر من 05 أمتار

أصل امللك

- رسم ملكية عدلي توثيقية برشيد مضمن بعدد 177 صحيفة 380 

كناش األمالك 175 في 08 ماي 2022؛

- صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 82 مسلمة من قيادة أوالد عبو 

في 25 ماي 2022 .

- تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 26 ديسمبر 2022 على الساعة : 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 468 - 86

تاريخ اإليداع : 25 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد زبير سناوي بن امليلودي

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض خلولط

االسم الذي سيسمى به امللك : أرض خلولط

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الغنيميني دوار اخلاليف

مساحته : 83 آر 43 س

نوعه : ارض فالحية 

حدوده : 

شماال : أحمد ولد الغشوة مع بوحريص وفاطنة واحلاجة مزوارة 

شرقا : املعقول سميرة واملعقول سعاد واملعقول امال 

جنوبا : ورثة الشيخ ولد شريفة مع ورثة أوالد خيي

غربا : ورثة أوالد خيي

أصل امللك

- رسم ملكية عدلي توثيقية برشيد مضمن بعدد 480 صحيفة 365 

كناش األمالك 93 في 31 اغسطس 2009؛

- رسم شراء عدلي توثيقية برشيد مضمن بعدد 316 صحيفة 238 

كناش األمالك 95 في 06 اكتوبر 2009؛

- رسم شراء عدلي توثيقية برشيد مضمن بعدد 298 صحيفة 278 

كناش األمالك 140 في 20 ديسمبر 2017؛

- تصميم هندسي

2022 على الساعة :  27 ديسمبر   : التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 469 - 86

تاريخ اإليداع : 25 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد زبير سناوي بن امليلودي

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض خلولط

االسم الذي سيسمى به امللك : أرض خلولط
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موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الغنيميني دوار اخلاليف

مساحته : 90 آر

نوعه : ارض فالحية 

حدوده : 

شماال : احلاجة مزوارة 

شرقا : ورثة املكي بن احلاج 

جنوبا : ورثة الشيخ ولد شريفة 

غربا : املعقول خدوج

أصل امللك

 59 86 صحيفة  - رسم ملكية عدلي توثيقية برشيد مضمن بعدد 

كناش األمالك 91 في 14 اكتوبر 2008؛

 19 صحيفة   25 بعدد  مضمن  برشيد  توثيقية  عدلي  شراء  رسم   -

كناش األمالك 95 في 10 اغسطس 2009؛

- رسم شراء عدلي توثيقية برشيد مضمن بعدد 300 صحيفة 279 

كناش األمالك 140 في 20 ديسمبر 2017؛

- تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 27 ديسمبر 2022 على الساعة : 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 470 - 86

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد حسن الغليم ابن محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض احلائط

االسم الذي سيسمى به امللك : أرض احلائط

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الغنيميني دوار أوالد بوحسون

مساحته : 1 هـ 48 آر 80 س

نوعه : ارض فالحية 

حدوده : 

شماال : الغليمي علي بن بوشعيب 

شرقا : طريق عمومي من 8 أمتار 

جنوبا : طريق عمومي من 8 أمتار 

غربا : مطلب عدد 187 - 53

أصل امللك

 279 بعدد  برشيد مضمن  توثيقية  التحفيظ عدلي  - رسم ملكية ألجل 

صحيفة 315 كناش األمالك 11/95 في 19 يونيو 1995؛

- تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 27 ديسمبر 2022 على الساعة : 

الواحدة والنصف زواال.

مطلب رقم 471 - 86

تاريخ اإليداع : 26 اكتوبر 2022

طالب التحفيظ : السيد حسن الغليم ابن محمد

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض بوعيشة

االسم الذي سيسمى به امللك : أرض بوعيشة

موقعه : إقليم ودائرة برشيد جماعة الغنيميني دوار أوالد بوحسون

مساحته : 3 هـ 91 آر 80 س

نوعه : ارض فالحية من قطعتني

حدوده : 

القطعة األولى :

مساحتها : 1 هـ 89 آر 50 س 

شماال : ورثة دحمان القطراني منهم الغليمي 

شرقا : طريق عمومي من 8 أمتار 

جنوبا : لغليمي علي بن بوشعيب ومطلب عدد 187 - 53 

غربا : ورثة محمد بن الكرون منهم محمد

القطعة الثانية :

مساحتها : 2 هـ 2 آر 30 س 

شماال : طالب احلسن بن عبد القادر 

شرقا : طالب احلسن بن عبد القادر

جنوبا : رسم عقاري عدد 996/د 

غربا : طريق عمومي من 8 أمتار 

أصل امللك

 279 بعدد  برشيد مضمن  توثيقية  التحفيظ عدلي  - رسم ملكية ألجل 

صحيفة 315 كناش األمالك 11/95 في 19 يونيو 1995؛

- تصميم هندسي

التاريخ املقرر اجراء عملية التحديد : 27 ديسمبر 2022 على الساعة : 

الثانية والنصف زواال.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بحد السوالم 

مراد لكميري     



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداع التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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جنوبا : عبدالوي نادية، عبدالوي جمعة، عبدالوي أحمد؛
غربا : مطلب التحفيظ رقم 26988 - 02 

طالبتا التحفيظ السيدتان :
1 - عبداالوي نادية بنت أحمد بنسبة 1 /2.

2 - عبداالوي جمعة بنت أحمد بنسبة 1 /2.
    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

كمال عونة      

محافظة مكناس املنزه

مطلب رقم 29519 - 05
اسم امللك : " اجلوزية "

موقعه : عمالة مكناس، جماعة بوفكران املركز؛
وقع حتديده بتاريخ : 25 يولو 2019؛ 

مساحته : 1آر 97 س؛
نوعـه : أرض عارية؛ 

اجملاورون : 
شماال : طريق؛ 

شرقا : السيد ميمون خدري؛
جنوبا : طريق، 

غربا : رسم عقاري رقم : 132357 - 05 والسيدة فاطمة بوقرو؛
طالبا التحفيظ :

-السيد أحمد بوافي بن حلسن بصفته مالكا حلق الزينة.
- الدولة املغربية )امللك اخلاص( بصفتها مالكة حلق األصل

مطلب رقم 29568 - 05
اسم امللك : "رجوان"

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن؛
وقع حتديده بتاريخ : 8 أغسطس 2019 

مساحته : 1آر ؛
نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح؛ 

اجملاورون : 
شماال : ممر؛ 

شرقا : السيد محمد ليلي؛
جنوبا : ممر، 
غربا : درب؛

طالبو التحفيظ : محمد رجوان ومن معه.

مطلب رقم 29768 - 05
اسم امللك : " املعلم"

موقعه : عمالة مكناس، جماعة ويسالن، حي الرياض، شارع املسيرة، رقم 49؛
وقع حتديده بتاريخ : 14 مارس 2022؛ 

محافظة وجدة

مطلب رقم 26613 - 02 

اسم امللك : سكايت روحها 1.

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، قيادة واد إسلي، جماعة مستفركي ، دوار 

اغنوين.

مساحته : 05 هـ 73 آر 45 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد بن رابح، الرسم العقاري عدد 146063 - 02 ؛

شرقا : ورثة أحمد بن رابح، فراجي بطاري؛ 

جنوبا : منصور أوالد علي؛

غربا : طريق بعرض 20 مترا؛

طالب التحفيظ : السيد فراجي بطاري بن الطيب. 

مطلب رقم 26987 - 02 

اسم امللك : رحو.

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

اخللوفيني.

مساحته اإلجمالية : 05 هـ 87 آر 46 سنتيار، ويتكون من ثالث قطع.

نوعه : أرض فالحية تشتمل القطعة الثالثة بها على نبات احللفاء .

اجملاورون: 

1 - القطعة األولى :

شماال : الرسم العقاري عدد 158504 - 02 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24814 - 02 ؛ 

جنوبا : طريق عمومي بعرض 10 أمتار؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 17 بعرض 30 مترا؛

2 - القطعة الثانية :

شماال : طريق عمومي بعرض 10 أمتار؛

شرقا : طريق عمومي بعرض 10 أمتار، شعبة؛

جنوبا : شعبة، الطريق الوطنية رقم 17 بعرض 30 مترا؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 17 بعرض 30 مترا؛

3 - القطعة الثالثة: 

شماال : ورثة عبدالوي اعمر؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 17 بعرض 30 مترا؛
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مساحته : 86 س؛

نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابقني علويني؛ 

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : السادة ورثة محمد أمالح؛

جنوبا : السيد سعيد الغماري؛

غربا : السيد حميد احلامض؛

طالب التحفيظ : السيد احلسن املعلم بن عمر.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه بالنيابة    

زكية الدكالي     

محافظة فاس

مطلب رقم 25111 - 07

اسم امللك : " زينب "

املشوار-فاس  ،جماعة  اجلديد  فاس  اإلدارية  امللحقة   ، فاس   : موقعه 

اجلديد، سقاية العباسيني رقم 12.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آر 42س

نوعــه : حق الزينة )عبارة عن سفلي بهوائه (

اجملاورون:

شمـاال : فاطمة الزهراء البقالي.

شرقـا : حميد بولغوال

)Melani(جنوبـا : عبد الرزاق ملني

غربـا : ورثة عبد الواحد البوعزاوي.

طالبة التحفيظ : السيدة امينة معطى اهلل بنت حسني .

مطلب رقم 25115 - 07 

اسم امللك : "مصلى باب فتوح "

موقعه : فاس ، امللحقة اإلدارية اللويزات ،احملل املدعو " مصلى باب الفتوح ". 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 01 آر 75س.

نوعــه : ارض بها مقبرة .

اجملاورون :

شمـاال : مقبرة.

شرقـا : مقبرة ، رسم عقاري 117882 - 07 .

جنوبـا : رسم عقاري 93794 - 07 .

غربـا : مطلب عدد 20953 - 07 

طالبة التحفيظ : اوقاف فاس.

مطلب رقم 25120 - 07 

اسم امللك : " دار عائشة" 

الرمان احملل  ، زقاق  ، امللحقة اإلدارية اللمطيني  : فاس املدينة  موقعه 

املدعو "مجمع الريح بوعقدة سقاية الدمناتي رقم 15-13.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آر 23 س.

نوعــه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي ومنفعة .

اجملاورون:

شمـاال : زنقة

شرقـا : خمار الرشاشي، خالد بنموسى. 

جنوبـا : سعيد بنيس، عبد السالم العلمي .

غربـا : عبد اجمليد الكوهن.

. )Paul Edgard Depry(طالب التحفيظ : السيد بول ادكار دوبري

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد الطهري علي بن محمد طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

الكائن   "1 "جميلة  املدعو  للملك  املؤسس   07  -  38647 عدد  العقاري 

له  الذي سلم  النظير  وذلك بسبب ضياع  الشقف  ، طريق عني  بفاس 

سابقا. 

عليه  بتعرضه  يدلي  أن  التسليم  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

    احملافظ على األمالك العقارية بفاس

            عبد الواحد البوراحي

 

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 61381 - 08 
اسم امللك : "ارض حبل زهرة " . 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الدحوش

وقع حتديده في : 07 سبتمبر 2021.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 54 آر و 57 س.

نوعه : أرض فال حية .

اجملاورون :

شماال : ورثة عبد اهلل ولد حجاج 

شرقا : ورثة مصطفى ولد خيي و محمد ولد ضاوي 

جنوبا : خالد اسماعيل و ورثة جياللي مديح و الرسم العقاري عدد1891/ز

غربا : الرسم العقاري عدد 133762 - 08 

طالبة التحفيظ : السيدة احلرش جنية و من معها 

مطلب رقم 152312 - 08 
اسم امللك : "ارض البركة " . 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الكرادة

وقع حتديده في : 09 فبراير 2021.
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 69 آر و 50 س.

نوعه : أرض فالحية بها نخل.

اجملاورون :

شماال : ورثة حمال محمد و الرسم العقاري عدد 197457 - 08 

شرقا : الرسم العقاري عدد 173920 - 08 

جنوبا : املطلبني عدد 89691 - 08 و عدد 102423 - 08 

غربا : طريق عمومية . 

طالب التحفيظ : السيد فيصل زغلول بن عبد اللطيف 

مطلب رقم 86036 - 08 

اسم امللك : "دار لغاللي " . 

موقعه : اجلديدة درب بن الدغة.

وقع حتديده في : 02 ابريل 2004

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 83 س.

نوعه : دار للسكنى مكونة من سفلي وطابق اول.

اجملاورون:

شماال : ملغاري

شرقا : ممر مسدود.

جنوبا : الزنقة رقم 322 ودرب بن دغة

غربا : صالح النتيفي

طالب التحفيظ : السيد محمد لغاللي بن بوعزة بن محمد. 

مطلب رقم 152252 - 08 

اسم امللك : "أرض بنزهرة " . 

موقعه : اقليم ودائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار الكرادة.

وقع حتديده في : 28 اكتوبر 2022

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 33 آر 41 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون:

شماال : املطلب عدد 90555 - 08 

شرقا : رسم عقاري 1431/ز 

جنوبا : الطريق والرسم العقاري عدد 192992 - 08 

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد الطيبي كرمي بن أحمد. 

   احملافظ على االمالك العقارية باجلديدة

     عبد الرحمان دريوش

 

محافظة بني مالل

مطلب رقم 55835 - 10 

اسم امللك : " امغيلة"

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو "امغيلة". 

مساحته: 24 آر و 97 سنتيار 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الزنقة 

شرقا : الرسم العقاري عدد 69481 - 10 والرسم العقاري عدد 84797 - 10 

والرسم العقاري عدد 69403 - 10 و الكبيشي الزهرة. 

جنوبا : ممر 

غربا : الكبيشي الزوهرة والرسم العقاري عدد 30601 - 10 و الرسم 

العقاري عدد 75314 - 10 والرسم العقاري عدد 94566 - 10 والرسم 

العقاري عدد 55214 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد بنزكور محمد احلبيب بن محمد ومن معه .

اصالح غلط - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 50930 - 10

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة

 الرسمية عدد 1032 بتاريخ 10 اكتوبر 2018.

عوضا عن :

طالبة التحفيظ السيدة : فطومة مسفيوي بنت امبارك

اقرأ : 

طالبة التحفيظ السيدة : فطومة املسفيوي بنت بوجمعة بن امبارك.

والباقي بدون تغيير.

اصالح غلط - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 64294 - 10

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة

الرسمية عدد 1236 بتاريخ 07 ديسمبر 2022.

عوضا عن :

طالبة التحفيظ السيدة : عائشة فهمان بنت حمادي.

اقرأ : 

طالبة التحفيظ السيدة : عائشة فهامي بنت دحان.

والباقي بدون تغيير.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد سليمان املاش طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم عدد 

43219 - 10 املؤسس للملك املدعو "ملك اخلير" الكائن بإقليم بني 

مالل دائرة قصبة تادلة، مدينة قصبة تادلة، وذلك بسبب ضياع نظير 

الرسم العقاري الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  امكان كل شخص يهمه هذا  في 

داخل اجل خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

 احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل

      مصطفى العمري 
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محافظة تطوان

مطلب رقم 78769 - 19 

إسم امللك : " الزنتان 53475" 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة اجلبهة ، جماعة ووزكان احملل املدعو: 

أجفالن

تاريخ التحديد : 23 أغسطس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 34 آر 80 س

نوعــه : أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال : ممر عمومي

شرقا : ممر عمومي 

جنوبا : ملك الغير 

غربا : ملك الغير، مقبرة

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 78767 - 19 

إسم امللك : " اطليحن 53474 "

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة اجلبهة ، جماعة ووزكان احملل املدعو: 

أجفالن

تاريخ التحديد : 23 أغسطس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 86 آر 50 س

نوعــه : أرض فالحية يخترقها ممر عمومي

اجملاورون :

شماال : اوالد سعيد بن علي

شرقا : محمد علي العمارتي 

جنوبا : خندق 

غربا : أحباس الزاوية

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 59163 - 19 

إسم امللك : " أرض مسجد اخابع "

 موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون احملل املدعو: غاروزمي

تاريخ التحديد : 24 أغسطس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 12 آر 88 س 

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ، وبجزء منها بناء يتكون من 

سفل وبناء خفيف.

