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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 اإلبداع التعرضات على املطالب التي تنشر حسب مقتضيات الفصل 
املطالب  تاريخ نشر خالصات هذه  ابتداء من  قدره شهرين  العقاري  القانون  37 من 

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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سيدي  قيادة  عصفور،  رأس  جماعة  جرادة،  إقليم  عمالة   : موقعه 

بوبكر-رأس عصفور، دوار أوالد سعيد.

مساحته : 94 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية ؛ 

جنوبا : حورية جابري، خديجة جابري؛

غربا : دنيا جابري؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 52 صحيفة 76 كناش رقم 159 بتاريخ 

24 يناير 2019 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

على   2023 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "موسى ومحند" 

ذي مطلب التحفيظ رقم 26982 - 02 ، الذي نشرت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1173 بتاريخ 23 يونيو 2021 واإلعالن عن 

انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1234 

بتاريخ 24 أغسطس 2022.

يناير 2023، فان مسطرة حتفيظ  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 27 

امللك املسمى "موسى ومحند" ذي مطلب التحفيظ رقم 26982 - 02 ، 

الكائن بعمالة إقليم جرادة، قيادة العوينات، جماعة العوينات، دوار مزغنان 

الكروازمة تتابع من اآلن فصاعدا : 

في اسم نفس طالب التحفيظ املذكورين في خالصة مطلب التحفيظ 

املنشورة في اجلريدة الرسمية عدد 1173 بتاريخ 23 يونيو 2021 ، حيث 

عدلي  امللكية  ثبوت  رسم  في  شهادتهم  عن  الشهود  بعض  تراجع 

املضمن بكناش االمالك رقم 23 عدد 47 صحيفة 99 بتاريخ 09 أكتوبر 

2019 ويتعلق األمر بالشاهد رقم : 

4(محمد عبدالوي بن محمد والشاهد رقم 7(محمد عبدالوي بن امليلود 

في  الرجوع  حسب  رابح  بن  عبدالالوي  القادر  عبد   )8 رقم  والشاهد 

الشهادة املضمن أصلها بكناش 202 عدد 469 صحيفة 364 بتاريخ 

15 يونيو 2020 توثيق وجدة واستخلفوا بالشهود اآلتية أسماؤهم : 

1( أحمد عبدالوي بن عمرو 2( البكاي موساوي بن األخضر 3( محمد 

بوسحابة بن امبارك.

وذلك بناء على رسم استخالف شهود املضمن بكناش اخملتلفة رقم 

التوثيق  –قسم   2023 يناير   23 بتاريخ   193 صحيفة   218 عدد   232

باحملكمة االبتدائية بوجدة، عالوة على الوثائق املودعة سابقا تدعيما 

ملطلب التحفيظ املذكور.

    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة

     كمال عونة.

محافظة وجدة

مطلب رقم 27300 - 02 

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد اسماعيل الهاشمي بن احلبيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار الهاشمي. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار الهاشمي. 

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابق أول.

موقعه : وجدة، درب موالي علي بلقاسم 2، زنقة أ 6 رقم 51.

مساحته : 49 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي بعرض 04 أمتار؛

شرقا : طريق عمومي بعرض 04 أمتار؛ 

جنوبا : ملك الغير؛

غربا : ملك الغير؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 254 صحيفة 300 كناش 201 بتاريخ 20 

يناير 2023 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

2 - شهادة إدارية عدد 05/ق ت مؤرخة في 27 ديسمبر 2022 واملسلمة 

من امللحقة اإلدارية الثالثة التابعة للمنطقة احلضرية وجدة سيدي 

زيان – عمالة وجدة أنكاد- .

على   2023 أبريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 27301 - 02 

تاريخ االيداع : 13 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد البشير جابري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : واد السدرة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : واد السدرة. 

نوعه : أرض فالحية بورية.
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محافظة طنجة

مطلب رقم 28610 - 06

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى بنموسى بن عمر. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بنموسى. 

نوعه : أرض عارية ؛

موقعه : طنجة مدشر البرانص القدمية.

مساحته : 80 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : قاسم الشركي ؛

جنوبا : قاسم الشركي ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يونيو 2019،

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 2011،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يونيو 2019،

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 2011. 

على   2023 ابريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الشكوكاوي " 

مطلـب رقـم 27178 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية عدد 884 املؤرخـة في 09 ديسمبر 2015. 

حتفيظ  مسطرة  فإن   2023 يناير   26 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 06  -  27178 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  "الشكوكاوي"  املدعو  امللك 

الكائن بطنجة حي الشرف طريق اجملزرة. ستتابع من اآلن فصاعدا باملساحة 

التي أظهرها التصميم النهائي و هي )03 آر16س( بدال من تلك املصرح بها 

عند ايداع املطلب و هي) 99س(.

والكل حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " غدان " 

مطلـب رقـم 28223 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية عدد 1158 املؤرخـة في 10 مارس 2021 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 10 فبراير 2023 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو" غدان " موضوع مطلب التحفيظ عدد 28223 - 06 الكائن 

بطنجة مدشر مديونة. ستتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها 

التصميم النهائي و هي )08 آر90س( بدال من تلك املصرح بها عند ايداع 

املطلب و هي) 08 آر (.

والكل حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب .

    احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

محمد الزخوني.     

محافظة فاس 

مطلب رقم 25149 - 07 

تاريخ اإليـداع : 08 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : أوقاف فاس النائب عنها .

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للـملك : "خربة 25 درب موالي 

اسماعيل".

نوعــه : خربة.

موقعـه : فاس املدينة، امللحقة اإلدارية البطحاء، درب موالي اسماعيل

) خربة ( رقم 25

مساحتـه : 1 آر 50 س تقريبا.

حـدوده : 

شـماال : األحباس، درب واد ويالن 

شرقـا : األحباس، درب موالي اسماعيل. 

جنوبـا : األحباس، درب موالي اسماعيل.

غربـا : فاطمة املسكي، درب واد ويالن.

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : شهادة إدارية مؤرخة في 18 يناير 2023 عدد 241.

التاسعة  الساعة  على   2023 أبريل   10 يوم   : التحديد  تاريخ 

والنصف صباحا 

مطلب رقم 25150 - 07 

تاريخ اإليـداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : أوقاف فاس النائب عنها ناظرها .

 2 رقم  "حانوت   : للـملك  الـتحفـيظ  طالبة  أعطته  الذي  االسم 

مقصورة ومراحيض قصبة النوار".

نوعــه : أرض بها بناية.

موقعـه : فاس املدينة، امللحقة اإلدارية البطحاء، قصبة النوار

مساحتـه : 1 آر 50 س تقريبا.

حـدوده : 

شـماال : األحباس 

شرقـا : احلمومية 

جنوبـا : مسجد قصبة النوار؛

غربـا : درب اجلامع.

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : شهادة إدارية مؤرخة في 18 يناير 2023 عدد 243.

عشرة  احلادية  الساعة  على   2023 أبريل   10 يوم   : التحديد  تاريخ 

والنصف صباحا 
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مطلب رقم 25151 - 07 

تاريخ اإليـداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : أمالك الدولة بفاس )امللك اخلاص( النائب عنها مندوبها .

االسم الذي أعطته طالبة الـتحفـيظ للـملك : "ملك الدولة 2592 حضري".

نوعــه : أرض بها بنايات.

موقعـه : فاس املدينة، امللحقة اإلدارية البطحاء، احملل املدعو "اعدادية 

عزيز امني".

مساحتـه : 13 آر تقريبا.

حـدوده : 

شـماال : رع 11310 -ف. 

شرقـا : شارع عمومي.

جنوبـا : شارع عمومي .

غربـا : الدولة )مللك اخلاص(.

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : مستخلص كناش محتويات أمالك الدولة بفاس( مؤرخة 

في 26 ديسمبر 2022.

الواحدة  الساعة  على   2023 أبريل   10 يوم   : التحديد  تاريخ 

والنصف زواال

مطلب رقم 25152 - 07 

تاريخ اإليـداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : أمالك الدولة بفاس )امللك اخلاص( النائب عنها مندوبها .

االسم الذي أعطته طالبة الـتحفـيظ للـملك : "مدرسة علي اجلزنائي".

نوعــه : أرض بها بناية.

املدعو  احملل  الورد  سهب  اإلدارية  امللحقة  املدينة،  فاس   : موقعـه 

"مدرسة اجلزنائي "

مساحتـه : 26 آر تقريبا.

حـدوده : 

شـماال : زنقة عمومية؛ 

شرقـا : الدولة امللك اخلاص؛

جنوبـا : ممر عمومي ؛

غربـا : شارع عمومي ورع عدد 77144 - 07.

احلقوق العينية : ال شيء. 

الدولة بفاس مؤرخ  أمالك  : مستخلص كناش محتويات  امللك  أصل 

في 26 ديسمبر 2022.

التاسعة  الساعة  على   2023 أبريل   11 يوم   : التحديد  تاريخ 

والنصف صباحا  

مطلب رقم 25153 - 07 

تاريخ اإليـداع : 13 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : أمالك الدولة بفاس )امللك اخلاص( النائب عنها مندوبها.

االسم الذي أعطته طالب التحفيظ للملك : "ملك الدولة عدد 2596 حضري".

نوعــه : أرض بها بنايات.

موقعـه : فاس املدينة، امللحقة اإلدارية البطحاء، احملل املدعو " ملك 

الدولة عدد 2596 حضري " 

مساحتـه : 12 آر تقريبا .

حـدوده : 

شـماال : رع عدد 11310 -ف. 

شرقـا : الدولة )امللك اخلاص(؛ شارع عمومي. 

جنوبـا : رع عدد 131705 - 07.

غربـا : شارع عمومي

احلقوق العينية : ال شيء. 

الدولة بفاس مؤرخ  امالك  : مستخلص كناش محتويات  امللك  أصل 

في 26 ديسمبر 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : يوم 17 أبريل 2023 على الساعة 

التاسعة والنصف صباحا

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "درب السعود 16"

ذي مطلب رقم 25133 - 07 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1224 املؤرخة في 15 يونيو 2022.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 07 فبراير 2023، فـإن مسطــرة 

حتفـيظ امللك املسمى "درب السعود 16" ذي املطلب رقم 25133 - 07 

الكائن : بفاس املدينة، امللحقة اإلدارية األندلس، الكزيرة، درب السعود 

رقم 16 تتـابع مــن اآلن فصاعـدا في اسم طالب التحفيظ األصلي 

آر20 س املصرح بها عند  68 س عوضــا عن 1  آر   1 : مبساحة قدرها 

إيداع مطلب التحفيظ املذكور.

املذكور  التحفيظ  ملطلب  تأكيدا  بها  املدلى  العقود  مبقتضى  وذلك 

25 جمادى  في  مؤرخ  ببيان حتقيق مساحة عدلي  إشهاد  وكذا عقد 

 204 صحيفة   215 بعدد  ضمن   2023 يناير   10 الثانية1444موافق 

اخملتلفة 181.

   احملافظ على األمالك العقارية بفاس

عبد الواحد البوراحي.      

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 157705 - 08 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2023.

طالبو التحفيظ : 

1 -نباري عبد اهلل بن محمد بنسبة 7 / 24 

2 -نباري بوشعيب بن محمد بنسبة 7 / 24 

3 - نباري التباري بن محمد بنسبة 7 / 24 

4 - بوهوا سعيدة بنت أحمد بنسبة 3 / 24 
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلائط".

اإلسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : "أرض احلائط". 

مشتمالته : أرض عارية بها بناية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، اجلماعة احلضرية اجلديدة، دوار الغربة. 

مساحته : 34 آر 34 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 60456 - 08 

شرقا : ممر عرضه 5 أمتار. 

جنوبا : طريق اجلهوية رقم 318 عرضها 30 متر. 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 70660 - 08 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت يناير 2023 املوافق 

لـ 8 جمادى اآلخرة 1444 مضمن يعدد 91كناش األمالك 141.

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت : 10 ابريل 2023 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 157706 - 08 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى رغيب بن الطاهر بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض حائط مسعود".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض حائط مسعود". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة اوالد احسني ، دوار الغوالي. 

مساحته : 25 آر 11 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : رغيب املصطفى 

شرقا : الغز حليمة و ورثة الشعيبية 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 168505 - 08 

غربا : الرسم العقاري رقم 168505 - 08 و رغيب املصطفى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - شهادة إدارية عدد 07/2021 مؤرخة في 20 يناير 2021.

2022 املوافق لـ30 صفر  2-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27سبتمبر 

1444 مضمن بعدد 83 صحيفة 96 كناش األمالك رقم 143.

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت : 10 ابريل 2023 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 157707 - 08 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : السيدة خربوعة سعيدة بنت بوشعيب بنسبة 1 / 1 

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

اإلسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : "ملك سعيدة". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي أوالد احسني دوار اخلضر. 

مساحته : 19 آر 64 س تريبا 

حدوده : 

شماال : مريرة 

شرقا : طريق 

جنوبا : تاج السعدية 

غربا : تاج السعدية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28يوليو 2001 املوافق لـ7 

جمادى األولى 1422مضمن أصلها حتت عدد 257 صحيفة 234 كناش 

األمالك رقم 31.

2 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 25يناير 2019 املوافق لـ18 

كناش   280 صحيفة   207 بعدد  أصلها  مضمن   1440 األولى  جمادى 

األمالك 92.

3 - شهادة إدارية عدد 35/2020 مؤرخة في 6 يوليو 2020 .

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 6 يوليو 2020 املوافق لـ14 ذو القعدة 

1441 مضمن بعدد 149 صحيفة 212 كناش األمالك رقم 123.

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20أكتوبر 2022 املوافق لـ23 ربيع األول 

1444مضمن بعدد 162 كناش األمالك رقم 144.

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت : 11ابريل 2023 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 157708 - 08 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبا التحفيظ : 

1 -اومالك محمد بن ابراهيم بنسبة 1 / 2 

2 -عمار حسن بن محمد بنسبة 1 / 2 

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض السانية". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار البطيوة. 

مساحته : 20 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : البوعناني محمد 

شرقا : عيسى بن رحال 

جنوبا : طريق عمومي عرضها 05 أمتار.

غربا : ورثة بوشعيب بن رحال 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
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سند التملك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26ديسمبر 2022 املوافق 

كناش   464 صحيفة   413 بعدد  مضمن   1444 اآلخرة  جمادى  لـ2 

األمالك 140.