اجملاورون :

شماال : علي العلمي

شرقا : ممر عمومي

جنوبا : محمد العلمي 

غربا : ممر

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 78304 - 19 

إسم امللك : " أمينة "

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم 

احملل املدعو: أمسا سوسان

تاريخ التحديد : 09 أغسطس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آر 88 س

نوعــه : أرض عارية

اجملاورون :

شماال : ملك الغير ثم مطلبي التحفيظ عدد: 45689 - 19 ، 45690 - 19 

شرقا : عائشة أغربي 

جنوبا : عبد العالي أغربي 

غربا : بوجيهة أغربي

طالب التحفيظ : السيد عثمان بن املفضل أغربي

مطلب رقم 78303 - 19 

إسم امللك : " مروة "

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم 

احملل املدعو: أمسا سوسان

تاريخ التحديد : 09 أغسطس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 46 س

نوعــه : أرض عارية 

اجملاورون :

شماال : مطلب عدد : 45571 - 19 

شرقا : ملك الغير 

جنوبا : مطلب عدد : 45395 - 19 

غربا : مطلب عدد : 78149 - 19 

طالب التحفيظ : السيد عثمان بن املفضل أغربي

مطلب رقم 3148 - 19 

إسم امللك : " مرج البرواق "

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة جبل احلبيب ، جماعة بني حرشان احملل 

املدعو: دوار عني أسناد

تاريخ التحديد : 20 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 هـ 87 آر 57 س 

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبجزء منها براكة

اجملاورون :

شماال : مطلبي التحفيظ عدد : 13838 - 19 ، 2514 - 19 

شرقا : امللك الغابوي ، ثم اجلماعة الساللية عني أسناد 

جنوبا : امللك الغابوي 

غربا : مطلب عدد : 3147 - 19 

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية عني أسناد الوصي عنها السيد 

وزير الداخلية.

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

          املصطفى بومهدي
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محافظة تازة

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى : "القصبة"

مطلب رقم  51642 - 21، الذي أدرج إعالنه عن التحديد

باجلريدة الرسمية عدد 1237 املؤرخة في 14 اكتوبر 2022

بدال من : 

طالبو التحفيظ :

1 - عالل اليداري ابن محمد بنسبة 3/1 

2 - عالل اليداري ابن محمد بنسبة 3/1 

3 - عالل اليداري ابن محمد بنسبة 3/1

إقرأ : 

طالبو التحفيظ :

1 - عادل اليداري ابن محمد بنسبة 3/1 

2 - رشيد اليداري ابن محمد بنسبة 3/1 

3 - أحمد اليداري ابن محمد بنسبة 3/1

والباقي بدون تغيير

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى : "الثوتة"

مطلب رقم  51675 - 21، الذي أدرج إعالنه عن التحديد

باجلريدة الرسمية عدد 1242 املؤرخة في 19 اكتوبر 2022

بدال من : 

موقعه : إقليم تازة ، دائرة و قيادة تايناست، احملل املدعو : دواراملنزل.

إقرأ

احملل  الكوزات،  جماعة  تايناست،  قيادة  و  دائرة  تازة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : دواراملنزل.

والباقي بدون تغيير

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى : "عني صالح"

مطلب رقم : 51676 - 21،الذي أدرج إعالنه عن التحديد

باجلريدة الرسمية عدد 1242املؤرخة في 19 اكتوبر 2022

بدال من : 

موقعه : إقليم تازة ، دائرة و قيادة وجماعة تايناست ، ، احملل املدعو : 

دوار عني صالح أيضا . 

إقرأ

، دائرة و قيادة تايناست ، جماعة الكوزات ، احملل  موقعه : إقليم تازة 

املدعو : دوار عني صالح.

والباقي بدون تغيير

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى : "عني صالح أيضا"

مطلب رقم : 51677 - 21،الذي أدرج إعالنه عن التحديد

باجلريدة الرسمية عدد 1242املؤرخة في 19 اكتوبر 2022

بدال من : 

موقعه : إقليم تازة، دائرة و قيادة وجماعة تايناست، احملل املدعو : ''دوار 

عني صالح أيضا''. 

إقرأ : 
احملل  الكوزات،  جماعة  تايناست،  قيادة  و  دائرة   ، تازة  إقليم   : موقعه 

املدعو : دوار عني صالح أيضا.
والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة
             إدريس املصلح

محافظة أسفي 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 44271 - 23
امللك املسمى : جنان التيرس 

الواقع بـ : دوار اجلبارات جماعة أصعادال قيادة دار سي عيسى دائرة حد 
احرارة إقليم أسفي .

تاريخ التحديد : 05 ماي 2014
طالبو التحفيظ : 

- فاطمة اقجيج بنت أمحمد بنسبة 183480 / 1219680
- محمد أبوعامر بن الكوشي بنسبة 186120 / 1219680

- عبد الوهاب أبو عامر بن الكوشي بنسبة 186120 / 1219680
- أحمد أبو عامر بن الكوشي بنسبة 186120 / 1219680
- جناة أبوعامر بنت الكوشي بنسبة 107580 / 1219680

- سومية أبو عامر بنت الكوشي بنسبة 107580 / 1219680
- صباح أبو عامر بنت الكوشي بنسبة 107580 / 1219680
- نصيرة اشنيني بنت ابومهدي بنسبة 23265 / 1219680
- مراد أبو عامر بن عبد الرحيم بنسبة 52724 / 1219680

- اسمهان أبو عامر بنت عبد الرحيم بنسبة 26367 / 1219680
- كوثر أبو عامر بنت عبد الرحيم بنسبة 26367 / 1219680
- هند أبو عامر بنت عبد الرحيم بنسبة 26367 / 1219680

 857 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يفسخ  اإلعالن  هذا  إن 
املؤرخة في 03 يونيو 2015

احملافظ على األمالك العقارية بأسفي 
         عبد الباسط عزاوي

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131725 - 24
اسم امللك : "ملحقة القيادة"؛

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة تارجيست، جماعة بني احمد اموكزان، 
احملل املدعو : ملحقة القيادة؛ 



7115 عدد 1244 - 07 ربيع اآلخر 1444 )02 نوفمبر 2022(

وقع حتديده في : 21 يونيو 2022؛

مساحته : 03 آر 31 س. 

نوعه : ارض عارية بها بناء يتكون من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : طالبة التحفيظ؛ 

شرقا : ممر عمومي؛ 

جنوبا : ممر عمومي وملك الغير؛

غربا : طالبة التحفيظ ؛

طالبة التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص(. 

مطلب رقم 131877 - 24

اسم امللك : "الطلحاوي"؛

احملل  ازمورن،  ، جماعة  ورياغل،  بني  دائرة  اقليم احلسيمة،   : موقعــه 

املدعو : تاليوسف؛ 

وقع حتديده في : 08 يونيو 2022؛

مساحته : 01 آر 45 س. 

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31209 - 24؛ 

شرقا : ورثة شعيب بنطاطو؛ 

جنوبا : محمد بنطاطو و مطلب التحفيظ رقم 16436 - 24؛

غربا : طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ : محمد شاكر الطلحاوي.

مطلب رقم 131892 - 24

اسم امللك : "الثانوية االعدادية بني احمد اموكزان"؛

احمد  بني  جماعة  تارجيست،  دائرة  احلسيمة،  اقليم   : موقعــه 

اموكزان، احملل املدعو : امجزن؛ 

وقع حتديده في : 21 يونيو 2022؛

مساحته : 57 آر 25 س. 

نوعه : ارض عارية بها بنايات متفرقة يتكون من سفلي وملعب وبئر؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة املربوح؛ 

شرقا : ممر عمومي وعمر بن يحي وبن يحي؛ 

جنوبا : ورثة عمر احلاج؛

غربا : ورثة بلحسن؛

طالبة التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص(. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة

     البشير دحوتي

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10773 - 25

اسم امللك : " مرمي ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا دوار العوانس .

وقع حتديده في : فاحت يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 آر 94 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد : 29767 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 8322 - س ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد الناجم العيسوي بن عبد اهلل. 

مطلب رقم 10796 - 25

اسم امللك : " حمري شريشمات ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا دوار أوالد العوانس.

وقع حتديده في : 26 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 آر 48 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال : وفيد عكيدة؛

شرقا : ورثة الشحيمة ؛

جنوبا : وفيد محمد؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي وفيد بن دحمان .

مطلب رقم 10799 - 25

اسم امللك : " فدان العوادات ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أوالد يحي لوطا دوار العوانس.

وقع حتديده في : 21 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 آر 72 س .

نوعه : أرض فالحية بها شجرة .

اجملاورون :

شماال : ورثة احلسن؛

شرقا : الرسم العقاري عدد : 21706 - س ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 75387 - 25؛

غربا : وفيد محمد .

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي وفيد بن دحمان .
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مطلب رقم 10819 - 25

اسم امللك : " أرض موسى ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار القدامرة .

وقع حتديده في : 21 يوليو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 آر 37 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق ارضي واشجار .

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 10695 - 25 ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة بن الطيبي ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 10695 - 25 .

طالبة التحفيظ : السيدة هنية احبازي بنت احمد . 

مطلب رقم 10820 - 25

اسم امللك : " موساة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار القدامرة .

وقع حتديده في : 22 يوليو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 04 آر 08 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون :

 : رقم  التحفيظ  د ومطلب   -  11966  : رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

10637 - 25 ؛

شرقا : مصطفى مدين؛

جنوبا : ورثة بن الطيبي ؛

غربا : ورثة احمد ولد الصغير.

طالب التحفيظ : السيد عزيز بلعرج بن ادريس .. 

مطلب رقم 10824 - 25

اسم امللك : " أرض البيضاء ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار احملامدة .

وقع حتديده في : 26 يوليو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 67 آر 09 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 68578 - 25، 

موحسني عبد العزيز؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 677 - ي، موحسني احلاج؛

جنوبا : موحسني عمر؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم عطيفي بن بوشعيب .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان 

     شانع عبد اللطيف

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 31340 - 27

اسم امللك : " رانيا ".

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

احسني، املكان املدعو لكعيدة .

وقع حتديده في : 05 ماي 2022 .

املساحة التي أظهرها التصميـم العقـاري : 98 آر 31 س

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة اكريران اكريران ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 2528  - 27 ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : اوحامة عائشة بنت محمد

طالبة التحفيظ : رانيا اكريران .

مطلب رقم 31362 - 27

اسم امللك : " جعفر 02 ".

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

لبرج، املكان املدعو قرية اساكا .

وقع حتديده في : 12 يونيو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميـم العقـاري : 99 آر 97 س

نوعه : ارض فالحية بها اشجار .

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 211381  - 27 ؛

جنوبا : الساقية ) ملك عمومي (، ر. ع عدد 7534  - 27 ؛ 

غربا : السعيدي عبد العزيز .

القطعة الثانية : 

شماال : الساقية ) ملك عمومي (، ر. ع عدد 7534  - 27 ؛

شرقا : الساقية ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : ورثة محمد وعاشور ؛ 

غربا : الساقية ) ملك عمومي (، ر. ع عدد 7534  - 27 .

طالب التحفيظ : محمد جعفر .

مطلب رقم 46812 - 27

اسم امللك : " بوسادر ".

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة، ملحقة لهري – اكلمام ازكزا، جماعة 

اكلمام ازكزا، املكان املدعو مزارع آيت اهنيني .

وقع حتديده في : 05 اكتوبر 2021 .



7117 عدد 1244 - 07 ربيع اآلخر 1444 )02 نوفمبر 2022(

املساحة التي أظهرها التصميـم العقـاري : 12 آر 80 س
نوعه : ارض فالحية بها اشجار و بناية.

اجملاورون : 
شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : حدو عاشي ؛
جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 

غربا : تاغاني حدو، حدو عاشي .
طالب التحفيظ : سعيد املراكشي .

مطلب رقم 46839 - 27
اسم امللك : " بوكيل ".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو حي الفتح، زنقة 13، رقم 8 .
وقع حتديده في : 21 اكتوبر 2021 .

املساحة التي أظهرها التصميـم العقـاري : 01 آر 
نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

اجملاورون : 
شماال : الزنقة ) ملك جماعي ( ؛

شرقا : فرتاح فاطمة ؛
جنوبا : عبو ؛ 

غربا : ورثة لعمشي احلسني .
طالب التحفيظ : حلسن بوكيل .

مطلب رقم 47116 - 27
اسم امللك : " ملك بنيوسف ".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة اجلموس، جماعة احلمام، املكان املدعو 
مزارع ارشكيكن .

وقع حتديده في : 14 يونيو 2022 .
املساحة التي أظهرها التصميـم العقـاري : 03 هـ 56 آر 59 س

نوعه : ارض فالحية .
اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ؛
شرقا : عيسى عقاوي، خياط جواد ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛ 
غربا : ورثة عمر بن احلاج .

طالب التحفيظ : ادريس بنيوسف .
احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة

      جواد شريفي 

محافظة الرماني

مطلـب رقم 5356 - 29.
إســـم امللـــك : الطاهري 3

موقعه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة البراشوة قبيلة أوالد 
ميمون 2 دوار أوالد عزوز

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 76 آر.

نوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

شماال : شعبة احلمرة

شـرقـا : الرسم العقاري عدد 6602 - 29

جنـوبا : الرسم العقاري عدد 4952 - 29

غربا : الطاهري امحمد بن امبارك

طالبو التحفيظ : محمد الطاهري بن مبارك بن حلسن و من معه 

مطلب رقم 7244 - 29

إســـم امللـــك : الزهرة

موقعه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة موالي ادريس اغبال 

املدعو أوالد عزيز دوار أوالد مهدي.

وقع حتديده في : 08 اكتوبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 47 آر 67 س.

نوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

شماال : ممر عرضه 3 امتارمن ورائه البصراوي احمد

شـرقـا : ممر عمومي عرضه 10 امتار و من ورائه رسم عقاري عدد 29133 - ر

جنـوبا : ممر عرضه 3 امتارمن ورائه الرسم العقاري عدد 7249 - 29

غربا : البصراوي بوعبيد

طالبة التحفيظ : السيدة مزوارة العيطاري بنت بوعمرو .

مطلـب رقم 7256 - 29.

إســـم امللـــك : الدير بقبيلة املراكشية

دوار  السبيت  الرماني، جماعة عني  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : موقعه 

أوالد برحيل

وقع حتديده في : 28 فبراير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 99 آر 83 س.

نوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

شماال : القطعة األولى من الرسم العقاري عدد 4738 - 29

شـرقـا : الرحموني خالد

جنـوبا : احمد الصوير

ورثة   - ر   -  3770 عدد  العقاري  مسعود-الرسم  الصوير  ورثة   : غربا 

الصوير عالل بن بوعزة

طالب التحفيظ : السيد زهير الشريف

مطلـب رقم 7259 - 29.

إســـم امللـــك : احرش الشريشرة

دوار  مرشوش  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : موقعه 

الشليحني أوالد خليفة
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وقع حتديده في : 31 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 هـ 04 آر 74 س.

نوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4664 - ر

شـرقـا : الرسم العقاري عدد 4664 - ر

جنـوبا : احلبشاوي بوعزة بن امحمد و من معه

غربا : احلبشاوي بوعزة بن امحمد و من معه

طالبو التحفيظ : السيد محمد طيارت بن حمو ومن معه

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلـب رقم 172 - ل

إسم امللك : "الدير "

موقعه : دائرة الرماني، قبيلة اوالد علي ،دوار اوالد بوبكر ، عني السبيت.

وقع حتديده في : 07 يونيو 1983.

طالبو التحفيظ : مسعاد محمد بن بنعبد القادر بن محمد ومن معه

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية بتاريخ : 

14 سبتمبر 1988.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

      حسن اخللقي

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 70742 - 31

اسم امللك : "البير"

موقعه : دوار تزركني جماعة تسريرت اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 24 ماي 2016

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 س

مشتمالته : أرض فالحية محاطة بسور بجزء منها بها بئر

اجملاورون :  

شماال : واد/نهر

شرقا : واد/نهر

جنوبا : واد/نهر

غربا : واد/نهر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : واد

طالبو التحفيظ : عبد القادر الواسع بن ابراهيم ومن معه

مطلب رقم 146552 - 31

اسم امللك : "تيزنيت الدولة 1886 قروي"

موقعه : ايت احمد املركز جماعة ايت احمد اقليم تيزنيت

تاريخ حتديده : 09 نوفمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر 10 س

سفلية  وبناية  مستوصف  بها  منها  بجزء  عارية  أرض   : مشتمالته 

والباقي بها أشجار ومطمورة للصرف الصحي

اجملاورون :  

شماال : ممر

شرقا : ممر

جنوبا : طريق

غربا : مباركي احملفوظ

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( 

مطلب رقم 146557 - 31

اسم امللك : "تيزنيت الدولة 1880 قروي"

موقعه : مدرسة تيمزكو جماعة اربعاء ايت احمد إقليم تيزنيت

تاريخ حتديده : 04 أكتوبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 8 آر 64 س

مشتمالته : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها والباقي بها 

أشجار مختلفة

اجملاورون :  

شماال : مسلك عمومي

شرقا : ممر

جنوبا : شعبة

غربا : مسلك عمومي

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( 

مطلب رقم 146605 - 31

اسم امللك : "ملك رمزي"

موقعه : مزارع زهروش جماعة امي نفالست اقليم سيدي ايفني

تاريخ حتديده : 11 أغسطس 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : زنقة

شرقا : زنقة

جنوبا : جامع برزا

غربا : برزا جامع

طالبة التحفيظ : رمزي محيجيبة بنت محمد

مطلب رقم 147040 - 31

اسم امللك : "بوتا"

موقعه : دوار مترزكت جماعة أربعاء الساحل اقليم تيزنيت

تاريخ حتديده : 28 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6 آر 62 س
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مشتمالته : أرض عارية محاطة بسور بجزء منها بها بنايتني االولى: 

من سفلي وطابق أول والثانية من سفلي والباقي عبارة عن حديقة

اجملاورون :  

شماال : ورثة بورما احلسن بن محمد اوبلقاسم

شرقا : ساحة ومصلى

جنوبا : ورثة ادمبارك

غربا : رقية بنت محمد

طالب التحفيظ : امزيل حلسن بن احملفوظ

مطلب رقم 147059 - 31

اسم امللك : "ملك بلعسري"

موقعه : تيرت 2 جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني

تاريخ حتديده : 22 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : طريق

شرقا : جبارة البشير ومطلب التحفيظ رقم 147195 - 31

جنوبا : فاضمة جبارة

غربا : ورثة اد البشير

طالب التحفيظ : بلعسري مصطفى بن بلخير 

مطلب رقم 147068 - 31

اسم امللك : " ملك مستعيد عبداهلل "

موقعه : حي اضاض جماعة تافراوت اقليم تيزنيت

تاريخ حتديده : 20 أبريل 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 11 س

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول

اجملاورون :  

شماال : ورثة مستعيد أحمد

شرقا : ورثة محمد اقيش

جنوبا : ورثة محمد اقيش وورثة سعيد اقيش

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : مستعيد عبد اهلل ابن محمد 

مطلب رقم 147074 - 31

اسم امللك : " ملك زيهمو 1 "

موقعه : دوار الزاوية جماعة اكلو اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 21 أبريل 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آر 54 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : طريق

شرقا : ندوعراب احمد

جنوبا : ورثة علي اموسى وابراهيم اموسى و لعربي احشوش

غربا : عباس احمد

طالبو التحفيظ : زيهمو محمد ابن علي ومن معه

مطلب رقم 147099 - 31

اسم امللك : "امي وينك"

موقعه : دوار امي وكوك جماعة امي نفاست اقليم سيدي ايفني

تاريخ حتديده : 06 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15هـ 58 آر 92 س

مشتمالته : أرض جبلية بجزء منها بها بناية سفلية ومطفية

اجملاورون :  

شماال : شعبة

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 127702 - 31

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 127702 - 31

غربا : مطلب التحفيظ رقم 127701 - 31

طالب التحفيظ : احلسن الطالبي بن ج محمد

مطلب رقم 147102 - 31

اسم امللك : " تيزنيت الدولة 1898 قروي"

موقعه : مستوصف اوالد النومر جماعة املعدر الكبير اقليم تيزنيت

تاريخ حتديده : 09 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 آر 97 س

مشتمالته : أرض بها بناية صحية

اجملاورون :  

شماال : ممر

شرقا : مسلك عمومي

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31269 - 31

غربا : ممر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خطني كهربائيني

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( 

مطلب رقم 147109 - 31

اسم امللك : " زاوية الشيخ سيدي امبارك البصير"

موقعه : مشيخة ايت علي جماعة سيدي امبارك اقليم سيدي ايفني.

تاريخ حتديده : 11 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 آر 27 س

من  بناية  منها  بجزء  االولى  قطعتني  بها  عارية  أرض   : مشتمالته 

سفلي وطابق اول جزئيا ومستودع
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اجملاورون :  

القطعة االولى

شماال : براهيم مرزوك و ممر

شرقا : براهيم مرزوك

جنوبا : مسلك عمومي

غربا : شيخ سيدي امبارك و براهيم مرزوك

القطعة الثانية

شماال : مسلك عمومي

شرقا : براهيم مرزوك

جنوبا : براهيم مرزوك

غربا : براهيم مرزوك

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي.

طالب التحفيظ : بصيري سيدي محمد ابن موالي علي

مطلب رقم 147117 - 31

اسم امللك : "تيزنيت الدولة 1899 قروي"

موقعه : مدرسة اسكوار جماعة اداكوكمار اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 16 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آر 35 س

مشتمالته : أرض بها بناية مدرسية ومرافقها

اجملاورون :  

شماال : مسلك عمومي والدولة املغربية )امللك اخلاص(

شرقا : الدولة املغربية )امللك اخلاص(

جنوبا : الدولة املغربية )امللك اخلاص(

غربا : مسلك عمومي

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( 

مطلب رقم 147136 - 31

اسم امللك : "دارات ورتي"

موقعه : دوار تومنار جماعة سيدي احمد اوموسى اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 20 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 63 آر 65 س

مشتمالته : أرض بورية محاطة بسور

اجملاورون :  

شماال : ادهامو

شرقا : ايد اوعلي عابد و ورثة ايد اوعلي احمد

جنوبا : ادو مغار عبال

غربا : ممر و مطلب التحفيظ رقم 147135 - 31

طالبة التحفيظ : بوعمود زينة بنت امحمد 

مطلب رقم 147144 - 31

اسم امللك : "مزارع تبلكوكت"

موقعه : سيدي محمد بن عبد اهلل جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني

تاريخ حتديده : 23 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 8 س

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي واحد

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري رقم 35073 - 31

شرقا : توفيق أحمد

جنوبا : الرسم العقاري رقم 28069 - 31

غربا : زنقة

طالب التحفيظ : جضهيم عبد اهلل ابن محمد 

مطلب رقم 147161 - 31

اسم امللك : "متكنسي"

موقعه : دوار متكنسي جماعة اربعاء الساحل اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 03 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 آر 17س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : ابراهيم شاكر

شرقا : فارق املاء

جنوبا : ورثة أحمد شاكر

غربا : الطريق

طالبو التحفيظ : شاكر يوسف بن عبداهلل ومن معه 

مطلب رقم 147166 - 31

اسم امللك : " بوشان "

موقعه : تيرت 2 جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.

تاريخ حتديده : 06 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 س

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني

اجملاورون :  

شماال : جبارة احلسن

شرقا : مجاورغير معروف

جنوبا : زنقة

غربا : زنقة

طالبو التحفيظ : بوشان مبارك بن احلسن ومن معه 

مطلب رقم 147167 - 31

اسم امللك : " املستقبل "

موقعه : دوار سيدي بولفضايل جماعة أربعاء الساحل اقليم تيزنيت

تاريخ حتديده : 06 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 آر 76 س
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مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : ورثة ادعلي اوعلي

شرقا : ورثة ايت كرمية

جنوبا : ورثة ايت كرمية واحلسني بن جامع

غربا : طريق

طالبة التحفيظ : بوكرين مليكة بنت احلسن 

مطلب رقم 147169 - 31

اسم امللك : " الرقيق "

موقعه : حي متدغوست جماعة واقليم تيزنيت

تاريخ حتديده : 06 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 س

مشتمالته : أرض بها بناية سفلية

اجملاورون :  

شماال : زنقة

شرقا : الرسم العقاري رقم 32601 - 31 وابريك سي احمد

جنوبا : الرسمني العقاريني رقم 19219 - 31 و151805 - 31

غربا : ملك احمد خويا

طالبة التحفيظ : الرقيق عائشة بنت أحمد 

مطلب رقم 147178 - 31

اسم امللك : " غير نتكوريانت "

موقعه : دوار اكادير نتكيدا جماعة بوطروش اقليم سيدي ايفني

تاريخ حتديده : 13 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 آر 52 س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : ادبو لسم

شرقا : طريق

جنوبا : ايت اكني

غربا : ايت اكني

طالب التحفيظ : اهوش احلسني بن احلسن 

مطلب رقم 147179 - 31

اسم امللك : " اسيل "

موقعه : دوار اكادير نتكيدا جماعة بوطروش اقليم سيدي ايفني

تاريخ حتديده : 13 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 86 آر 71 س

مشتمالته : أرض فالحية تتكون من قطعتني

اجملاورون : 

القطعة االولى

شماال : ادبيا

شرقا : طريق

جنوبا : أهوش جامع

غربا : طريق

القطعة الثانية

شماال : ادبيا

شرقا : طريق

جنوبا : أهوش جامع واكروشن

غربا : اكروشن

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط وعمودين كهربائية وقناة املاء

طالب التحفيظ : اهوش احلسني بن احلسن

مطلب رقم 147181 - 31

اسم امللك : " تفراط "

موقعه : دوار أكرار جماعة أكلو اقليم تيزنيت

تاريخ حتديده : 14 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 آر 7 س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ رقم 61479 - 31

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 57130 - 31

جنوبا : مسلك عمومي

غربا : مطلب التحفيظ رقم 57127 - 31

طالبو التحفيظ : بويزكان احلسني بن امبارك ومن معه 

مطلب رقم 147182 - 31

اسم امللك : " امي ادرق "

موقعه : دوار احواز جماعة أكلو اقليم تزنيت.

تاريخ حتديده : 14 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 آر 3 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : الرسمني العقاريني رقم 71404 - 31 و 81014 - 31

شرقا : الرسم العقاري رقم 77760 - 31

جنوبا : مسلك عمومي

غربا : طالب التحفيظ

طالب التحفيظ : السليماني محمد بن أحمد 

مطلب رقم 147189 - 31

اسم امللك : " انرارن "

موقعه : دوار تدوارت جماعة أكلو إقليم تزنيت.

تاريخ حتديده : 15 يونيو 2022
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : زنقة

شرقا : الرسم العقاري رقم 82518 - 31

جنوبا : الرسم العقاري رقم 79760 - 31

غربا : امحمد مناط ومن معه

طالب التحفيظ : بوكرن عبد اهلل بن حلسن 

مطلب رقم 147192 - 31

اسم امللك : " ملك بوفاال 1 "

موقعه : تيرت 2 جماعة ميراللفت إقليم سيدي إفني

تاريخ حتديده : 15 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 91 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : ورثة فاضمة عابيد

شرقا : ورثة علي عابيد

جنوبا : الرسم العقاري رقم 33172 - 31 وورثة اد موسى

غربا : ممر

طالبو التحفيظ : بوفاال حسن بن محمد ومن معه 

مطلب رقم 147195 - 31

اسم امللك : " ملك تابت "

موقعه : تيرت 2 جماعة ميراللفت إقليم سيدي افني

تاريخ حتديده : 20 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : طريق

شرقا : زنقة

جنوبا : جبارة البشير

غربا : مطلب التحفيظ رقم 147059 - 31

طالب التحفيظ : تابت سعيد بن محمد

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-44204

امللك املسمى : " البحير 30 "

موقعه : دوار املرس جماعة املعدر الكبير اقليم تيزنيت

نوعه : أرض فالحية

طالب التحفيظ السيد عبد اهلل مزي بن محمد

 976 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 13 سبتمبر 2017.

اعالن ينص عليه املرسوم رقم 2 - 64 - 282 املؤرخ في فاحت رمضان 1384
)5 يناير 1965(

تغيير اسم عقار محفظ

مبقتضى مطلب مصحح االمضاء في 18 أكتوبر 2022 فان السيد أحمد برك 

والساكن بدوار ايت اليس جماعة بونعمان إقليم تيزنيت يطلب من احملافظ 

بالرسم  امللك  اسم  تغيير  على  يعمل  ان  بتيزنيت  العقارية  االمالك  على 

العقاري رقم 160218 - 31 واستبداله من " بركا 9 " الى " بركا 5 ".

أجل  في  عليه  بتعرضه  يدلي  ان  التغيير  هذا  يهمه  امكان كل شخص  في 

خمسة عشرة )15( يوما ابتداء من نشر هذا االعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت 

عبد اللطيف ميموني    

محافظة العرائش

 إعالن جديد عن إنتهاء التحديد 

مطلب رقم 1703 - 36

إسم امللك : غرسة بنعيشة 

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير ،حي سيدي بلعباس 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر و 1 سنتيار 

مشتمالته : أرض عارية 

طالبو التحفيظ : 

1 - بنيوب عبد القادر بن الطيب 

2 - الكنيسي أحمد بن فضول بن احمد 

3 - الكنيسي هيبة بنت فضول بن احمد 

4 - الكنيسي منانة بنت فضول بن احمد 

5 - الكنيسي خدوج بنت فضول بن احمد 

6 - البوربيعي فاطمة بنت بوسلهام 

7 - الكنيسي محمد بن عبد اهلل بن فضول 

8 - بنيوب حسن بن احمد بن محمد 

9 - بنيوب محمد بن احمد بن محمد 

10 - بنيوب غيثة بنت احمد بن محمد 

11 - بنيوب الطاهرة بنت احمد بن محمد 

12 - الكنيسي فاطمة بنت عبد اهلل بن فضول 

13 - بنيوب السعيد بن احمد بن محمد 

14 - بنيوب ربيعة بنت الطيب بن محمد 

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  أن 

الرسمية عدد 146 املؤرخة في 17 أكتوبر 2001 
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إصالح غلط - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 37220 - 36

الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1231 بتاريخ 03 أغسطس 2022

عوضا عن : 

مساحة امللك : 38 آر 42 س 

إقرأ : 

مساحة امللك : 36 آر 18 س 

والباقي بدون تغيير 

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش 

      ادريس بوزيان

 محافظة تاونات

مطلب رقم 8999 - 37

اسم امللك : " احلوض "؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة راس الواد احملل املدعو دوار 

عني خادم ؛ 

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2017؛

مساحته : 13 آر 77 س؛

نوعه : ارض فالحية.

شماال : صبار محمد ، 

شرقا : بوليفة عبد السالم ، 

جنوبا : صابر حميد و متيمي علي ، 

غربا : متيمي محمد ؛ 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 11959 - 37

اسم امللك : " قطعة بئر حماش "؛

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

عني لقرع ؛ 

وقع حتديده في : 3 أكتوبر 2017؛

مساحته : 72 آر 69 س؛

نوعه : ارض فالحية .

شماال : ممر عمومي عرضه 12 مترا . 

شرقا : بلغازي احمد ، 

جنوبا : حميد بلحاج دحماني و علي سالمي 

غربا : جواد بركوطة و عبدالرحيم بركوطة وعبدالسالم سالمي ؛ 

طالب التحفيظ : عبدالرحمان بونو . 

مطلب رقم 11962 - 37

اسم امللك : " جنان سيدي بوقنادل "؛

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

عني لقرع ؛ 

وقع حتديده في : 3 أكتوبر 2017؛

مساحته : 13 آر 29 س؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون .

شماال : طيب سربوت بن عبدالقادر . 

شرقا : حسن سربوت ، 

جنوبا : ورثة درقاوي محمد بكوان 

غربا : تلعة وبعدها ورثة درقاوي محمد ؛ 

طالب التحفيظ : عبدالرحمان بونو . 

مطلب رقم 77602 - 37

اسم امللك : " النقيل 2 "؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة مزراوة احملل املدعو أوالد بوسلطان ؛ 

وقع حتديده في : 11 ابريل 2022؛

مساحته : 52 آر 78س؛

نوعه : ارض فالحية 

شماال : الشعبة ، 

شرقا : الشعبة وبعدها عبداهلل الضريس ، 

جنوبا : ممر عمومي عرضه 3 امتار ، 

غربا : ورثة احمد عبدالقادر النخيلي ؛ 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 77683 - 37

اسم امللك : " مسجد املرابطني "؛

املدعو  احملل  مديونة  عني  جماعة  تاونات  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 

املرابطني بوكنالة ؛ 

وقع حتديده في : 10 ديسمبر 2021؛

مساحته : 7 آر 69 س؛

نوعه : ارض عارية بها مسجد .