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت : 11ابريل 2023 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 157709 - 08 

تاريخ اإليداع : 13فبراير 2023.

 BINAA AL BADIL S.A.R.Lطالبة التحفيظ : شركة بناء البديل سارل

بنسبة 1 / 1 

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

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

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة، اجلماعة احلضرية اجلديدة بزاوية شارع 

السويس وزنقة رقم 152.

مساحته : 68 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 70266 - 08 

شرقا : شارع السويس.

جنوبا : الزنقة رقم 152 عرضها 06 أمتار.

غربا : الرسم العقاري رقم 556 / س 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

شوال  لـ15  املوافق   2021 27ماي  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

1442. مضمن بعدد 47 كناش األمالك 133.

2 - نسخة طبق األصل من قرار رئيس جماعة اجلديدة باملوافقة على 

مقرر اجمللس اجلماعي ملدينة اجلديدة الصادر باإلذن للجماعة بتفويت 

قطعة أرضية جماعية رقم 48/2023 مؤرخ في فاحت فبراير 2023. 

3 - نسخة مطابقة لألصل من عقد بيع موثق مؤرخ في 7 فبراير 2023. 

- نسخة مطابقة لألصل من وكالة خاصة عرفية مصادق عليها   4

بتاريخ 10 فبراير 2023. 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت : 13ابريل 2023 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 157710 - 08 

تاريخ اإليداع : 13فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : السيدة حلسيني فاطمة بنت صالح بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض كدية بابا بوشعيب".

اإلسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : "أرض كدية بابا بوشعيب". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة اجلديدة ، جماعة موالي عبد اهلل دوار الدحوش. 

مساحته : 30 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : زرقاني محمد 

شرقا : طريق معبدة.

جنوبا : حلسيني بوشعيب 

غربا : حمال بهيجة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رجب  لـ7  املوافق   2018 25مارس  في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

1439مضمن بعدد 03 كناش األمالك رقم 111. 

شعبان  لـ19  املوافق   2019 25ابريل  مؤرخ  عدلي  صدقة  -رسم   2

1440مضمن بعدد 348 صحيفة 361 كناش األمالك رقم 109. 

3 - شهادة إدارية عدد 108/2022 مؤرخة في 15ديسمبر 2022. 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت : 13ابريل 2023 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 157711 - 08 

تاريخ اإليداع : 13فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد محمد بني احود بن اخملتار بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض فدان لهاللي ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض فدان لهاللي ". 

مشتمالته : أرض فالحية )محرش(.

موقعه : اقليم و دائرة اجلديدة جماعة اوالد احسني دوار املعادكة . 

مساحته : 36 آر 38 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : حلمامصي عبد اهلل 

شرقا : محمد املصوابي بن عباس 

جنوبا : مسلك عمومي عرضه 05 أمتار. 

غربا : اعباد عبد االله 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت نوفمبر 2016 املوافق لـ1 صفر 

1438مضمن بعدد 687 كناش اخملتلفة رقم 91م.

2 - رسم وكالة عدلي مؤرخ في 25أغسطس 2022 املوافق لـ27 محرم 

1444مضن بعدد 482 كناش اخملتلفة رقم 101. 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24أكتوبر 2022 املوافق لـ27 ربيع األول 

1444 مضمن بعدد 204 كناش األمالك رقم 143.

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت : 13ابريل 2023 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 157712 - 08 

تاريخ اإليداع : 13فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد بوبيري أحمد بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض جنان ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض جنان ". 

مشتمالته : أرض فالحية



عدد 1260 - فاحت شعبان 1444 )22 فبراير 2023(970

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

مساحته : 7 آر 25 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ممر

شرقا : ملفضل عبد اهلل 

جنوبا : املهري عبد السالم 

غربا : ورثة املهري أحمد و طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

لـ26 شوال  املوافق  1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 31يوليو 2016 

1437 ضمن بعدد 305 كناش األمالك 96.

2 - صورة شمسية من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 20نوفمبر 2019 

املوافق لـ22 ربيع األول 1441 مضمن بعدد 159 كناش األمالك رقم 89 

مضمن أصلها بالرسم العقاري عدد 91205 - 08 .

لـ3 جمادى  املوافق   2022 28نوفمبر  - رسم شراء عدلي مؤرخ في   3

األولى 1444مضمن بعدد 345 كناش األمالك رقم 143.

4 - صورة شمسية من شهادة إدارية عدد 280/م.ش.ق بتاريخ 22 يوليو 2016.

ربيع   22 اراثة عدلي مؤرخ في  - صورة شمسية من نسخة رسم   5

األول 1441 موافق ل 20/11/2019 مضمن أصلها برسم عقاري عدد 

135601 - 08 حتت عدد 274 صحيفة 426 كناش التركات رقم 61.

6 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 شوال 1439 موافق ل 17 يونيو 2018 

مضمن بعدد 151 كناش التركات 57.

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت : 13 ابريل 2023 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

   احملافظ املساعد على االمالك العقارية باجلديدة 

املهدي العياشي.     

 

محافظة بني مالل

مطلب رقم 64401 - 10 

تاريخ اإليداع : 7 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد ملنور عبد اللطيف بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ال شئ"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملنور" 

مشتمالته : أرض عارية. 

موقعه : مدينة بني مالل اوالد عياد اوالدعطو. 

مساحته : 72 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : املدير االقليمي للتجهيز ببني مالل 

شرقا : اجمللس البلدي بني مالل

جنوبا : بندحو املصطفى من ورثة ايت بندحو

غربا : اجمللس البلدي بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شىء. 

سند التملك : 

املوافق   2022 أكتوبر   25 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ28 ربيع األول 1444. 

2 -صورة طبق األصل لشهادة إدارية بتاريخ 24 اكتوبر 2022. 

 09 ابريل 2023 على الساعة   6 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 64402 - 10 

تاريخ اإليداع : 7 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد اكجيم ادريس بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرس مجاط"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرس مجاط" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : اقليم بني مالل بلدية قصبة تادلة احملل املدعو مرس مجاط . 

مساحته : 95 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة 

شرقا : اجمللس اجلماعي بقصبة تادلة 

جنوبا : جالل علي 

غربا : الركيك فاطنة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شىء. 

سند التملك : 

املوافق  2018 نوفمبر   17 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ8 ربيع األول 1440. 

املوافق  2018 17ديسمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ10 ربيع الثاني 1440. 

3 -شهادة إدارية بتاريخ 17ديسمبر 2018. 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 7 مارس 2023 على الساعة 09 

و30 دقيقة . 

مطلب رقم 64403 - 10 

تاريخ اإليداع : 7 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : السيدة املدني رشيدة بنت محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ال شئ"

اإلسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : " رشيدة " 

مشتمالته : أرض بها بناية ذات سفلي. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دوار الضو طريق سيدي جابر. 

مساحته : 50 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد السالم بن عالل منهم عبد السالم ايت الضو 
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شرقا : بنعيسى حسن و ردمي الكبيرة

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شىء. 

سند التملك : 

 1995 أكتوبر   5 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  لرسم  -نسخة   1

املوافق لـ9 جمادى األولى 1416. 

 2013 فبراير   25 بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2

املوافق لـ 12 ربيع الثاني 1434. 

3 -شهادة إدارية بتاريخ 30 نوفمبر 2022 عدد 388. 

ابريل 2023 على الساعة 10   6 املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 64404 - 10 

تاريخ اإليداع : 7 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد ايت عبد الرحمان حسن بن احمد بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مزارع اخنيزان"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ادم" 

مشتمالته : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون واشجار مختلفة. 

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

كطاية احملل املدعو مزارع اخنزان. 

مساحته : 46 آر 53 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : تايك موحى و تايك ابراهيم 

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

جنوبا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك و تايك موحى 

اوصالح و ورثة تايك ابراهيم 

غربا : ورثة التوخي عالل اوصالح )من ورثة عالل اوصالح(

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شىء. 

سند التملك : 

املوافق  1993 ابريل   12 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ 20 شوال 1413. 

2 -شهادة إدارية بتاريخ 3 يونيو 2010 عدد 657. 

3 -شهادة إدارية بتاريخ 3 ماي 2010 عدد 141. 

املوافق  2013 يناير   2 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   4

لـ19 صفر 1434. 

5 -شهادة إدارية بتاريخ 3 يناير 2013 عدد 06. 

6 -نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 6 يونيو 2022 

املوافق لـ6 ذو القعدة 1443. 

املوافق   2022 أغسطس   26 بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  -رسم   7

لـ28 محرم 1444. 

8 -رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 13 أكتوبر 2022 املوافق

لـ16 ربيع األول 1444. 

ابريل 2023 على الساعة 10  املؤقت 7  التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 64405 - 10 

تاريخ اإليداع : 9 فبراير 2023.

طالبا التحفيظ : 

1 - الناصري عاديل بن محمد بنسبة 1 /2

2 - الناصري عبد الكبير بن بوزكري بنسبة 1 /2

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زنقة العفو".

اإلسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "الناصري" 

مشتمالته : أرض بها بناية دار للسكنى ذات سفلي 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو زنقة العفو القصبة الكبيرة. 

مساحته : 91 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ريحان محمد 

شرقا : عاديل الناصري وعبدالكبير الناصري

جنوبا : اجمللس البلدي بني مالل 

غربا : قاسمي املصطفى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق   2021 ديسمبر   29 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   1

لـ24 جمادى األولى 1443. 

املوافق   2022 مارس  فاحت  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ27 رجب 1443. 

3 -شهادة إدارية بتاريخ 14ديسمبر 2022عدد400. 

املوافق  2023 يناير   16 بتاريخ  موافقة  موضوعه  عدلي  -رسم   4

لـ23 جمادى اآلخرة 1444. 

التاريخ املقرر ال جراء التحديد املؤقت 10 ابريل 2023 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 64406 - 10 

تاريخ اإليداع : 9 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد محيجير خليفة بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان سيدي صالح".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان سيدي صالح". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة اوالد سعيد جماعة 

اوالد يوسف احملل املدعو فدان سيدي صالح. 

مساحته : 10 هـ 85 آر 61 س تقريبا 

حدوده : 

رقم  العقاري  الرسم  و   10  -  61034 رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

93433 - 10و البزازي املولودي 
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شرقا : محيجير اخملتار 

جنوبا : البزازي املولودي 

غربا : الكبير بن زروال 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -شهادة إدارية بتاريخ فاحت فبراير 2023 عدد 02. 

املوافق  2023 فبراير   2 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ 11 رجب 1444. 

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 11ابريل 2023 على الساعة 09 

و30 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ضيعة اخلير 6 "

مطلب رقم 64225 - 10 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية عدد 1220 بتاريخ 18 ماي 2022. 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 13 فبراير 2023 فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى " ضيعة اخلير 6 " موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 64225 - 10 الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو دوار جغو. تتابع 

باملساحة  و  للسكن  دارنا  داي  شركة  التحفيظ  طالب  اسم  في 

التي اظهرها التصميم الهندسي وهي 13 آر 14 سنتيار عوضا عن 

املساحة املصرح بها.

التحفيظ  ملطلب  استنادا  سلفا  املودعة  الرسوم  على  بناء  وذلك 

املذكور .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" ضيعة اخلير 6 "

مطلب رقم 64269 - 10الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية عدد 1231 بتاريخ 03 اغسطس 2022. 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 13 فبراير 2023 فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى" ضيعة اخلير 6 " موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 64269 - 10 الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو دوار جغو تتابع 

التصميم  اظهرها  التي  باملساحة  و  التحفيظ  طالب  اسم  في 

الهندسي وهي 18 آر 22 سنتيار عوضا عن املساحة املصرح بها.

التحفيظ  ملطلب  استنادا  سلفا  املودعة  الرسوم  على  بناء  وذلك 

املذكور .

    احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

    مصطفى العمري

محافظــة سطــات

مطلب رقم 42478 - 15 

تاريخ االيداع : 31 يناير 2023.

طالب التحفيظ : السيد محمد االزهاري بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالدزروقي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد زروقي"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة سطات، جماعة اكدانة؛دوار الشرقاوي.

مساحته : 02 هـ 03 آر 48 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الشعيبي؛

شرقا : مسلك ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 3583 - 15 ؛ورثة بوشعيب رداد؛

غربا : الشعيبي محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 04 جمادى االولى 1444 موافق 29 نوفمبر2022؛

- رسم شراء مؤرخ في 05 جمادى االولى 1444 موافق 30 نوفمبر2022 .

على   2023 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 42479 - 15 

تاريخ االيداع : 31 يناير 2023.

طالب التحفيظ : السيد محمد االزهاري بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالدزروقي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد زروقي"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة سطات، جماعة اكدانة؛دوار شرقاوة.

مساحته : 20 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الشعيبي بوشعيب؛

شرقا : ورثة الشعيبي بوشعيب؛ورثة التامي؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 976 - 15 ؛

غربا : مسلك

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 04 جمادى االولى 1444 موافق 29 نوفمبر2022؛

- رسم شراء مؤرخ في 05 جمادى االولى 1444 موافق 30 نوفمبر2022.

على   2023 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 42480 - 15 

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2023

طالبا التحفيظ : 

1 - خليفة الهداجي بن املعطي

2 - احمد متري بن محمد )بالتساوي بينهما(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الهداجي ومتري"

االسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "ملك الهداجي ومتري"

نوعه : أرض عارية.
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موقعه : مدينة سطات ؛حي سيدي بوعبيد.

مساحته : 01 آر 29 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج البشير؛

شرقا : احلاجة الكبيرة بيدة ومحمد لعروسي؛

جنوبا : احلاج بوشعيب الكزار

غربا : شارع شنكيط

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة من رسم بينة مؤرخ 25 جمادى الثانية 1444 موافق 18 يناير 2023؛

- عقد بيع مؤرخ في 10 يوليو 2018.

على   2023 أبريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 42481 - 15 

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : السيدة دعاء عبداجمليب بنت صالح. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض املرس"

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : " أرض املرس"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة سطات، جماعة اوالد سعيد؛دوار الشرفاء.

مساحته : 33 آر 64 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ماهير رقية ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : مطلب عدد 22703 - 15 ؛

غربا : مطلب عدد 22702 - 15 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 14 صفر 1443 موافق 22 سبتمبر 2021؛

- رسم شراء مؤرخ في 14 ربيع االول 1443 موافق 21 اكتوبر 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 07 أبريل 2023

على الساعة التاسعة.