شماال : ممر عمومي و االحباس . 

شرقا : دمدام احمد و االحباس ، 

جنوبا : ممر عمومي ، 

غربا : ممر عمومي ؛ 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 77769 - 37

اسم امللك : " ازيزي "؛

املدعو  احملل  مديونة  عني  جماعة  تاونات  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 

دوار فناسة 

وقع حتديده في : 12 فبراير 2021؛

مساحته : 48 آر 82 س؛

نوعه : ارض فالحية 

شماال : احمد الصبار ، العياشي الغولو . 
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شرقا : ورثة الربوحي عمار ، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 14719 - 37 وورثة محمد اللبار ، 

غربا : ورثة عبدالسالم عبوش ؛ 

طالب التحفيظ : احمد املسعودي بن عبدالسالم . 

مطلب رقم 86171 - 37

اسم امللك : " ملك غالم احلداد "؛

املدعو  احملل  مديونة  عني  جماعة  تاونات  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 

سيدي سعيد 

وقع حتديده في : 25 فبراير 2022؛

مساحته : 20 آر 9 س؛

و طابق  قبو  من  متكون  ومحل سكني  بئر  بها  فالحية  ارض   : نوعه 

ارضي و طابقني علويني .

شماال : الطريق اإلقليمية عرضها 20 مترا . 

شرقا : دهليس و الرسم العقاري عدد 10499 -ف ، 

جنوبا : ورثة بغدادي محمد ، 

غربا : ورثة احلداد الطيب ؛ 

طالب التحفيظ : غالم احلداد . 

مطلب رقم 86211 - 37

اسم امللك : " مسجد سيدي سعود "؛

املدعو  احملل  مديونة  عني  جماعة  تاونات  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 

سيدي سعود . 

وقع حتديده في : 13 يناير 2022؛

مساحته : 8 آر 8 س؛

نوعه : ارض عارية بها مسجد .

شماال : طريق عمومي . 

شرقا : محمد املرابط ، 

جنوبا : االحباس ، 

غربا : الطريق ؛ 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 2055 - 37

امللك املسمى : بوقلوش 1"

الكائن باقليم تاونات دائرة تيسة منطقة ضم االراضي الفالحية أوالد عياد .

مساحته : 16 هـ 21 آر 77 س 

مشتمالته : ا رض فالحية

طالبوا التحفيظ :

بوقلوش عالل بن محمد بنسبة 4 / 5 

باجو بوشتى بن محمد بنسبة 1 / 5 

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  مبقتضى  وذلك 
احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية بتاونات بتاريخ 24 نوفمبر 2020 
حتت عدد 394 وشهادة بعدم الطعن باالستئناف بتاريخ 18 يوليو2022. 
مبرسوم  املنشور  املطلب  بهذا  املتعلق  االعالن  يبطل  االعالن  هذا  إن 
املصادقة على قطاع الضم املدعو أوالد عياد باجلريدة الرسمية عدد 5737 

املؤرخة في 25 ماي 2009 
احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بتاونات  

             الكحل محمد 

محافظة تارودانت

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " النواعر " 
موضوع مطلب التحفيظ عدد 6990 - س الكائن بدوار كرون 

تيوزنكني جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب إقليم تارودانت، 
الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 2985

املؤرخة في 14 يناير 1970.
حيث يقرا : 

طالب التحفيظ : 
1 - عائشة بنت عبد اهلل بن حمامة بنسبة 15 / 120.
2 - عبد اهلل بن سعيد بن الهاشمي بنسبة 14 / 120.

3 - بيروك بن سعيد بن الهاشمي بنسبة 14 / 120.
4 - بوجمعة بن سعيد بن الهاشمي بنسبة 14 / 120.
5 - الضاوية بنت سعيد بن الهاشمي بنسبة 7 / 120.
6 - إبراهيم بن سعيد بن الهاشمي بنسبة 14 / 120.
7 - فاطنة بنت سعيد بن الهاشمي بنسبة 7 / 120.

8 - خديجة بنت سعيد بن الهاشمي ينسبة 7 / 120.
9 - فاطمة بنت سعيد بن الهاشمي بنسبة 7 / 120.

10 - مباركة بنت سعيد بن الهاشمي بنسبة 7 / 120.
11 - عبد الرحمان بن العربي بن سعيد بنسبة 14 / 120.

بدال من : 
1 - عائشة بنت عبد اهلل بن حمامة بنسبة 15 / 120.
2 - عبد اهلل بن سعيد بن الهاشمي بنسبة 14 / 120.

3 - بيروك بن محمد بن الهاشمي بنسبة 14 / 120.
4 - بوجمعة بن سعيد بن الهاشمي بنسبة 14 / 120.
5 - الضاوية بنت سعيد بن الهاشمي بنسبة 7 / 120.
6 - إبراهيم بن سعيد بن الهاشمي بنسبة 14 / 120.
7 - فاطنة بنت سعيد بن الهاشمي بنسبة 7 / 120.

8 - خديجة بنت سعيد بن الهاشمي ينسبة 7 / 120.
9 - فاطمة بنت سعيد بن الهاشمي بنسبة 7 / 120.

10 - مباركة بنت سعيد بن الهاشمي بنسبة 7 / 120.
11 - عبد الرحمان بن العربي بن سعيد بنسبة 14 / 120.

والباقي بدون تغيير.
احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت 

       محمد فاري
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محافظة ميدلت   
      

مطلب رقم 35665 - 42

اسم امللك : رجاء 1

موقعه : إقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : ايت برتات

وقع حتديده في : 16 أكتوبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 سنتيار

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي وطابق علوي أول

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 1179 - 42 ؛

شرقا : مطلب رقم 35461 - 42 ؛

جنوبا : زنقة البنانية ؛

غربا : رسم عقاري رقم 13015 - ك ؛

طالب التحفيظ : عبدالواحد احلر ابن حبيبي

          

مطلب رقم 43111 - 42

اسم امللك : بقعة تيوناتني 5 مبزرعة ايت وعلو

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : بقعة تيوناتني 5 مبزرعة ايت وعلو

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 91 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اخلوخ والصفصاف

اجملاورون : 

شماال : ممر ؛

شرقا : حرشاوي حسن وبوشال حدو وبخير حمو ؛

جنوبا : ساقية باالسمنت ؛

غربا : حرشاوي رابحة ورزوق احساين وورثة بنسعيدي موحى ؛

طالب التحفيظ : أحمد حرشاوي ابن محمدين

مطلب رقم 43228 - 42

اسم امللك : بني السواقي 1

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

املدعو : قصر مشتاق

وقع حتديده في : 12ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 93 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : مصرف ؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

مطلب رقم 43238 - 42

اسم امللك : اسامر 8

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

املدعو : قصر مشتاق

وقع حتديده في : 18 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 آر 52 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : العاصي ؛

شرقا : ساقية باالسمنت ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

مطلب رقم 43275 - 42

اسم امللك : بويعقوب 4

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة أمزيزل، احملل 

املدعو : تغجضت

وقع حتديده في : 13 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 آر 93 سنتيار

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ساقية باالسمنت ؛

شرقا : ساقية باالسمنت وطالب التحفيظ ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : ساقية باالسمنت ؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة

مطلب رقم 43276 - 42

اسم امللك : بويعقوب 5

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة أمزيزل، احملل 

املدعو : تغجضت

وقع حتديده في : 13 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 39 سنتيار

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : واد زيز ؛

شرقا : كرو حلو ومصرف ؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : واد زيز ؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة



عدد 1244 - 07 ربيع اآلخر 1444 )02 نوفمبر 2022(7126

مطلب رقم 43277 - 42
اسم امللك : بويعقوب 6

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة أمزيزل، احملل 
املدعو : تغجضت

وقع حتديده في : 13 يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آر 27 سنتيار

نوعه : أرض فالحية
اجملاورون : 

شماال : واد زيز ومطلب التحفيظ رقم 43278 - 42 ؛
وطالب   42  - و43280   42  -  43279 رقمي  التحفيظ  : مطلبي  شرقا 

التحفيظ ومصرف ؛
جنوبا : هيدور موحى ؛

غربا : مصرف وعبداهلل بن حلسن وكرو حلو وواد زيز ؛
طالبة التحفيظ : األحباس العامة

مطلب رقم 43278 - 42
اسم امللك : بويعقوب 7

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة أمزيزل، احملل 
املدعو : تغجضت

وقع حتديده في : 14 يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 69 سنتيار

نوعه : أرض فالحية
اجملاورون : 

شماال : واد زيز ؛
شرقا : مصرف ؛

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقمي 43279 - 42 و43277 - 42 ؛
غربا : واد زيز؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة
          

مطلب رقم 43279 - 42
اسم امللك : بويعقوب 8

موقعه : إقليم ميدلت دائرة الريش قيادة ايت ازدك جماعة أمزيزل، احملل 
املدعو : تغجضت

وقع حتديده في : 14 يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 89 سنتيار

نوعه : أرض فالحية
اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 43278 - 42 ؛
شرقا : مصرف ؛

جنوبا : مطلب رقم 43280 - 42 ؛
غربا : مطلب رقم 43277 - 42 وواد زيز ؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة
          

مطلب رقم 43292 - 42
اسم امللك : بقعة دو تغرمت

موقعه : إقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 
ايت ازدك، احملل املدعو : برم

وقع حتديده في : 20 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 06 سنتيار
نوعه : أرض فالحية بها أشجار التفاح

اجملاورون : 
شماال : موحى اكريرا ؛

شرقا : ساقية باالرض ؛
جنوبا : ممر للدواب ؛

غربا : ممر للدواب ؛
طالبة التحفيظ : األحباس العامة

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية مبيدلت
                        يونس كموني

  

محافظة سيدي يوسف بن علي

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيدة زينب بوعسري، طلبت أن يسلم لها نظير جديد 
للرسم العقاري رقم 8375 - م املؤسس للملك املدعو" دار الوريكي" 
الكائن مبراكش املدينة، سيدي ميمون وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان قد سلم سابقا.
بتعرضه عليه  يدلى  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن. 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي 
        عبد القادر بوحامد

محافظة عني السبع - احلي احملمدي

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالن  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيدة لطيفة صبيح احلاملة لبطاقة التعريف الوطنية  
رقم B767391 نيابة عن بناني نارميان طلبت أن يسلم لها نظير جديد 
للرسم العقاري رقم 116084 - س املؤسس للملك املدعو أرض نارميان 
قد  الذي  النظير  ضياع  بسبب  وذلك  السبع،  عني  بالبيضاء  الكائن 

سلم لها سابقا.
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بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.    

 احملافظ على األمالك العقارية عني السبع - احلي احملمدي 

   سعاد سامع   

محافظة الدار البيضاء - عني الشق

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 1027 - 63

امللك املسمى : "بالد الرياحي" 

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2010

طالب التحفيظ : بوشعيب النوة

وهذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 

641 بتاريخ 13 أبريل 2011 

احملافظ على األمالك العقارية بالدار البيضاء - عني الشق

        عبد الصمد البحاري

محافظة أكدال - الرياض
  

  
إعالنات ينص عليهم الفصل 101 من الظهير املؤرخ في9 رمضان 1331 

)12 غشت 1913(

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد محمد خراز ومن معه، اجلاعلون محل اخملابرة معهم 

مجموعة الصنوبر رقم 05 مكرر التقدم الرباط ، طلبوا أن يسلم لهم 

نظيرا جديدا للرسم العقاري رقم 51791 - ر املؤسس للملك املدعو 

التقدم، وذلك بسبب  بالربا ط حي  الكائن    " 7 «خراج احلاج احلسني 

ضياع النظير املسلم سابقا. 

وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

اخملابرة  محل  اجلاعلون   ، معه  ومن  خراز  محمد  السيد  أن  للعموم 

أن  طلبوا   ، الرباط  التقدم  مكرر   05 رقم  الصنوبر  مجموعة  معهم 

املؤسس  ر   -  51790 رقم  العقاري  للرسم  جديدا  نظيرا  لهم  يسلم 

التقدم،  حي  بالرباط  الكائن    "6 احلسني  احلاج  ''خراج  املدعو  للملك 

وذلك بسبب ضياع النظير املسلم سابقا. 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

اخملابرة  محل  اجلاعلون   ، معه  ومن  خراز  محمد  السيد  أن  للعموم 

أن  طلبوا   ، الرباط  التقدم  مكرر   05 رقم  الصنوبر  مجموعة  معهم 

املؤسس  ر   -  51789 رقم  العقاري  للرسم  جديدا  نظيرا  لهم  يسلم 

التقدم،  حي  بالرباط  الكائن   "  5 احلسني  احلاج  ''خراج  املدعو  للملك 

وذلك بسبب ضياع النظير املسلم سابقا. 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية بالرباط أكدال-الرياض  

               محمد الهوجي

محافظة برشيد

مطلب رقم 23615 - 53 

اسم امللك : أرض الدندون 

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار العثامنة 

وقع حتديده في : 02 يونيو 2021  

نوعه : أرض فالحية 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 80 آر 12 سنتيار 

اجملاورين :  

شماال : عبد العزيز نظيف 

شرقا : ورثة بوعزة عبد اجلميل و ر ع عدد 95470 - 53 

جنوبا : طريق من 20 متر   

غربا : عبد العزيز نظيف 

طالبو التحفيظ : فاطمة العكوبي بنت حميد و من معها 

مطلب رقم 23748 - 53 

اسم امللك : أرض بشرى 

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار العثامنة 

وقع حتديده في : فاحت ديسمبر 2021  

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و طابق اول و بئر 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 آر 04 سنتيار 

اجملاورين :  

شماال : سعيد املزابي ابو القاسم 



عدد 1244 - 07 ربيع اآلخر 1444 )02 نوفمبر 2022(7128

شرقا : ورثة احلاجة رشد بنت السماحي 

جنوبا : ر ع عدد 26690 - 53 )ق2(   

غربا : طريق من 10 امتار 

طالب التحفيظ : عاديل اخلليفي بن عبد السالم 

احملافظ على األمالك  العقارية ببرشيد

                                              فريد بدري

    

محافظة قرية با محمد

مطلب رقم 36493 - 54

اسم امللك : " األمني"

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، دوار باب ازريبة

مساحته : 56 آر 49 سنتيار

نوعه : أرض عارية جزء منها به ثالث بنايات متثل حق السطحية لفائدة 

شركة "جنمة للزيتون" 

اجملاورون :

شماال : عزيز الطوقي ؛

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : علي العبيوي؛ احلسوني عبداملالك ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 2941 - 54 ؛

طالب التحفيظ : محفوظ املرابط بن عبدالرحمان 

مطلب رقم 36483 - 54

اسم امللك : " قطعة ساحل بن احمد 1"

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي احلاج محمد،دوار شهريرة

مساحته : 47 آر 64 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال : اخلندق ؛

شرقا : محمد الكزار ؛ 

جنوبا : حلسن بن عمر ؛

غربا : محمد بن علي؛عبداهلل ولد لفقيه؛ عبداهلل بن اخملتار ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 36491 - 54

اسم امللك : " جنان احلاج احمد"

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد ، حي اجملاعرة

مساحته : 01 آر 12 سنتيار

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون :

شماال : ورثة النويري؛ ورثة العنبري محمد ؛

شرقا : املمرالعمومي ؛ 

جنوبا : ورثة النويري ؛
غربا : ورثة النويري ؛

طالب التحفيظ : عبداجمليد اخلبازي بن محمد 

مطلب رقم 36432 - 54
اسم امللك : " بير الوسيني

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة الوجلة،احملل املدعو بني زكيان 
مساحته : 31 آر 08 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 
اجملاورون :

شماال : عبدالرحيم الصاحلي؛ الوردي عمر ؛
شرقا : الوردي عمر؛ الوردي رضوان ؛ 

جنوبا : العزوزي أحمد ؛
غربا : عبدالرزاق الفقير ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  

مطلب رقم 36395 - 54
اسم امللك : " ازواوة 1"

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي احلاج امحمد دوار الشريطية
مساحته : 01 هكتار 06 آر 78 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 
اجملاورون :

شماال : البكوري العلمي؛ محمد القرايشي؛ مامو الزبايري املفظل الزبايري؛ طريق 
شرقا : احلسن السعيدي اجلمعي؛ شعبة ؛

جنوبا : الشعبة ؛
غربا : بوخاش جمال؛ احلسن رمضاني ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  