مطلب رقم 42482 - 15 

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرزاق خدلة بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سهب الضروات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهب الضروات"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة سطات، جماعة اوالد سعيد؛دوار اوالد رحو.

مساحته : 01 هـ 49 آر 99 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج احمد قصودي؛

شرقا : مطلب عدد 9330 - 15 ؛مطلب عدد 19919 - 15 ؛

جنوبا : مطلب عدد 15724 - 15 ؛مطلب عدد 16016 - 15 ؛رسم عقاري 

عدد 63784 - 15 ؛

غربا : مومن سفيان.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 19 شعبان 1443 موافق 22 مارس 2022؛

- رسم استدراك مؤرخ في 23 شوال 1443 موافق 24 ماي 2022؛

- رسم شراء مؤرخ في 08 ربيع االول 1444 موافق 05 اكتوبر 2022.

على   2023 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 42483 - 15 

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرزاق خدلة بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملزارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملزارة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة سطات، جماعة احلوازة؛دوار اوالد رحو.

مساحته : 83 آر 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : نزهة أبونوار؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : فاطمة بكباش؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم شراء مؤرخ في 22 شوال 1443 موافق 23 ماي 2022؛

- رسم استمرار مؤرخ في 15 ذواحلجة1431 موافق 31 اكتوبر 2012

على   2023 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 42484 - 15 

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2023

طالب التحفيظ : السيد يوسف حدي بن علي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الظهر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض حدي"

نوعه : أرض فالحية بها سكنى وبئر وأشجار.

احلاج  اوالد  سعيد؛دوار  اوالد  جماعة  سطات،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

محمد اوالد اجميل.

مساحته : 34 آر 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 36168 - 15 ؛
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شرقا : ورثة عبدالرحمان زرقاني بن سعيد؛

جنوبا : الهبة زرقاني؛

غربا : زرقاني محمد بن لكبير.

احلقوق العينية : طريق من 03 أمتار.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 16 رجب 1440 موافق 23 مارس2019؛

-رسم شراء مؤرخ في 01 محرم 1443 موافق 10 اغسطس 2021؛

- عقد وكالة مؤرخ في 11 صفر 1439 موافق 31 اكتوبر2017.

على   2023 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 42485 - 15 

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2023

طالبا التحفيظ : 

- عبداهلل هونني بن علي

- محمد هونني بن علي)بالتساوي بينهما(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كدانات"

االسم الذي أعطاه طالبا التحفيظ للملك : "كدانات"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم سطات، دائرة ابن احمد؛جماعة راس العني؛دوار الكدانات.

مساحته : 99 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بلكاسم بن صالح؛محمد بن امليلودي؛

شرقا : محمد بن امليلودي؛مطلب عدد 20892 - 15 ؛ورثة احلاج محمد 

بن عبدالسالم؛ورثة بوالل صالح.

جنوبا : ورثة بوالل صالح ومحمد منعم؛رسم عقاري عدد 772ت

غربا : محمد منعم.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 22 ذوالقعدة 1437 موافق 26 اغسطس2016

- رسم شراء مؤرخ في 02 ذوالقعدة 1438 موافق 26 يوليو 2017.

على   2023 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر

مطلب رقم 42486 - 15 

تاريخ االيداع : 07 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد يونس كيجو بن املصطفى. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلفرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض احلفرة"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم و دائرة سطات، جماعة الثوالت؛دوار احلرش.

مساحته : 43 آر 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : جيراني احمد واملصطفى كيجو؛

شرقا : املصطفى كيجو؛رسم عقاري عدد 49251ض؛

جنوبا : ورثة ربوب عبدالسالم؛

غربا : ورثة ربوب عبدالسالم.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم اراثة مؤرخ في 21 جمادى الثانية 1445 موافق 24 يناير 2022؛

- نسخة من وكالة مؤرخة في فاحت ديسمبر 2022؛

- رسم استمرارمؤرخ في 08 شوال 1443 موافق 09 ماي 2022؛

- رسم شراء مؤرخ في 10 شوال 1443 موافق 11 ماي 2022؛

- رسم وكالة مؤرخة في 11 رمضان 1440 موافق 17 ماي2019؛

- ملحق استدراكي مؤرخ في 04 جمادى االولى 1444 موافق 29 نوفمبر 2022؛

موافق  1444 الثانية  جمادى   06 في  مؤرخ  استدراكي  ملحق   -

30 ديسمبر 2022؛

موافق  1444 االولى  جمادى   04 في  مؤرخ  استدراكي  ملحق   -

29 نوفمبر 2022.

- وكالة مؤرخة في 15 ذواحلجة 1442 موافق 26 يوليو 2021؛

- ملحق استدراكي مؤرخ في 04 جمادى االولى 1444 موافق 29 نوفمبر 2022. 

على   2023 أبريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 42487 - 15 

تاريخ االيداع : 07 فبراير 2023

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة كمال بنت حلسن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دعاء وآمنة"

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : "دعاء وآمنة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة سطات، جماعة سيدي العايدي؛دوار اوالد احمادي.

مساحته : 91 آر 24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : املصطفى كمال ؛ سميرة كمال؛؛

جنوبا : ورثة احلاج اجلياللي؛

غربا : ورثة احلاج اجلياللي.

احلقوق العينية : الشيء

الثانية 1444 موافق : رسم ملكية مؤرخ في 16 جمادى  امللك  أصل 

23 يناير 2023.

على   2023 أبريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 42488 - 15 

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2023

طالب التحفيظ : السيد محمد حامت بن حم بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض املرس"
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نوعه : أرض فالحية.

؛دوار  حجاج  سيدي  احمد؛جماعة  ابن  دائرة  سطات،  إقليم   : موقعه 

اوالد قاسم.

مساحته : 01 هـ 86 آر 23 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : خدوج ناجي؛ رسم عقاري عدد 81726 - 15 

شرقا : اوالد احلمر؛

جنوبا : الكبير شحال؛عمر بن الشرقاوي؛

غربا : رسم عقاري عدد 40598 - 15 .

احلقوق العينية : خط كهربائي.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 05 ربيع االول 1440 موافق 13 نوفمبر 2018؛

- رسم صدقة مؤرخ في 16 ربيع االول 1440 موافق 24 نوفمبر 2018؛

- رسم وكالة مؤرخ في 16 ربيع االول 1440 موافق 24 نوفمبر 2018؛

- رسم شراء مؤرخ في 16 ربيع االول 1440 موافق 24 نوفمبر 2018.

على   2023 أبريل   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 42489 - 15 

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2023

طالب التحفيظ : السيد محمد حامت بن حم بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض خلوطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض خلوطة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة سطات، جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد بن الرغاي.

مساحته : 58 آر 34س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوشعيب بن لكبير؛ادريس بن عبدالقادر؛عبداهلل الكنزاوي؛

شرقا : محمد نعيم؛عبداهلل الكنزاوي؛

جنوبا : عبدالواحد بن املصطفى؛

غربا : ورثة الكبير بن احلاج؛رسم عقاري عدد 60788 - 15 .

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني 1438 موافق 22 يناير 2017؛

- نسخة من رسم وكالة مؤرخ في 16 رجب 1444 موافق 07 فبراير 2023؛

- رسم شراء مؤرخ في 05 رمضان 1439 موافق 21 ماي 2018. 

على   2023 أبريل   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 42490 - 15 

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد محمد ملتوني بن املهدي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احمليجر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احمليجر"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة سطات، جماعة سيدي العايدي؛دوار الزواتنة.

مساحته : 67 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 24769 - 15 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 34374 - 15 ؛

جنوبا : ورثة حلسن بن احلاج؛

غربا : رسم عقاري عدد 96542 - 15 .

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- رسم شراء مؤرخ في 27 رجب 1423 موافق 04 اكتوبر 2002؛

- عقد شراء مؤرخ في 04 اغسطس 1992؛

- عقد توثيقي مؤرخ في 04 ماي 2005.

على   2023 أبريل   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 42491 - 15 

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد بوعزة ياسني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلريشة احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلريشة احلطة"

نوعه : أرض فالحية بها سكنى وبئر واصطبل.

العني؛دوار  راس  احمد؛جماعة  ابن  دائرة  سطات،  إقليم   : موقعه 

الشمامطة واد النعناع.

مساحته : 53 آر 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حجاج ياسني؛

شرقا : ورثة احمد الركيك؛

جنوبا : مطلب عدد 20729 - 15 ؛

غربا : ياسني مصطفى؛ياسني محمد.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : رسم ملكية مؤرخ في 06 شوال 1440 موافق 10 يونيو 2019.

على   2023 أبريل   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 42492 - 15 

تاريخ االيداع : 08 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد حجاج ياسني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلريشة احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك حجاج"

نوعه : أرض فالحية بها سكنى كراج وبئر.

العني؛دوار  راس  احمد؛جماعة  ابن  دائرة  سطات،  إقليم   : موقعه 

الشمامطة واد النعناع.
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مساحته : 25 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة احمد ركيك؛

جنوبا : بوعزة ياسني؛

غربا : ورثة زودي محمد.

احلقوق العينية : خط كهربائي

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 06 شوال 1440 موافق 10 يونيو 2019.

- رسم شراء مؤرخ 08 جمادى الثانية 1443 موافق 11 يناير 2022؛

- رسم استدراك مؤرخ في 07 شعبان 1443 موافق 10 مارس 2022؛

- وكالة عرفية مصححة االمضاء مؤرخة في 29 يونيو 2022.

على   2023 أبريل   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة .

    احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

محمد الزرهوني.    

محافظة اخلميسات 

مطلب رقم 46240 - 16 

تاريخ االيداع : 09 فبراير 2023.

طالبو التحفيظ : 

1/ القمشي محمد بن احلاج بنسبة 2 /5 .

2/ القمشي عائشة بنت احمد بنسبة 1 /5 .

3/ القمشي عبد اهلل بن احلاج احمد بنسبة 2 /5 .

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

االسم الذي اعطاه طالبو التحفيظ للملك : " فدان بغداد ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت علي ايت عياش.

مساحته : 03 هـ 97 آر 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ميمونة علي، بوعزاوي حمادي ؛

جنوبا : بغداد احمد؛

غربا : طريق ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق   1443 االولى  جمادى  من   27 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

فاحت يناير 2022.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 من صفر 1441 موافق 19 اكتوبر 2019.

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 أكتوبر 2022.

على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 46241 - 16 

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد مديوبي عادل بن امبارك.

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

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

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الصفاصيف دوار ايت عمرو ايت موسى.

مساحته : 01 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : حادة كسوات ؛

جنوبا : شعبة ؛

غربا : موحى كسوات ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

موافق  1444 االولى  جمادى  من   01 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

26 نوفمبر 2022.

موافق  1441 الثاني  ربيع  من   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

19 ديسمبر 2019.

على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة و نصف بعد الزوال.

مطلب رقم 46242 - 16 

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : السيدة النصيري جميلة بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان سيدي مبارك ".

االسم الذي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " فدان سيدي مبارك ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت قسو ايت علي بوهو.

مساحته : 44 آر 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : محمد بن ادريس بن حمو ؛

غربا : محمد بن ادريس بن حمو ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 من صفر 1437 موافق 25 نوفمبر 2015.

موافق  1429 القعدة  ذي  من   25 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

24 نوفمبر 2008.



977 عدد 1260 - فاحت شعبان 1444 )22 فبراير 2023(

- شهادة ادارية مؤرخة في 14 ديسمبر 2022.

على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 46243 - 16 

تاريخ االيداع : 13 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة شقرمي بنت حمادي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " طريوة 1".

االسم الذي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " طريوة 1".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت بلعيد ايت زباير.

مساحته : 67 آر 88 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة رابحة بنت حمادي ؛

شرقا : عبد الرحمان منان، نورة االدريسي ؛

جنوبا : حلسن منان، فاضمة منان ؛

غربا : طريق ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 من محرم 1443 موافق 14 اغسطس 2021.

- نسخة طبق االصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 من صفر 1442 

موافق 16 اكتوبر 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 فبراير 2023.

على   2023 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 46244 - 16 

تاريخ االيداع : 13 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة شقرمي بنت حمادي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " طريوة 2".

االسم الذي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " طريوة 2".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو دوار ايت بلعيد ايت زباير.

مساحته : 01 آر 62 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة رابحة بنت حمادي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : فاضمة منان ؛

غربا : طريق ؛ 

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 من محرم 1443 موافق 14 اغسطس 2021.

- نسخة طبق االصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 من صفر 1442 

موافق 16 اكتوبر 2020.

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 فبراير 2023.

على   2023 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " لهميل ".

مطلب 8565 - 16 الذي أدرجت خالصة حتفيظه باجلريدة الرسمية

عدد 4206 املؤرخة في 09 يونيو 1993.

مسطرة  فان   2023 يناير   24 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

الكائن   16  -  8565 رقم  املطلب  ذي   " لهميل   " املدعو  امللك  حتفيظ 

تتابع من  ونزارن اصبحت  بني  دوار  بدائرة اخلميسات جماعة مصغرة 

اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

1/ نعيمة بليزيد بنت بوجمعة بنسبة 37 /396 .

2/ احمد بليزيد بن بوجمعة بنسبة 74 /396 .

3/ محمد بليزيد بن بوجمعة بنسبة 74 /396 .

4/ اجلياللي بليزيد بن بوجمعة بنسبة 74 /396 .

5/ حسن بليزيد بن بوجمعة بنسبة 74 /396 .

6/ عبد السالم بليزيد بن ادريس بنسبة 18 /396 .

7/ فاطمة بليزيد بنت ادريس بنسبة 9 /396 .

8/ رشيد بليزيد بن ادريس بنسبة 18 /396 .

9/ يونس بليزيد بن ادريس بنسبة 18 /396 .

وذلك مبقتضى الرسوم والوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا 

رسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت من صفر 1444 موافق 29 اغسطس 2022.

    احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات

عبد االله املعطاوي    

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53490 - 18 

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2023. 

طالبة التحفيظ : السيدة رشيدة الكمالدي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الدندونية«

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : »دار رشيدة«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة حطان، جتزئة السعادة.