مطلب رقم 36464 - 54
اسم امللك : " احلاسي"

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي لبرانص
مساحته : 09 آر 09 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 
اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 6083 - 54 ؛
شرقا : املمر العمومي ؛ 

جنوبا : ورثة احملمدي ؛ 
غربا : دبوز جواد ؛

طالبا التحفيظ :  
1 - محمد رباح بن حميد بنسبة 1 /2

2 - عبداللطيف العسلي بن محمد بنسبة 1 /2 

مطلب رقم 7092 - 54
اسم امللك : " العبودي"

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة املكانسة،دوار عزيب 
موالي علي

مساحته : 03 هكتار  75 آر 48 سنتيار
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نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال : ورثة امبارك احلمري ؛

شرقا : ورثة امبارك احلمري؛ ورثة الورديغي ؛ 

جنوبا : املمر العمومي ؛ 

غربا : ورثة امبارك احلمري؛ رسم عقاري رقم 11223 - 54 ورثة امبارك احلمري

طالبا التحفيظ :

1 - مندوب أمالك الدولة بتاونات نيابة عن الدولة املغربية امللك اخلاص بنسبة 4/1 

2 - التهامي بن الطيب الوزاني بنسبة 4/3

  احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد

                              سعيد مغار

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33488 - 55

اسم امللك : اكرور

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ازالفن

تاريخ حتديده : 08 فبراير 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 52 سنتيار

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول

اجملاورون : 

شماال : ايت حمو حمو ومن معه وامللك العام اجلماعي 

شرقا : امللك العام اجلماعي وانتكطو موحى أحمد

جنوبا : موحى احمد انتكطو وعدي نايت بوهوش

غربا : عدي نايت باهوش وايت حمو حمو ومن معه

طول  على  مشترك  حائط   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

األرفات ب3 -ب4 ب5 -ب6

طالب التحفيظ : اكرور احلسني بن محمد 

مطلب رقم 34021 - 55

اسم امللك : سعيد ازاح

موقعه : إقليم أزيالل جماعة إمليل احملل املدعو دوار ايت معياض

تاريخ حتديده : 20 ماي 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 95 سنتيار

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : احلامضي عمر

شرقا : محمد ابجاو

جنوبا : ورثة بوشارة

غربا : امللك العام اجلماعي

طالب التحفيظ : ازاح سعيد بن محمد 

مطلب رقم 34041 - 55
اسم امللك : ملك خواجى

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو حي تكانت 
تاريخ حتديده 04 يونيو 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 1 سنتيار
مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 
شماال : عيدة موح و فاظمة موح

شرقا : امللك العام اجلماعي
جنوبا : أمروس احمد

غربا : أمروس احمد
طالب التحفيظ : خواجى احلسني بن موح 

مطلب رقم 68462 - 55
اسم امللك : عبد الرزاق

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي تالنتزارت
تاريخ حتديده : 12 يوليو 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر
مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 
شماال : عبد الواحد زهير ومن معه

شرقا : ورثة ابالغ
جنوبا : ورثة الغوات

غربا : امللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ : مخلوف عبد الرزاق بن محمد 

مطلب رقم 68530 - 55
اسم امللك : مسجد اغير ترسال

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي اغير ترسال
تاريخ حتديده : 30 سبتمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آر 38 سنتيار
مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول عبارة عن مسجد

اجملاورون : 
شماال : ورثة بن امكسا 

شرقا : ورثة محمد الراضي
جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : امللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ : األوقاف العامة 

مطلب رقم 68535 - 55
اسم امللك : بوطوال

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني عياط احملل املدعو مركز بني عياط
تاريخ حتديده : 07 أكتوبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 75 سنتيار
مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون : 
شماال : اشباك حدو وامللك العام اجلماعي
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شرقا : موعو بن محمد وأشباك حدو
جنوبا : موعو بن محمد وامللك العام اجلماعي

غربا : امللك العام اجلماعي
طالب التحفيظ : تفراوت حسن بن موحى 

مطلب رقم 68623 - 55
اسم امللك : امزورا

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ارفالة احملل املدعو أيت اومماس
تاريخ حتديده : 10 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر و 64 سنتيار
مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وأشجار مختلفة

اجملاورون : 
شماال : ابسبيس عبد الرحمان وورثة جابر

شرقا : ورثة عامر بن املعطي
جنوبا : موحى اوموح وغاميط حمادي

غربا : زحواطي احلسني
طالب التحفيظ : بيسبيس محمد بن عبد السالم 

  احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل
                                          زكرياء السعيدي

محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم 4669 - 58 
اسم امللك : عني الكرمة

موقعه : دوار أوالد بنعلي اجلياهنة السهول سال
تاريخ حتديده : 27 يونيو 2022 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هكتار 60 آر  64 سنتيار 
مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : ورثة علي بن علي و طريق عمومي عرضها 4 أمتار 

شرقا : طريق عمومي عرضها 4 أمتار و الرسم العقاري عدد 56982 - راء 
وشعبة العرجات 

جنوبا : احلاج سعيد بن بوعزة 
11742 - 58 وورثة علي بن علي و طريق  غربا : الرسم العقاري رقم  

عمومي عرضها 10 أمتار 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

طالب التحفيظ : حلموش محمد بن صالح بنسبة 1 / 1 

إعالن جديد بانتهاء التحديد     
           

مطلب رقم 1820 - 58
امللك املسمى "  املرس"

موقعه : الكائن مبنطقة التحفيظ اجلماعي السهول سال 
وقع التحديد  في : 11 ديسمبر 2012

طالبو التحفيظ : السيد بوعمر االبراهيمي  ومن معه

إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية املؤرخة في  عدد 

24 يونيو 2015 عدد 860

          احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة                       

                              عز الدين شاكر

محافظة مكناس - اإلسماعيلية

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 9896 - 59

امللك املسمى : "رضوان"

موقعه : مبكناس روامزين درب الدقاقي رقم 19  

وقع حتديده بتاريخ : 20 ديسمبر 2021

احلقوق العينية : مثقل بحق هواء لفائدة الرسم العقاري رقم 13995 - ك 

مساحته 14س محدد بالعالمات ب5 - ب6 - ب7 - ب8 - ب9 - ب12، على 

علو متران و 65 س

طالبا التحفيظ : 

- ابن عكي رضوان ابن التهامي بصفته مالك حلق الزينة 

- الدولة املغربية )امللك اخلاص( مالكة حلق الرقبة

 1224 إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 

املؤرخة في 15 يونيو 2022

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيدة لطيفة امللياني بنت محمد الساكنة باقامة املنزه 

عمارة 1 شقة 5 رياض توالل مكناس، طلبت أن يسلم لها نظير جديد 

للرسم العقاري رقم 5190 - ك مكرر1 املؤسس للملك املدعو : "كراج 

الفاسي الهواء 1" الكائن مبكناس الرياض اجلديد رقم 87، وذلك بسبب 

ضياع النظير الذي كان قد سلم لها سابقا. 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - اإلسماعيلية 

         العربي الظريف
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محافظة طنجة - بني مكادة

مطلب رقم 29503 - 61

اسم امللك : " نور "

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

احملل املدعو الشراربة 

وقع حتديده بتاريخ : 27 يونيو 2022 

املساحة التي أظهرها التصميم : 20 آر 41 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها بئر 

اجملاورون  : 

شماال : طريق ؛

شرقا : مطلب التحقيظ رقم 20800 - 06 ؛

جنوبا : واد ؛

غربا : عبد السالم الشريب ؛

طالب التحفيظ : نور بن تاويت 

مطلب رقم  26660 - 61

اسم امللك : " النوينويش الشرقية 6  "

موقعه : والية طنجة  اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية  البحراويني 

احملل املدعو مدشر النوينويش 

وقع حتديده بتاريخ : 25 ديسمبر 2020 

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آر 89 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون  : 

شماال : ممر عمومي ، مطلب التحفيظ رقم 29428 - 61 ؛

شرقا : ممر عمومي ، مطلب التحفيظ رقم 29428 - 61 ؛

جنوبا : ممر عمومي ، مطلب التحفيظ رقم 29428 - 61 ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 29428 - 61 ، مطلب التحفيظ رقم 25501 - 61 ؛

طالبة التحفيظ : مرمي النجاري  

مطلب رقم 29547 - 61

اسم امللك : " ملك بوديدة  "

موقعه : والية طنجة عمالة  الفحص اجنرة، اجلماعة القروية البحراويني احملل 

املدعو فدان السعيدي  

وقع حتديده بتاريخ : 11 أبريل 2022 

املساحة التي أظهرها التصميم : 23 آر 49 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مثمرة و أشجار زيتون و بئر 

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري رقم 70016 - 61 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 43685 - 61  ؛

جنوبا : ممر عرضه 4 أمتار  ؛

غربا : خالد الصرصري ؛

طالب التحفيظ : علي بوديدة 

مطلب رقم 26659 - 61

اسم امللك : " النوينويش الشرقية 5"

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

احملل املدعو مدشر النوينويش 

وقع حتديده بتاريخ : 25 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم : 4 آر 90 سنتيار 

نوعه : أرض عارية  ؛

اجملاورون  : 

شماال : طريق ، مطلب التحفيظ رقم 29428 - 61  ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 29428 - 61 ، مطلب التحفيظ رقم 26577 - 61 ؛

جنوبا : طريق عمومية ؛

غربا : طريق ، مطلب التحفيظ رقم 29428 - 61 ؛

طالبة التحفيظ : مرمي النجاري 

مطلب رقم 29111 - 61

اسم امللك : " محمد اخلمار "

دار  القروية   ، اجلماعة  : والية طنجة عمالة  طنجة اصيلة   موقعه 

الشاوي احملل املدعو دار الشاوي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 18 أكتوبر 2021 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 67 آر 72 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون  : 

شماال : خندق ؛

شرقا : محمد اوالد عمر  ؛

جنوبا : ممر عرضه متغير ؛

غربا : ورثة علي الهسكوري ؛

طالب التحفيظ : محمد اخلمار 

مطلب رقم 29694 - 61

اسم امللك : " حفصي "

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

احملل املدعوعني الدالية الصغيرة 

وقع حتديده بتاريخ : 21 يونيو 2022 

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 آر 3 سنتيار 

نوعه : بناية تتكون من سفلي و طابق  
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اجملاورون  : 

شماال : محمد الرواس ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : العربي سكوري ؛

غربا : ممر عمومي ؛

طالب التحفيظ : احمد حفصي بن بوشتى 

مطلب رقم  29681 - 61

اسم امللك : "  نعيمة الزعري  "

موقعه : والية طنجة  اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر الصغير 

احملل املدعو مليش العليا 

وقع حتديده بتاريخ : 20 يونيو 2022 

املساحة التي أظهرها التصميم : 5 آر 13 سنتيار 

نوعه : أرض عارية بها بئر ؛

اجملاورون  : 

شماال : عبد السالم اغزييل ؛

شرقا : فطومة اغزييل ، الطيب الوهابي ؛

جنوبا : يوسف املرابط ؛

غربا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : نعيمة الزعري 

مطلب رقم 29669 - 61

اسم امللك : " ظهر السانية  "

موقعه : والية طنجة عمالة  طنجة اصيلة  ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو الدميوس 

وقع حتديده بتاريخ : 8 يونيو 2022 

املساحة التي أظهرها التصميم : 82 سنتيار 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون  : 

شماال : زاكي زروالي ؛

شرقا : ممر عرضه 4 أمتار ؛

جنوبا : ممر عرضه 4 أمتار  ؛

غربا : عبد الرفيع ديالل ؛

طالبو التحفيظ : كوثر الغازي و من معها 

مطلب رقم 29662 - 61

اسم امللك : " شادي 4 "

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

احملل املدعو بني مسعود  

وقع حتديده بتاريخ : 6 يونيو 2022 

املساحة التي أظهرها التصميم : 8 آر 69 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية   

اجملاورون  : 

شماال : ممر عرضه 6 أمتار ؛

شرقا : مطلب التحفيظ 29660 - 61 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 42376 - 61 ؛

غربا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : رشيدة عبد الوهاب 

مطلب رقم 29586 - 61

اسم امللك : " طريق بجنة "

موقعه : والية طنجة عمالة  طنجة اصيلة  ، اجلماعة طنجة مقاطعة 

بني مكادة احملل املدعو العوامة  

وقع حتديده بتاريخ : 28 أبريل 2022 

املساحة التي أظهرها التصميم : 68 سنتيار 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون  : 

شماال : ملك الغير ؛

شرقا : ملك الغير ؛

جنوبا : طريق معبدة ؛

غربا : طريق معبدة ؛

طالب التحفيظ : اجلماعة احلضرية بطنجة 

مطلب رقم 11755 - 61

اسم امللك : " املناصرة "

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة ؛ اجلماعة القروية قصر اجملاز 

احملل املدعو : ظهر اخلروب

وقع حتديده بتاريخ : 13 أبريل 2021 

املساحة التي أظهرها التصميم : 60 آر 15 سنتيار

نوعه : أرض فالحية  

اجملاورون :

شماال : اخلندق

شرقا : محمد الشريف

جنوبا : محمد الشريف 

غربا : الطريق الوطنية رقم 16 

طالب التحفيظ :  بدر الدين لعسيري

مطلب رقم 29390 - 61

اسم امللك : " ظهار املدور "

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

بني مكادة احملل املدعو : ظهر املدور

وقع حتديده بتاريخ : 26 يناير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 10 آر 02 سنتيار

نوعه : أرض عارية في جزء منها وفي االخر طريق لتجزئة في طور البناء

اجملاورون :

شماال : ورثة رحمة املسعودي
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شرقا : ر ع 10765 - 61

جنوبا : ر ع 10765 - 61 

غربا : ورثة محمد ايوب 

طالبة التحفيظ :  فاطمة املسعودي

       

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

      

مطلب رقم 26537 - 61

امللك املسمى : "ملك السويحل"

موقعه : الكائن بوالية طنجة، عمالة الفحص اجنرة اجلماعة القروية 

القصر الصغير احملل املدعو : دوارطالع الشريف 

وقع حتديده التكميلي بتاريخ : 22 مارس 2022

طالب التحفيظ : عبد الرحمان بن عبد السالم العاقل سفط

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1157 

بتاريخ 03 مارس 2021

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك رقم 374 ت ا"، 

موضوع مطلب رقم 14142 - 06 الكائن عمالة طنجة أصيلة 

اجلماعة احلضرية بأصيلة احملل املدعو رأس السقاية والذي 

أدرج اإلعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 3517 بتاريخ 

26 مارس 1980 وكذلك إعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة 

الرسمية عدد 1219 املؤرخة في 11 ماي 2022 

عوضا عن : 

موقعه : عمالة طنجة اصيلة اجلماعة احلضرية بأصيلة

اقرأ : 

موقعه : عمالة طنجة اصيلة اجلماعة احلضرية باصيلة احملل املدعو : 

رأس السقاية

و الباقي بدون تغيير

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

لها نظير جديد  أن يسلم  السيدة فاطمة طالب طلبت  أن  للعموم 

للرسم العقاري رقم 71698 - 06 املؤسس للملك املدعو "حسن20 " 

الكائن مبدينة طنجة طريق الرباط و ذلك لكون النظير الذي كان قد 

سلم لها سابقا قد ضاع في ظروف غامضة

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة - بني مكادة

                            املصطفى طريفة 

محافظة الدارالبيضاء - النواصر

مطلب رقم 5631 - 63

إسم امللك : "أرض حمرية"

موقعه : إقليم النواصر جماعة دار بوعزة فيالج طماريس

وقع حتديده في : 06 ديسمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 39 سنتيار 

نوعه : أرض بها بناية

اجملاورون : 

شماال : زنقة النخيل عرضها 8 أمتار

شرقا : ورثة امحمد معروفي

جنوبا : زنقة الليمون عرضها 8 أمتار

غربا : رسم عقاري رقم 36263 - 33

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

طالبو التحفيظ : أحمد لوزاض بن عمر ومن معه

مطلب رقم 546 - 47

إسم امللك : "حسناء2"

موقعه : إقليم النواصر جماعة أوالد عزوز دوار أوالد عزوز 

وقع حتديده في : 24 ديسمبر 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آر 61 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 72557 - س

شرقا : الوردي احمد )مطلب رقم 3576 - 63(

جنوبا : ممر عرضه 05 أمتار يليه طالب التحفيظ ( العابي أحمد (

غربا : رسم عقاري رقم 72557 - س

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خطني كهربائيني منخفضي الضغط

طالب التحفيظ : العابي أحمد

مطلب رقم 330 - 47

إسم امللك : "أرض املنزه"