مساحته : 79 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : بقعة رقم 86؛

شرقـا : بقعة رقم 91؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 33252 - 18 ، بقعة رقم 87.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.
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أصل امللك : 

-رسم شراء عدد 508 صحيفة 314 كناش 65 بتاريخ 29 اكتوبر1977.

 552 كناش   444 439 صحيفة  عدد  اراثة  لرسم  االصل  -صورة طبق 

بتاريخ 02 سبتمبر 1996.

-صورة طبق االصل لرسم اراثة عدد 50 صحيفة 59 بتاريخ 12 يوليو 2001.

 27 كناش   103 صحيفة   101 عدد  اراثة  لرسم  االصل  طبق  -صورة 

بتاريخ فاحت اكتوبر2005.

 49 كناش   413 صحيفة   313 عدد  اراثة  لرسم  االصل  طبق  -صورة 

بتاريخ 06 اغسطس 2015.

-صورة طبق االصل لرسم اصالح عدد 5821 صحيفة 451 كناش 88 

بتاريخ 21 سبتمبر 2015.

-رسم شراء عدد 284 صحيفة 356 كناش 95 بتاريخ 12 اكتوبر 2015.

-شهادة ادارية عدد 02 بتاريخ 19 يناير 2023.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 05 ابريل 2023 على 

الساعة : 9 و النصف صباحا.

مطلب رقم 54491 - 18 

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023. 

طالب التحفيظ : السيد كحالوي سعيد بن الغزواني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »بير عائشة«

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »بير عائشة«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوار اوالد قاسم.

مساحته : 42 آر 15 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : اجلياللي بن بوعزة؛

شرقـا : عبد القادر بن اجلياللي، محمد بن احمد بن بوشعيب البعوزي؛

جنوبا : قناة اجملمع الشريف للفوسفاط؛

غربا : اجلياللي بن بوعزة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدد 1215 صحيفة 59 كناش 03 بتاريخ 10 ديسمبر 1960.

-صورة شمسية لرسم اراثة عدد 145 صحيفة 133 كناش 36 بتاريخ 

20 سبتمبر 2010.

بتاريخ   60 82 صحيفة 155 كناش  اراثة عدد  -صورة شمسة لرسم 

16 مارس 2018.

-رسم شراء عدد 128 صحيفة 199 كناش 137 بتاريخ 14 مارس 2022.

-شهادة ادارية عدد 31 بتاريخ 04 اغسطس 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 ابريل 2023 على 

الساعة : 9 و النصف صباحا.

مطلب رقم 54492 - 18 

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023. 

طالب التحفيظ : السيد كحالوي سعيد بن الغزواني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »بير عائشة«

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »بير عائشة«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوار اوالد قاسم.

مساحته : 50 آر 55 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : قناة اجملمع الشريف للفوسفاط ؛

شرقـا : سهامي عزوز بن محمد؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 85939 - 18 ؛

غربا : اجلياللي بن بوعزة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدد 1215 صحيفة 59 كناش 03 بتاريخ 10 ديسمبر 1960.

-صورة شمسية لرسم اراثة عدد 145 صحيفة 133 كناش 36 بتاريخ 

20 سبتمبر 2010.

بتاريخ   60 82 صحيفة 155 كناش  اراثة عدد  -صورة شمسة لرسم 

16 مارس 2018.

-رسم شراء عدد 128 صحيفة 199 كناش 137 بتاريخ 14 مارس 2022.

-شهادة ادارية عدد 31 بتاريخ 04 اغسطس 2022. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 ابريل 2023 على 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 54493 - 18 

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023. 

طالب التحفيظ : السيد عبد الكبير طالع بن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »املرس«

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »املرس«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس، دوار اوالد عمر.

مساحته : 01 هـ 04 آر 79 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة طالعي احمد ؛

شرقـا : بناري جاللي، جمال محمد، جمال بوعزة، جمال بوعزة بن اجلياللي؛

جمال  بوعزة،  بن  صالح  جمال  بوشتى،  بن  صالح  املشتهيق   : جنوبا 

احمد بن بوعزة؛

غربا : ورثة بوعزة بن املعطي، جمال صالح بن بوعزة، مساعدي احمد، 

جمال احمد بن بوعزة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

-صورة شمسية لرسم اراثة عدد 341 صحيفة 298 كناش 35 بتاريخ 

27 يناير 2016.
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-رسم ملكية عدد 239 صحيفة 314 كناش 135 بتاريخ 15 ديسمبر 2021.

-رسم استدراك عدد 508 صحيفة 480 كناش 1213 بتاريخ 17 ماي 2022.

-رسم شراء عدد 271 صحيفة 366 كناش 139 بتاريخ فاحت يوليو 2022.

-شهادة ادارية عدد 30 بتاريخ 20 يوليو 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 ابريل 2023 على 

الساعة : 13 زواال.

مطلب رقم 54494 - 18 

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023. 

طالب التحفيظ : السيد امحمد بوصابي بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الضاية احلرشية«

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »الضاية احلرشية«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة وادي زم، جماعة اوالد بوغادي، دوار اوالد بوغادي.

مساحته : 06 هـ 80 آر تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شرقـا : لبريشي، لكليلة سليمان، الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6965 -د؛

غربا : الزاهي صالح، لكليلة محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدد 367 صحيفة 201 كناش 126 بتاريخ 03 ديسمبر 1984.

-رسم شراء عدد 21 صحيفة 14 كناش 11 بتاريخ 21 اكتوبر 1988.

-رسم شراء عدد 252 صحيفة 221 كناش 06 بتاريخ 15 نوفمبر 1994.

-رسم شراء عدد 76 صحيفة 63 كناش 12 بتاريخ 07 يوليو 1996.

-شهادة ادارية عدد 13 بتاريخ 31 يناير 2023.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 مارس 2023 على 

الساعة : 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 54495 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبة التحفيظ : السيدة توفيقي مليكة بنت املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »بالد بن الضراوي«

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : »بالد بن الضراوي«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف، دوار اوالد زغيدة.

مساحته : 56 آر 20 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شرقـا : توفيقي مينة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 16476 - 18؛

غربا : توفيقي فاطنة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم ملكية عدد 181 صحيفة 281 كناش 143 بتاريخ 22 ديسمبر 2022.

-شهادة ادارية عدد 03 بتاريخ 06 يناير 2023.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 ابريل 2023 على 

الساعة : 9 والنصف صباحا.

مطلب رقم 54496 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبة التحفيظ : السيدة توفيقي مليكة بنت املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »بالد بن الضراوي«

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : »بالد بن الضراوي«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف، دوار اوالد زغيدة.

مساحته : 72 آر 86 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شرقـا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 39448 - 18 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 39448 - 18 .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم ملكية عدد 187 صيفة 291 كناش 143 بتاريخ 23 ديسمبر 2022.

-شهادة ادارية عدد 02 بتاريخ 06 يناير 2023.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 ابريل 2023 على 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 54497 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبة التحفيظ : السيدة توفيقي مينة بنت املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »بالد بن الضراوي«

االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : »بالد بن الضراوي«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف، دوار اوالد زغيدة.

مساحته : 75 آر 50 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شرقـا : عائشة توفيقي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 16476 - 18 ؛

غربا : مليكة توفيقي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم ملكية عدد 190 صحيفة 196 كناش 143 بتاريخ 23 ديسمبر 2022.
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-شهادة ادارية عدد 01 بتاريخ 06 يناير 2023.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 ابريل 2023 على 

الساعة : 12 والنصف زواال.