موقعه : إقليم النواصر جماعة أوالد صالح دوار أوالد عمور 

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 آر 47 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية
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اجملاورون : 

شماال : طريق معبدة عرضها 20 متر

شرقا : رسم عقاري رقم 27095 - 63 

جنوبا : رسم عقاري رقم 52567 - 63

غربا : معاطا رشيدة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي منخفض الضغط

طالبو التحفيظ : فاهر محمد بن بوشعيب  ومن معه

مطلب رقم 5680 - 63

إسم امللك : "أرض عسلي"

موقعه : إقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار أوالد بن عمور الدحامنة 

وقع حتديده في : 25 يوليو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 41 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طريق عرضه 03 أمتار يليه رسم عقاري رقم 4864 - س

شرقا : مليكة املعلم

جنوبا : الفياللي عبد القادر و عسلي خديجة

غربا : ممر عرضه 02 أمتار يليه عسلي محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي منخفض الضغط

طالبة التحفيظ : سناء عسلي بنت بوشعيب

مطلب رقم 5643 - 63

إسم امللك : "حرش جنان عبد اهلل"

موقعه : إقليم النواصر جماعة أوالد صالح دوار أوالد سليمان 

وقع حتديده في : 11 أبريل 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 آر 02 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة هجامي عبد القادر

شرقا : طريق عرضها 10 أمتار

جنوبا : رسم عقاري رقم 7043 - س

غربا : رسم عقاري رقم 96555 - 63

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

طالبو التحفيظ : عبد القادر احلال بن احمد  ومن معه

مطلب رقم 5628 - 63

إسم امللك : " أرض احلاللفة "

موقعه : عمالة النواصر حماعة أوالد صالح دوار أوالد عزوز 

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار  22 آر 95 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد األشهب

شرقا : طريق معبدة عرضها 10 أمتار

جنوبا : ورثة عائشة األشهب

غربا : العربي بلحجاج

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

طالبو التحفيظ : ليلى راجي بنت عمر ومن معها

مطلب رقم 5674 - 63

إسم امللك : "حشلفات"

موقعه : إقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار أوالد مالك حمري 

وقع حتديده في : 28 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 45 آر  

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن اجلياللي ومن معه ( طريق عرضها 12 أمتار( 

متر   20 عرضها  طريق  و   63  -  197506 رقم  العقاري  الرسم  يليها 

والرسم العقاري رقم 196941 - 63  

شرقا : الرسم العقاري رقم 74947 - 47 )القطعة 2( و الرسم العقاري رقم 

رقم  العقاري  الرسم  و   63  -  157711 رقم  العقاري  الرسم  و   63  -  157710

رقم  العقاري  والرسم   63  -  157713 رقم  العقاري  والرسم   63  -  157712

رقم  العقاري  والرسم   63  -  157715 رقم  العقاري  والرسم   63  -  157714

رقم  العقاري  والرسم   63  -  157717 رقم  العقاري  والرسم   63  -  157716

رقم  العقاري  والرسم   63  -  157719 رقم  العقاري  والرسم   63  -  157718

157720 - 63  ومساحة خضراء والرسم العقاري رقم 74947 - 47)قطعة 2(

جنوبا : طريق

غربا : فاطمة ندير يليها الرسم العقاري رقم 33421 - 63 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي متوسط الضغط

طالبة التحفيظ : جمعية األعمال االجتماعية ألطر ومستخدمي األفشورينغ 

احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء - النواصر

                    زكرياء الدغمي
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محافظة احلاجب

مطلب رقم 6334 - 67

اسم امللك : العمود.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، حي ايت حلسن اشعيب ايت ابراهيم. 

وقع حتديده في : 16 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 2 هكتار 2 آر 53 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 9168 - ك.

شرقا : عبد اهلل العمود.

جنوبا : ورثة بن الطيب حدهم.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : ملود املنصوري بن محمد.

مطلب رقم 6388 - 67

اسم امللك : عال اوحسني.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل، احملل املدعو : عال اوحسني. 

وقع حتديده في : 16 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هكتار 73 آر 86 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : واد تيريراض.

شرقا : واد تيريراض.

جنوبا : ورثة غودان بن حدو.

غربا : الرسم العقاري رقم : 1810 - 67.

طالبة التحفيظ : بوهري تابوشيلت بنت ادريس.

مطلب رقم 6389 - 67

اسم امللك : الرمل.

مخشون  ايت  دوار  جحجوح،  سبت  جماعة  احلاجب،  إقليم   : موقعه 

أيت حلسن. 

وقع حتديده في : 17 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 32 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 426 - 67.

شرقا : مطلب رقم 426 - 67.

جنوبا : طريق.

غربا : سليمان اسبو.

طالب التحفيظ : محمد السبع بن احمد.

مطلب رقم 6397 - 67

اسم امللك : ملك احلبيب.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، حي ايت ايدير. 

وقع حتديده في : 13 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 آر.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : حميد شنان وسعيد بنعياش.

شرقا : زنقة.

جنوبا : زهرة عبو.

غربا : الرسم العقاري رقم : 25601 - 67 ويطو هال.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم احلبيب بن احمد.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

عبد اجلبار فرطاس    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30779 - 72

اسم امللك : " ملك عصام 1 "

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي التقدم.

تاريخ حتديده : 28 مارس 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 9 آر 07 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شمـاال : ابراهيم بن مسعود؛

شـرقا : الرسم العقاري عدد 13918 - 72، الراضي بن محمد؛

جـنوبا : الراضي بن محمد؛

غـربا : الزنقة.

طالب التحفيـظ : عصام خيا بن اعيش.

مطلب رقم 30960 - 72

اسم امللك : " ملك العمادي "

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي الشعيبات.

تاريخ حتديده : 30 اغسطس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 آر 76 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شمـاال : عبد الرحمان بلبيضة؛

شـرقا : عبد الكرمي لعالم؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 13059 - 72، الرسم العقاري عدد 11811 - 72؛

غـربا : الزنقة.

طالبة التحفيـظ : مليكة العمادي بنت اليمني.
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مطلب رقم 30999 - 72

اسم امللك : " بالد العربي "

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، جماعة اوالد حسون حمري، دوار الركيطة.

تاريخ حتديده : فاحت ديسمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 16 هكتار 36 آر 57 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبئر.

اجملاورون : 

شمـاال : ممر عمومي عرضه متغير، فاطمة الزهراء املتوكيل؛

شـرقا : عبد الرفيق املتوكل، ورثة بن البيضة؛

جـنوبا : ورثة بن اجلياللي، الرسم العقاري عدد 3895/م؛

ورثة  رمضان،  بن  ورثة   ،72  -  30959 عدد  التحفيظ  مطلب   : غـربا 

احلسني ولد احلدرية.

طالب التحفيـظ : عبد الرفيق املتوكل بن العربي.

مطلب رقم 31018 - 72

اسم امللك : " ملك العربي ورضوان "

مــوقـعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي افريقيا.

تاريخ حتديده : 10 يناير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 44 سنتيار. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : ورثة عبد السالم بن ابريك؛

شـرقا : رضوان زوراح، ورثة احمد بن الراضي؛

جـنوبا : احلسني مستنصر؛

غـربا : الزنقة.

طالبو التحفيـظ : رضوان بونوارة بن العربي ومن معه.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بابن جرير 

     امليلودي رميي

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 50040 - 75

اسم امللك : املسيمرة 

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الغنادرة دوار املودنني 

وقع حتديده في : 23 فبراير 2021

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هكتار 87 آر 33 سنتيار. 

طالب التحفيظ: املصطفى فرضي بن احلسني.

 1216 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في20 ابريل 2022.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

    ياسني أيت حدو

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 2085 - 76

اسم امللك : "جوهرة الرميالت 2" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل، احملل املدعو: 

حي الرميالت حومة السواني.

وقع حتديده في : 17 أغسطس 2022 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 88 س .

نوعه : أرض عارية . 

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقـا : مطلب التحفيظ عدد 2084 - 76؛ 

جنوبا : محمد املاللي؛

غربـا : محمد بنعجيبة ، مطلب التحفيظ عدد 2058 - 76.

طالب التحفيظ : السيد سعيد الدحماني بن محمد.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

شكري بنداود   

محافظة وجدة - اجناد

اعالنات جديدة بانتهاء التحديد

مطلب رقم 22834 - 02

 اسم امللك : " حلراشي"

موقعه : عمالة وجدة أنكاد ، جماعة أهل أنكاد، دوار أوالد امللحة؛

وقع حتديده بتاريخ : 28 اغسطس 2009؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 16 آر 80 س؛

طالبو التحفيظ : مراد رحو بن عبدالقادر ومن معه؛ 

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 601 بتاريخ 07 يوليو 2010.
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مطلب رقم 7174 - 77

 اسم امللك : " سيدي بلخير"

موقعه : عمالة وجدة أنكاد ، جماعة عني الصفا دوار أوالد جابر؛

وقع حتديده بتاريخ : فاحت فبراير 2021؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 20 آر 91 س؛

طالب التحفيظ : يحي جابري بن رابح؛ 

إن هذا اإلعالن يبطل جزئيا اإلعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة 

الرسمية عدد 1188 بتاريخ 06 أكتوبر 2021.

مطلب رقم 7175 - 77

 اسم امللك : " زريكة البرواك"

موقعه : عمالة وجدة أنكاد ، جماعة عني الصفا دوار أوالد جابر؛

وقع حتديده بتاريخ : فاحت فبراير 2021؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 49 آرا 90 س

طالب التحفيظ : يحي جابري بن رابح؛ 

إن هذا اإلعالن يبطل جزئيا اإلعالن عن انتهاء التحديد املنشور باجلريدة 

الرسمية عدد 1188 بتاريخ 06 أكتوبر 2021.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - اجناد

عمر أزرقان    

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4858 - 79

اسم امللك : اجلديدة.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " مزارع الطرش " .

تاريخ حتديده : 13 أكتوبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم : 2 هـ 1 آر 96 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ساقية عمومية.

شرقا : علوي محمد بن لبيض والرسم العقاري رقم 5866 - 79؛

وفياللي   79  -  6351 رقم  العقاري  الرسم  التحفيظ،  طالب   : جنوبا 

الشيخ أحمد؛

غربا : ساقية عمومية.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان علوي بن املدني.

مطلب رقم 4884 - 79

اسم امللك : بالد اجلامع تاكرسفت 1.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار الصور " .

تاريخ حتديده : 26 يناير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 19 آر 25 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ساقية عمومية.

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 4885 - 79؛

جنوبا : وادي؛

غربا : لشكر محمد اوعلي.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4892 - 79

اسم امللك : مبروكة.

موقعه : مدينة جرسيف، احملل املدعو : " حرشة عراس" .

تاريخ حتديده : 16 فبراير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 1 آر 22 س.

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : أرديف أحمد.

شرقا : زنقة ذات عرض متغير؛

جنوبا : البوراشدي محمد؛

غربا : الرسم العقاري رقم 20663-21.

طالب التحفيظ : السيد محمد الربع بن عبد القادر.

مطلب رقم 4928 - 79

اسم امللك : امالحن 1.

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

املدعو : " الصفصفات " .

تاريخ حتديده : 07 مارس 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 5 آر 18 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : بندعو امحمد.

شرقا : ممر عمومي ومن بعده صاغيد امحمد؛

جنوبا : عبود عبد اهلل؛

غربا : ممر عمومي ومن بعده العيد مومن.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4941 - 79

اسم امللك : تيزي ومسد.

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

املدعو : " مزارع بوحالليفن " .

تاريخ حتديده : 11 أبريل 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 5 هـ 76 آر 31 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وثالث بنايات تتكون من سفلي 

إحداهن من تراب.
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اجملاورون : 

شماال : شعبة.

شرقا : ورثة محمد أعراب؛

جنوبا : عبد اهلل زحاف بن محمد والوادي؛

غربا : ميمون زحاف بن عمر، ورثة محمد أعراب وورثة اوالد عيسى.

طالب التحفيظ : السيد ميمون زحاف بن محمد.

مطلب رقم 4950 - 79

اسم امللك : بنشيخ.

موقعه : مدينة جرسيف، احملل املدعو : " طريق وجدة " .

تاريخ حتديده : 28 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم : 4 آر 24 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : السكة احلديدية.

شرقا : البغدادي بغدادي؛

جنوبا : مشروع زنقة؛

غربا : البغدادي جلعي.

طالب التحفيظ : السيد أحمد بنشيخ بن ادريس.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

منية عبد الرحيم.    

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 29864 - 80 

اسم امللك : " ملك شكار "

موقعه : مزارع تاسيال اجلماعة الترابية ماسة، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 29 نوفمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هكتار 25 آر 6 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4863 - 60؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 9724 - 60؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 9724 - 60؛

غربا : طيب شكار؛

طالب التحفيظ : الطيب شكار بن احلسن.

مطلب رقم 29920 - 80 

اسم امللك : " دار موزون "

موقعه : حي القصبة اجلماعة الترابية أيت باها، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 26 يناير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 2 سنتيار.

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

اجملاورون : 

شماال : أزحمار أحمد؛

شرقا : أحمد بوداد؛ 

جنوبا : ساحة و مراب؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل موزون.

مطلب رقم 29928 - 80 

اسم امللك : " ملك أقرض "

موقعه : دوار تسنولت اجلماعة الترابية ماسة، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : فاحت فبراير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 آر 11 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ممر و بعضا عبال أوعلي؛

غربا : ورثة بوشني أحمد و بعضا ممر عمومي؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل اقرض بن محمد.

مطلب رقم 30048 - 80 

اسم امللك : " مرهيس فداح "

موقعه : دوار الزاوية اجلماعة الترابية ماسة، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 11 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 آر 59 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايتني من طابق سفلي و اخر علوي.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : احلسني عدادي؛ 

جنوبا : ورثة أيت اخملتار؛

غربا : الرسم العقاري عدد 2540 - 60؛

طالبة التحفيظ : فاضمة مرهيس بنت امحمد.

مطلب رقم 30065 - 80 

اسم امللك : " دار عبد اهلل "

موقعه : حي بودبوز اجلماعة الترابية ماسة، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 17 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آر 78 سنتيار.

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

اجملاورون : 

شماال : احلسن بن أحمد؛

شرقا : علي حوسني؛ 
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جنوبا : باكا احلاج أحمد؛

غربا : طريق؛

طالب التحفيظ : ابودر عبد اهلل بن أحمد.

مطلب رقم 30068 - 80 

اسم امللك : " ملك سيوبيه "

موقعه : احملل املدعو اسدمي اجلماعة الترابية أيت باها، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

وقع التحديد في : 17 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6 آر 60 سنتيار.

أرض  و  اخر علوي في جزء  و  بناية من طابق سفلي  بها  أرض   : نوعه 

محاطة بسور في جزء اخر و إسطبل بالطابق السفلي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أيت بايه؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق و بعضا ورثة بورما؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل سيوبيه بن الطيب.

مطلب رقم 30070 - 80 

اسم امللك : " اكي نتسوكت "

موقعه : دوار بيليلينت اجلماعة الترابية أيت مزال، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 18 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6 آر 98 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : أيت سي موح محمد ؛

شرقا : أيت سي فاحت سعيد؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

طالب التحفيظ : عبد السالم تيزي بن امحمد.

مطلب رقم 30074 - 80 

اسم امللك : " ملك عبد اهلل فندي "

إقليم  ماسة،  الترابية  اجلماعة  بوالفضايل  سيدي  دوار   : موقعه 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 19 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : احلسن اروماني؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : هشام موعى متيد؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل فندي بن محمد.

مطلب رقم 30084 - 80 

اسم امللك : " بيغد "

اشتوكة  إقليم  ماسة،  الترابية  اجلماعة  بيغد  املدعو  احملل   : موقعه 

ايت باها.

وقع التحديد في : 24 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 آر 34 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : كوفران مولود؛

شرقا : كوفران مولود ؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : العباسي عبد اهلل بن محمد.

مطلب رقم 30087 - 80 

اسم امللك : " ملك األشقر "

موقعه : حي تلعينت اجلماعة الترابية أيت باها، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 25 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 92 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من طابق سفلي و طابقني علويني في جزء وبناية 

من طابق سفلي و اخريني علويني في جزء اخر.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛ 

جنوبا : شكيني علي؛

غربا : أيت الرايس؛

طالبو التحفيظ : محمد األشقر بن عبد اهلل و من معه.

مطلب رقم 30094 - 80 

اسم امللك : " اللة ترخات "

موقعه : حي تبروين اجلماعة الترابية أيت باها، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 27 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21 آر 52 سنتيار.

نوعه : مقبرة و أرض محاطة بسور في جزء اخر.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 24547 - 60؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 24547 - 60؛ 
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جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 30096 - 80 

اسم امللك : " اكي نتخريبة "

موقعه : احملل املدعو أسدمي اجلماعة الترابية أيت باها، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

وقع التحديد في : 27 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93 آر 2 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

اجملاورون : 

شماال : شعبة؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : أوبيهي محمد؛

غربا : ورثة أيت مرزوك؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 30097 - 80 

اسم امللك : " ضريح سيدي فتاح "

موقعه : احملل املدعو تالينت اجلماعة الترابية أيت باها، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

وقع التحديد في : 27 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آر 26 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور في جزء و ضريح في جزء اخر.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أيت الكارح؛

شرقا : ورثة أيت الكارح؛ 

جنوبا : ورثة ايت الكارح؛

غربا : ورثة أيت الكارح؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 30107 - 80 

اسم امللك : " ملك فاضل "

موقعه : حي متغدو1 اجلماعة الترابية أيت باها، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : فاحت يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 4 سنتيار.

و  و طابقني علويني في جزء  بناية من طابق سفلي  بها  أرض   : نوعه 

طابق حتت أرضي في جزء اخر.

اجملاورون : 

شماال : شاينان محمد؛

شرقا : زنقة؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : ورثة أيت اوبلحوس؛

طالب التحفيظ : العربي فاضل بن احلسني.

مطلب رقم 30110 - 80 

اسم امللك : " ملك ايت علي لعربي "

موقعه : حي تلعينت اجلماعة الترابية أيت باها، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : فاحت يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 3 سنتيار.

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

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3304 - 80؛

غربا : ورثة دباغ احلسن و بعضا أيت علي سعيد بن محمد؛

طالب التحفيظ : العربي أيت علي بن عدي.

مطلب رقم 30128 - 80 

اسم امللك : " ملك األشقر "

اشتوكة  إقليم  مزال،  ايت  الترابية  اجلماعة  عمران  أنو  دوار   : موقعه 

ايت باها.

وقع التحديد في : 13 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آر 5 سنتيار.

نوعه : دار للسكن من طابق سفلي و اخرين علويني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أوبراهيم؛

شرقا : ورثة أيت الكارح؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : احلسني أيت طاهر؛

طالب التحفيظ : ابراهيم األشقر بن عبد اهلل.

مطلب رقم 30129 - 80 

اسم امللك : " عبد اهلل اهندن و من معه 1 "

اشتوكة  إقليم  باها،  أيت  الترابية  اجلماعة  باها  أيت  مزارع   : موقعه 

ايت باها.

وقع التحديد في : 13 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 آر 41 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 30130 - 80 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 30130 - 80 ؛ 
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جنوبا : ورثة أيت سي صالح؛

غربا : ورثة قطعة مخصصة لطريق و بعضا ممر؛

طالبو التحفيظ : عبد اهلل اهندن بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 30130 - 80 

اسم امللك : " عبد اهلل اهندن و من معه 2 "

اشتوكة  إقليم  باها،  أيت  الترابية  اجلماعة  باها  أيت  مزارع   : موقعه 

ايت باها.

وقع التحديد في : 13 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 آر 48 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : أحمد أيت بوداد و بعضا ورثة سعدي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 30131 - 80؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 30129 - 80 ؛

غربا : ممر؛

طالبو التحفيظ : عبد اهلل اهندن بن محمد و من معه.

مطلب رقم 30131 - 80 

اسم امللك : " عبد اهلل اهندن و من معه 3 "

اشتوكة  إقليم  باها،  أيت  الترابية  اجلماعة  باها  أيت  مزارع   : موقعه 

ايت باها.

وقع التحديد في : 13 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 آر 36 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر و صهريج.

اجملاورون : 

شماال : ورثة السعدي؛

شرقا : ورثة محمد بن سي علي عباد؛ 

جنوبا : ورثة أيت سي صالح؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 30129 - 80 و بعضا مطلب التحفيظ 

عدد 30130 - 80؛

طالبو التحفيظ : عبد اهلل اهندن بن محمد و من معه.

مطلب رقم 30136 - 80 

اسم امللك : " أيت عبد النعيم "

موقعه : حي القصبة اجلماعة الترابية أيت باها، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 20 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 سنتيار.

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

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12070 - 60؛

شرقا : زنقة؛ 

جنوبا : احلاج سفير؛

غربا : الرسم العقاري عدد 12070 - 60؛

طالب التحفيظ : سعيد شاكر بن محند.

مطلب رقم 30143 - 80 

اسم امللك : " ملك أبريقيز1 "

إقليم  ماسة،  الترابية  اجلماعة  بوالفضايل  سيدي  دوار   : موقعه 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 23 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عائشة طابجية؛

شرقا : عمر طابجية؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 30145 - 80؛

طالب التحفيظ : السعيد ابريقيز بن ابراهيم.

مطلب رقم 30144 - 80 

اسم امللك : " ملك أيت حبان "

إقليم  ماسة،  الترابية  اجلماعة  الفضايل  بو  سيدي  دوار   : موقعه 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 23 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 1 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عائشة توبجية و بعضا الرسم العقاري عدد 5474 - 80؛

شرقا : احلسن توبجية ؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 4436 - 80؛

طالب التحفيظ : عبد الهادي ايت حبان بن محمد.

مطلب رقم 30145 - 80 

اسم امللك : " ملك لهريك 3"

موقعه : سيدي بو الفضايل اجلماعة الترابية ماسة، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

وقع التحديد في : 23 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عائشة طابجية؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 30143 - 80؛ 
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جنوبا : زنقة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 10739 - 80؛

طالب التحفيظ : حسن لهريك بن سعيد.

مطلب رقم 3961 - 60 

اسم امللك : " سمايسا ماسا "

موقعه : دوار تسنولت اجلماعة الترابية ماسة، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 24 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 هكتار 88 آر 20 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

القطعة الثانية : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ورثة أبوغال؛

غربا : طريق؛

القطعة الثالثة : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : بيج احمد؛

القطعة الرابعة : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ملك الغير؛

القطعة اخلامسة : 

شماال : ورثة طالبي؛

شرقا : احمد بجي و بعضا ورثة طالبي؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة طالبي؛

القطعة السادسة : 

شماال : ملك الغير؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : ملك الغير؛

القطعة السابعة : 

شماال : طريق؛

شرقا : أيت بويغد وبعضا ايت جابر؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : سعيد زوميز؛

القطعة الثامنة : 

شماال : طريق؛

شرقا : ورثة بويزة؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : صوليح اخملتار؛

القطعة التاسعة : 

شماال : طريق؛

شرقا : ورثة إيزنكان؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : مبارك زوميز؛

القطعة العاشرة : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة سعيد؛

القطعة احلادية عشر : 

شماال : طريق؛

شرقا : أيت بكرمي؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : أيت املودن عبد الرحمان؛

القطعة الثانية عشر : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة بوجمعة أواحلاج؛

القطعة الثالثة عشر : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4816 - 80؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

ورثة  وبعضا   60  -  16081 عدد  مطلب  وبعضا  فاظمة  وتدلي   : غربا 

يامنة بنت الشيخ احمد بن ابراهيم؛
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القطعة الرابعة عشر : 

شماال : طريق؛

شرقا : أيت املودن مبارك؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

القطعة اخلامسة عشر : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 4854 - 80 و بعضا مطلب التحفيظ عدد 

16790 - 60 و بعضا 15999 - 60 و بعضا ورثة ابراهيم عطاو؛

القطعة السادسة عشر : 

شماال : طريق؛

شرقا : ورثة أيت بن أمغار وبعضا الرعد عبد الرحمان وبعضا ورثة الطالبي؛ 

جنوبا : طريق وبعضا الرعد عبد الرحمان وبعضا ورثة الطالبي ؛

غربا : طريق؛

القطعة السابعة عشر : 

شماال : طريق؛

شرقا : ايت املودن مبارك؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

القطعة الثامنة عشر : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ملك الغير؛

القطعة التاسعة عشر : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ملك الغير؛

القطعة العشرون : 

شماال : طريق؛

شرقا : ورثة الشريفي موالي حلسن؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : أيت اومريبط؛

القطعة احلادية و العشرون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ملك الغير؛

القطعة الثانية و العشرون : 

شماال : طريق؛

شرقا : أيت الدمناتي؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

القطعة الثالثة و العشرون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ملك الغير؛

القطعة الرابعة و العشرون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

القطعة اخلامسة و العشرون : 

شماال : طريق؛

شرقا : ورثة القايد مبارك؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

القطعة السادسة و العشرون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 13285 - 60؛

غربا : ورثة االيبورك احلاج عمارة وبعضا مطلب التحفيظ عدد 13285 - 60؛

القطعة السابعة و العشرون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

القطعة الثامنة و العشرون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

القطعة التاسعة و العشرون : 

شماال : طريق؛

شرقا : املودن مبارك؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛
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القطعة الثالثون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4816 - 80

غربا : ورثة ادبوجمع اوحلاج؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية بصفته نائبا عن اجلماعة الساللية تاسنولت.

مطلب رقم 2794 - 80 

اسم امللك : " تنشفوط "

موقعه : توريرت اجلماعة الترابية تنالت، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 07 ابريل 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 آر 67 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 29258 - 80 وبعضا ورثة املودن احمد؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ايت تاوريرت؛

غربا : الرسم العقاري عدد 20253 - 80؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل بن يوعلي.

مطلب رقم 2959 - 80 

اسم امللك : " مرافق مدرسة اداومنو العتيقة "

موقعه : دوار سوق تالثاء اداومنو اجلماعة الترابية إمي مقورن، إقليم 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 81 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 55605 - 09؛ 

جنوبا : ورثة ايت باشا؛

غربا : ورثة ايت باشا؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 2960 - 80 

اسم امللك : " مسجد اداومنو ومرافقه "

موقعه : دوار سوق الثالتاء اداومنو اجلماعة الترابية إمي مقورن، إقليم 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هكتار 49 آر 56 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها مسجد ومدرسة قرأنية ومطفية وجتهيزات.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ايت حمو بلقاس وبعضا مطلب التحفيظ عدد 11687/س؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : مقبرة وبعضا مطلب التحفيظ عدد 2962 - 80؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 2961 - 80 

اسم امللك : " فدان مدرسة ادومنو "

موقعه : دوار سوق الثالتاء اداومنو اجلماعة الترابية إمي مقورن، إقليم 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 هكتار 85 آر 42 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ايت بن حمو بلقاس؛

شرقا : ايت حمو؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ايت عمر؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 2962 - 80 

اسم امللك : " الركراكي "

موقعه : دوار سوق الثالتاء اداومنو اجلماعة الترابية إمي مقورن، إقليم 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 20 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هكتار 28 آر 97 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها مقبرة في جزء منها بناية من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 2960 - 80 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2960 - 80؛ 

جنوبا : زنقة وبعضا الرسم العقاري عدد 4293 - 80؛

غربا : الرسم العقاري عدد 4293 - 80 وبعضا ارض جماعية؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 2988 - 80 

اسم امللك : " إعدادية املسيرة اخلضراء "

إقليم  ماسة،  الترابية  اجلماعة  ماسة  مركز  املدعة  احملل   : موقعه 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 07 سبتمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هكتار 41 آر 73 سنتيار.

ومالعب  اقسام  بها  مدرسة  عن  عبارة  بسور  محاطة  أرض   : نوعه 

للرياضة وحديقة.



7145 عدد 1244 - 07 ربيع اآلخر 1444 )02 نوفمبر 2022(

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق؛ 

ابراهيم بوفوس  : احلاج احلسن بن حسن تكيوت وبعضا احلاج  جنوبا 

وبعضا احلاج عبد الرحمان بن محمد؛

 80  -  2989 املطلب  وبعضا  170962/س  عدد  العقاري  الرسم   : غربا 

وبعضا احلاج احلسن بن محمد ايكوس؛

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص.

مطلب رقم 3162 - 80 

اسم امللك : "دونرار"

موقعه : دوار تني حميد اجلماعة الترابية إمي مقورن، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

وقع التحديد في : 28 سبتمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 97 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : واد تني حميد ؛

شرقا : املسلم محمد وعبو؛ 

جنوبا : املسلم محمد اعبو؛

غربا : طريق؛

طالب التحفيظ : اجلماعة الترابية إلمي مقورن.

مطلب رقم 5703 - 80 

اسم امللك : " ملك بحيرة وانو "

موقعه : دوار انو اجلديد ايت اعزة اجلماعة الترابية ايت عميرة، إقليم 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 18 يناير 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 آر 57 سنتيار.

نوعه : أرض عارية وفي جزء منها ارض محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : امهال عابد ؛

شرقا : امهال عابد؛ 

جنوبا : ورثة العربي بن محمد؛

غربا : ايت بوهوش؛

طالب التحفيظ : عابد امهال .

مطلب رقم 5839 - 80 

اسم امللك : " ايت الشكر "

موقعه : مزارع دوار البويبات اجلماعة الترابية إلنشادن، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

وقع التحديد في : 21 يونيو 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58ار 54 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر وحوض.

اجملاورون : 

شماال : القسواري احمد ؛

 09 - 31077 التحفيظ عدد  : القسواري احمد وبعضا مطلب  شرقا 

وبعضا مطلب التحفيظ عدد 31858 - 09؛ 

جنوبا : زنقة ؛

غربا : ورثة مبارك اوحماد القسوار؛

طالب التحفيظ : محمد ايت لشكر.

مطلب رقم 20519 - 80 

اسم امللك : " ملك خرخانيش "

: دوار قصبة اجلراد اجلماعة الترابية إلنشادن، إقليم اشتوكة  موقعه 

ايت باها.

وقع التحديد في : 19 ابريل 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر 91 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر واشجار متنوعة.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد اهلل بن حماد؛

شرقا : اسماعيل بوستيك ؛ 

جنوبا : طريق ؛

غربا : ورثة سعيد ايت باعمران؛

طالب التحفيظ : على خرخانيش.

مطلب رقم 29738 - 80 

اسم امللك : " ماكي "

موقعه : دوار البويبات اجلماعة الترابية إلنشادن، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 11 اغسطس 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 آر 45 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : باق ايدر ؛

شرقا : طريق وبعضا ماكي امينة؛ 

جنوبا : طريق ؛

غربا : سويد احمد؛

طالبة التحفيظ : خديجة جميعة ماكي بنت محمد.

مطلب رقم 29768 - 80 

اسم امللك : " فدان اجلوف "

موقعه : دوار تفات اجلماعة الترابية ايت ميلك، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 07 سبتمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 آر 61 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية.
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اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 5711 - 60 )ملغى( ؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ممر ؛

غربا : فدوى بن دونش؛

طالب التحفيظ : احلسن شتوكي.

مطلب رقم 29867 - 80 

اسم امللك : " ملك لطيف "

إقليم  وساي،  سيدي  الترابية  اجلماعة  وساي  سيدي  دوار   : موقعه 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 06 ديسمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 33 سنتيار.

نوعه : بناية من طابق ارضي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : احلسني اوحداج؛ 

جنوبا : الرسم العقاري 10366 - 80 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 10366 - 80؛

طالب التحفيظ : حلسن لطيف.

مطلب رقم 29869 - 80 

اسم امللك : " بحيرة فوق الشانطي "

موقعه : دوار تودوش اجلماعة الترابية واد الصفاء، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 14 ديسمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ادريس ادوش ؛

شرقا : ورثة بوقالل؛ 

جنوبا : ممر ؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : مصطفى ايدوشي.

مطلب رقم 29888 - 80 

اسم امللك : " ملك البافع "

اشتوكة  إقليم  وساي،  الترابية سيدي  اجلماعة  اغبالو  دوار   : موقعه 

ايت باها.

وقع التحديد في : 03 يناير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آر 82 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة حسن ازركي ؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : محمد اولهينة ؛

غربا : ورثة الكويس احلسني بن احمد؛

طالب التحفيظ : العربي البافع.

مطلب رقم 29941 - 80 

اسم امللك : " الدارة "

موقعه : دوار ايت بوعامر اجلماعة الترابية بلفاع، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 14 فبراير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 سنتيار.

نوعه : بناية من طابق سفلي.

اجملاورون : 

شماال : ساكيني احمد بن ابراهيم ؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ابراهيم اخصاصي ؛

غربا : ورثة داود سعيد بن عبد اهلل؛

طالب التحفيظ : مبارك داود.

مطلب رقم 29963 - 80 

اسم امللك : " اكي نيش "

اشتوكة  إقليم  تسكدلت،  الترابية  اجلماعة  عبال  ايت  دوار   : موقعه 

ايت باها.

وقع التحديد في : 23 فبراير 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 9 آر 95 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها شجرة اركان.

اجملاورون : 

شماال : بركوس مبارك ومن معه ؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : بركوس مبارك ومن معه ؛

طالبو التحفيظ : فاطمة امصود بنت علي ومن معها.

مطلب رقم 29977 - 80 

اسم امللك : " ملك بيكضاض "

موقعه : دوار تكمي وفا اجلماعة الترابية إداوكنضيف، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

وقع التحديد في : 08 مارس 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 آر 82 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور في جزء منها بناية من سفلي وطابق علوي 

و بنايتني من سفلي و بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : ورثتة بيكضاض ؛

شرقا : ورثة بيكضاض؛ 
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جنوبا : ورثة بيكضاض ؛

غربا : ورثة بيكضاض؛

طالب التحفيظ : مصطفى بيكضاض.

مطلب رقم 30001 - 80 

اسم امللك : " ابن بوبكرة "

موقعه : دوار ايت عياط اجلماعة الترابية إلنشادن، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 07 يونيو 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 24 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ومحاطة بسور في جزء منها.

اجملاورون : 

شماال : اديل حسن ؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : سعدية مائالل وبعضا املعدر محمد ؛

غربا : طريق؛

طالبة التحفيظ : السعدية مائالل.

مطلب رقم 30018 - 80 

اسم امللك : " فدان الغرب "

موقعه : دوار امخالف اجلماعة الترابية بلفاع، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 04 ابريل 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هكتار 8 آر 14 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر وفي جزء منها بيت بالستيكي.

اجملاورون : 

شماال : طريق وبعضا مطلب التحفيظ عدد 618 - 80 ؛

شرقا : ايت مبارك؛ 

جنوبا : حلسن بن محجوب ؛

غربا : تخليص علي؛

طالبو التحفيظ : عمر طرهوش ومن معه.

مطلب رقم 30041 - 80 

اسم امللك : " ثانوية ايت باها "

موقعه : حي اوخريب اجلماعة الترابية ايت باها، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 06 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37 آر 15 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها ملعبي كرة القدم وبناية من سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ثانوية ايت باها ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 11743 - 60 وبعضا اعدادية الفرابي؛ 

جنوبا : احلسني سي بن احلسن ؛

غربا : ثانوية ايت باها وبعضا الرسم العقاري عدد 15530 - 80؛

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص.

مطلب رقم 30039 - 80 

اسم امللك : " احلبار هشام "

موقعه : دوار ايت بيضا اجلماعة الترابية انشادن، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 05 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 18 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : علي حجوب؛ 

جنوبا : ورثة ناجم محمد ؛

غربا : ورثة ناجم محمد؛

طالب التحفيظ : هشام احلبار.

مطلب رقم 30112 - 80 

اسم امللك : " تخرشت "

موقعه : دوار تيزكي اجلماعة الترابية تنالت، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 02 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 آر 68 سنتيار.

نوعه : أرض عارية في جزء منها وفي جزء اخر محاطة بسور وبها بناية 

من سفلي وطابق اول وحديقة ومطفية.

اجملاورون : 

شماال : ممر ؛

شرقا : ممر؛ 

جنوبا : ورثة احمد اومسعود ؛

غربا : ايت سي ابراهيم وبعضا ورثة وزكن ابراهيم؛

طالب التحفيظ : اسماعيل ويزوكن.

مطلب رقم 30114 - 80 

اسم امللك : " ملك اكر امجاض "

إقليم  تنالت،  الترابية  اجلماعة  يحيى  أيت  إخلوفن  دوار   : موقعه 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 02 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 آر 33 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها بناية من طابق ارضي وطابق علوي وبها 

بئر وصهريج وفي جزء منها ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : احلاج عابد اخلوفن ؛

شرقا : الرسم العقاري 24709 - 60 وبعضا بهوش علي؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ممر؛

طالبة التحفيظ : افوعار عائشة.
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مطلب رقم 30133 - 80 

اسم امللك : " ملك حفيظة "

موقعه : دوار تيحيا اجلماعة الترابية إنشادن، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 14 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 9 آر 66 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور مغروسة بأشجار متنوعة بها بنايتني من 

طابق ارضي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أيت اوكايو وبعضا ورثة احلاج احلسن حلمايد ؛

شرقا : ورثة احلاج احلسن حلمايد و بعضا محمد حلمايد؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة ايت الرامي؛

طالبة التحفيظ : حفيظة املومن.

مطلب رقم 30137 - 80 

اسم امللك : " تبحيرت1 "

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

وقع التحديد في : 22 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 آر 28 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : شال احلسني بن محمد وبعضا ورثة شال صالح؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 30138 - 80 ؛

غربا : مقبرة دوار الزنيبي؛

طالب التحفيظ : عبد الرحيم فتح اهلل.

مطلب رقم 30138 - 80 

اسم امللك : " تبحيرت 2 "

موقعه : دوار الزنبي اجلماعة الترابية بلفاع، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 22 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 42 آر 68 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر مهمل.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 30137 - 80 ؛

شرقا : الواتيق احملجوب وبعضا ابراهيم بوصلوح ومن معه؛ 

جنوبا : كريش احلسني بن محمد ؛

غربا : ممر و بعضا شال بوشعيب وبعضا مقبرة دوار الزنبي؛

طالب التحفيظ : عبد الرحيم فتح اهلل.

مطلب رقم 30139 - 80 

اسم امللك : " الدار القدمية "

موقعه : دوار الزنبي اجلماعة الترابية بلفاع، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 22 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آر 33 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها بناية قدمية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة يامنة بنت بريك ؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ممر ؛

غربا : ورثة ايت لعسري؛

طالب التحفيظ : عبد الرحيم فتح اهلل.

مطلب رقم 30150 - 80 

اسم امللك : " ملك بوطبول "

موقعه : دوار ادوار اجلماعة الترابية سيدي بوسحاب، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

وقع التحديد في : 28 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 آر 25 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بئر وحوض واشجار وبناية من سفلي في طور البناء.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن حمو ؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق و بعضا ورثة احمد بن على؛

طالب التحفيظ : احلسن الراضي.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 21352 - 09 

اسم امللك : " ملك اخلير ".

موقعه : دوار كوحايز اجلماعة الترابية إلنشادن إقليم اشتوكة ايت باها.

مساحته : 89 آر 62 سنتيار.

طالبو التحفيظ : كوملا محمد بن ابراهيم ومن معه.

 3994 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة في 17 ماي 1989.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى : " ملك الهدي"، 

مطلب رقم 29836 - 80،

الذي نشر االعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1229 

بتاريخ 20 يوليو 2022 .

بدال من : 

إسم امللك : منزل املهدي.

يجب قراءة : 

اسم امللك : منزل الهدي. 

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية باشتوكة - ايت باها بالنيابة

بلعيد ايت الرايس   
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محافظة تيفلت

مطلب رقم 4829 - 81

اسم امللك : "فدان سيدي عثمان ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار لعبابريني.

وقع حتديده في : 4 اكتوبر 2021.

نوعه : أرض فالحية بها مسكن.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 09 هـ 41 آر 86 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 16012 - 81؛

شرقا : عبد االله شكوك ؛

5 متر لفائدة السيد اجملهد  : الطريق العمومية، طريق بعرض  جنوبا 

عبد الرحمان، عبد االله شكوك، جملهد عبد الرحمان ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 31483 - 16 و 25892 - 16، مطلب التحفيظ 

3196 - 16، حموت بن عمر، فاظمة الرفاعي، ورثة  3134 - 16 و  رقم 

احلاج بن حموتي؛

طالبو التحفيظ : احلسن لعريبي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 5513 - 81

اسم امللك : "حلرش بوعروة ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

وقع حتديده في : 11 ابريل 2022.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار مثمرة، بئر، خزان ماء، بناية من سفلي.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 38 آر 40 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق بعرض 3 متر من ورائه التومي عمر والتومي عبد العزيز؛

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : التومي حمادي، الهاشمي عالل ؛

غربا : التومي حفيظة ؛

طالب التحفيظ : مصطفى العويسي بن بوشعيب.

مطلب رقم 5528 - 81

اسم امللك : "ملك عبد السالم ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار لعبابريني.

وقع حتديده في : 25 ابريل 2022.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار زيتون.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 72 آر 13 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 42897 - 16 وشكوك سعيد؛

شرقا : الطريق العمومية ؛

جنوبا : الشكوك عبد االله، الرسم العقاري رقم 16012 - 81 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 16012 - 81 ؛

طالب التحفيظ : عبد السالم احيزون بن عيسى.

مطلب رقم 5544 - 81

اسم امللك : "لعوينة ".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت اعمر اوعيسى.

وقع حتديده في : 09 ماي 2022.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار مثمرة وبئر.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 33 آر 4 س.

اجملاورون : 

شماال : ناصر شراج؛

شرقا : ناصر شراج ؛

جنوبا : احلاج لهادي شراج، مطلب التحفيظ رقم 7230 - 16 ؛

غربا : فريد شراج ؛

طالبو التحفيظ : ليلى شراج بنت بنعاشور ومن معه.

مطلب رقم 22414 - 16

اسم امللك : "فدان الغزاونة واملرس ".

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

وقع حتديده في : 08 فبراير 2007.

نوعه : أرض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 33 آر 83 س في قطعتني.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 54 آر 2 س. 

شماال : الرسم العقاري رقم 17264 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 17262 - 16؛

جنوبا : احليمر حلسن بن حمادي؛

غربا : احليمر ادريس بن عمر ؛

القطعة الثانية : 79 آر 81 س. 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 22542 - 16؛

شرقا : بوستة فطيش؛

جنوبا : احليمر ادريس؛

غربا : احليمر ممات ؛

طالب التحفيظ : احليمر فؤاد بن حلسن.

مطلب رقم 22415 - 16

اسم امللك : "فدان الشانطي ".

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

وقع حتديده في : 07 فبراير 2007.

نوعه : أرض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 83 آر 83 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 22676 - 16؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 22542 - 16؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 13513 - 16 و ولد حادة عمر؛

طالب التحفيظ : احليمر فؤاد بن حلسن.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري الوزاني    
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محافظة سوق السبت - أوالد النمة

مطلب رقم 2155 - 82 
اسم امللك : "مرزوق" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل 
املدعو "حي اإلنارة".

وقع حتديده في : 30 ماي 2022.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22 آر 58 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول.
اجملاورون : 

شماال : احلضراوي امباركة؛ 
شرقا : الرسم العقاري عدد 375 - 82 ؛ 

جنوبا : ورثة احلضراوي احلضري وورثة احلضراوي عبد اجمليد؛
غربا : طريق .

طالب التحفيظ : حمادي املرزوق بن محمد.

مطلب رقم 2247 - 82 
اسم امللك : "ملك عركاب " ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو "ايت بن حسيسو ".

وقع حتديده في : 06 يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 آر 03 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وثقب.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2623 - ب؛ 
شرقا : الرسم العقاري 2344 - 82 ؛ 

جنوبا : ورثة الكبير بن اسماعيل؛
غربا : صابر الكبير.

طالب التحفيظ : محمد عركاب بن صالح.

مطلب رقم 2249 - 82 
اسم امللك : "الوجلة" ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو : "املغارير".

 وقع حتديده في : 08 يونيو 2022
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65 آر 13 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 969 - 82؛ 
شرقا : طريق عمومية ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 975 - 82؛
غربا : الرسم العقاري عدد 1946 - 82.

طالب التحفيظ : الصغير حاليم بن عبد القادر.

مطلب رقم 2250 - 82 
اسم امللك : "بغورة 1" ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 
وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو "املغارير".

وقع حتديده في : 08 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 آر 69 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر؛ 

شرقا : طريق عمومية ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 1140 - 82؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : الصغير حاليم بن عبد القادر.

مطلب رقم 2251 - 82 

اسم امللك : "بغورة 2" ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو "املغارير".

وقع حتديده في : 08 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37 آر 21 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وسور وثقب .

اجملاورون : 

شماال : ورثة العربي بن صالح؛ ممر خاص؛ 

شرقا : ورثة عبد القادر بن الصغير ؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : طريق عمومية.

طالبة التحفيظ : الصغير حاليم بن عبد القادر.

مطلب رقم 2252 - 82 

اسم امللك : "بغورة 3" ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو "املغارير".

وقع حتديده في : 08 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 آر 25 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 1117 - 82؛ 

عدد  التحفيظ  مطلب  ؛   82  -  1133 عدد  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

 .82 - 1117

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 1132 - 82؛ حاليم إبراهيم ؛

غربا : ورثة عبد القادر بن الصغير؛ ورثة العربي بن صالح.

طالب التحفيظ : الصغير حاليم بن عبد القادر.

مطلب رقم 2266 - 82 

اسم امللك : "ملك شعاوي" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل 

املدعو "حي اإلنارة ".

وقع حتديده في : 16 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 09 سنتيار.
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نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي به مرآب وطابقني إثنني.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : زنقة ؛ 

جنوبا : تيسلي محمد؛

غربا : الوثيقي خالد؛ الفالحي عبد القادر ومن معه.

طالب التحفيظ : محمد شعاوي بن بوعزة.

مطلب رقم 2268 - 82 

اسم امللك : "ملك لبياض" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل 

املدعو "حي اإلنارة".

وقع حتديده في : 30 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 24 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول.

اجملاورون : 

شماال : محمد الشاوي؛ 

شرقا : زنقة ؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : عبد القادر الفالحي .

طالب التحفيظ : الشرقي لبياض بن سي محمد.

مطلب رقم 2269 - 82 

اسم امللك : "غجات سيد البريني" ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "الدهارة".

وقع حتديده في : 13 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هكتار 68 آر 02 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عمر؛ 

شرقا : النماوي احمد بن اسماعيل ؛ 

جنوبا : مبارك وريد؛

غربا : طريق عمومي.

طالب التحفيظ : مرزوك خاليد بن املصطفى.

مطلب رقم 2271 - 82 

اسم امللك : "احلروش" ؛

قيادة  الغربية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو "أوالد عبد النبي".

وقع حتديده في : 15 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32 آر 97 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : محمد اخلاوا ومن معه؛ 

شرقا : صالح اخلاوا؛ ورثة بريشة عبد القادر؛ 
جنوبا : مراتب خليفة؛
غربا : طريق عمومي.

طالبو التحفيظ : الشرقاوي اجلعيدي بن إبراهيم ومن معه.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 2192 - 82 
اسم امللك : "أدم " ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل 
املدعو "حي الصفاء".

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2021.
طالب التحفيظ : املعطي بهجة بن بوزكري.

أن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1210.
املؤرخة في 09 مارس 2022 .

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة 
كمال ايت عبد الواحد    

محافظة أزمور

إعالن عن اختتام أشغال حتديد مطالب  التحفيظ مبنطقة 
التحفيظ اجلماعي املدعوة :  "سيدي علي بن حمدوش" 

 إقليم اجلديدة 

إن احملافظ على األمالك العقارية بأزمور يشرفه أن ينهي لعلم العموم 
أن اخر أجل للتعرض على حتفيظ العقار ذو مطلب رقم 116652 - 08 
بن حمدوش"  املدعوة "سيدي علي  اجلماعي  التحفيظ  الواقع مبنطقة 
ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن طبقا للظهير 
الشريف رقم 174-69-1 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 هـ املوافق

25 يوليو 1969. 

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة : "هشتوكة" 

إقليم اجلديدة 

إن احملافظ على األمالك العقارية بأزمور يشرفه أن ينهي لعلم العموم أن اخر 
08 - 108898 أجل للتعرض على حتفيظ العقار ذو مطلب التحفيظ رقم 

مضي  بعد  ينتهي  "هشتوكة"  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقع 
شهرين ابتداء من نشر  هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم 1-69-174 

املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليو 1969. 
احملافظ على األمالك العقارية بأزمور بالنيابة 

محسن احلليوي    