مطلب رقم 54498 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 4 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 116899 - 18 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 116899 - 18 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

 26 بتاريخ   78 96 صيفة 114 كناش  : رسم ملكية عدد  امللك  أصل 

يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 ابريل 2023 على 

الساعة : 9 والنصف صباحا.

مطلب رقم 54499 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 48 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 116864 - 18 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 116864 - 18 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 116864 - 18 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 ابريل 2023 على 

الساعة : 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 54500 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 60 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : طالب التحفيظ؛

شرقـا : طالب التحفيظ ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 116873 - 18 .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 ابريل 2023 على 

الساعة : 11 والنصف صباحا.

مطلب رقم 54501 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.



981 عدد 1260 - فاحت شعبان 1444 )22 فبراير 2023(

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 01 آر 43 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 116867 - 18 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 116867 - 18 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 116867 - 18 .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 ابريل 2023 على 

الساعة : 12 والنصف زواال.

مطلب رقم 54502 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 05 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : طالب التحفيظ؛

شرقـا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 116872 - 18 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 116872 - 18 .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 ابريل 2023 على 

الساعة : 13 والنصف زواال.

مطلب رقم 54503 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 01 آر 35 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : طالب التحفيظ؛

شرقـا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 116875 - 18 ؛

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 ابريل 2023 على 

الساعة : 14 والنصف زواال.

مطلب رقم 54504 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 85 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : طالب التحفيظ؛

شرقـا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 116874 - 18 ؛

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 ابريل 2023 على 

الساعة : 9 والنصف صباحا.
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مطلب رقم 54505 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 16 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 116863 - 18 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 116863 - 18 ؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 ابريل 2023 على 

الساعة : 10 والنصف صباحا.

مطلب رقم 54506 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 80 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 116869 - 18 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 116869 - 18 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 116869 - 18 .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 ابريل 2023 على 

الساعة : 11 والنصف صباحا.

مطلب رقم 54507 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 01 آر 12 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 116866 - 18 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 116866 - 18 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 116866 - 18 .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 ابريل 2023 على 

الساعة : 12 والنصف زواال.

مطلب رقم 54508 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.
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مساحته : 51 آر 93 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 42510 - 18 ؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 31956 - 18 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 44921 - 18 ؛

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 ابريل 2023 على 

الساعة : 9 والنصف صباحا.

مطلب رقم 54509 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 08 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 42510 - 18 ؛

شرقـا : الرسم العقاري عدد 42510 - 18 ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 ابريل 2023 على 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 54510 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسب 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 23 آر 25 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 31262 - 18 ، ورثة احلاج محمد بن احمد؛

شرقـا : طالب التحفيظ؛

عدد  العقارية  الرسوم   ،  18  -  9755 عدد  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

28808 - 18 ، 27883 - 18 ، 31866 - 18 ؛

غربا : طالب التحفيظ.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 ابريل 2023 على 

الساعة : 11 و النصف صباحا.

مطلب رقم 54511 - 18

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 -مزابي السعدية بنت محمد بنسبة 7 /56 سهما. 

2 -العيدي محمد حكيم بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

3 -العيدي محمد رشيد بن عبد اهلل بنسبة 14 /56 سهما.

4 -العيدي بديعة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

5 -العيدي الهام بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

6 -العيدي حسنة بنت عبد اهلل بنسبة 7 /56 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »احلوض«

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : »احلوض«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة خريبكة، دوار اوالد الشيخ علي.

مساحته : 86 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : طالب التحفيظ؛

شرقـا : طالب التحفيظ، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 116626 - 18 ؛

غربا : مطلب التحفيظ 87551 - 18 .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

بتاريخ  78 كناش   114 صحيفة   96 عدد  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

26 يوليو 2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 ابريل 2023 على 

الساعة : 13 زواال.
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خالصة إصالحية-تتعلق بامللك املسمى » احلراش « 

مطلب التحفيظ رقم 49228 - 18 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1063 املؤرخة في 15 ماي 2019.

مسطرة  فان   ،2023 فبراير   8 في  مؤرخة  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 18  -  49228 : رقم  التحفيظ  احلراش« مطلب   « املدعو  امللك  حتفيظ 

على  تتابع  الدغاغية،  دوار  الكناديز،  جماعة  زم،  وادي  بدائرة  الكائن 

الشكل االتي : 

*حتت التسمية اجلديدة : » ملك عبد الرحيم « ، مبساحة قدرها 01 هـ 

20 آر تقريبا في اسم السيد عبد الرحيم اليعقوبي بن ادريس. 

*حتت التسمية القدمية : » احلراش« في اسم السيدين : 

-عبد الرحيم احلداد بن الصغير بنسبة 27725 /47451 سهما.

-ادريس احلداد بن الصغير بنسبة 19726 /47451 سهما.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تاييدا للمطلب املذكور وكذا : 

-رسم شراء عدد 9 صحيفة 10 كناش 119 بتاريخ 22 اكتوبر 2019.

-شهادة ادارية عدد 23 بتاريخ 05 نوفمبر 2019.

    احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

عبد احلليم فتح اهلل    

محافظة تطوان

مطلب رقم 79363 - 19 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : السيدة عياد اليدري فاطمة بنت محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اليدري".

اإلسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : "اليدري". 

مشتمالته : أرض فالحية 

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

محارث اهليلة. 

مساحته : 1 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : رحمة ازيات و ام كلثوم ازيات و محمد حجاج 

جنوبا : محمد حجاج 

غربا : ام كلثوم ازيات و رحمة ازيات 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -نسخة من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 12يونيو 1974. 

2 -نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 7 أغسطس 2007. 

بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  -صورة   3

12 أغسطس 2010. 

4 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 يوليو 2020. 

5 -شهادة إدارية بتاريخ 29 ديسمبر 2022. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14ابريل 2023 على الساعة 12 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79364 - 19 

تاريخ اإليداع : 13فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد اشخيخم عبد السالم بن علي بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حتت الساقية ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حتت الساقية". 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة بني سعيد ، احملل املدعو : حتت 

الساقية دوار الدكار. 

مساحته : 94 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : عبد الواحد اشخيخم 

شرقا : ممر 

جنوبا : ممر 

غربا : أحمد اشخيخم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -صورة طبق األصل لشهادة إدارية بتاريخ 27سبتمبر 2022. 

2 -رسم عدلي موضوعه ملكية على قطعة أرضية بتاريخ 18أكتوبر 2022. 

3 -شهادة إدارية بتاريخ 16يناير 2023. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13ابريل 2023 على الساعة 13 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79365 - 19 

تاريخ اإليداع : 13فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد استيتو محمد ابن عبد السالم بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "استيتو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "استيتو". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم تطوان ، قيادة املالليني ، جماعة صدينة احملل املدعو : بوصياب. 

مساحته : 29 آر 82 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد سالم احلراق 

شرقا : الرسم العقاري رقم 45658 - 19 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 47759 - 19 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 20 يناير 2014 

املوافق لـ28 ربيع األول 1435. 

املوافق  2022 ابريل   29 بتاريخ  اختصاص  موضوعه  عدلي  -رسم   2

لـ27 رمضان 1443. 
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3 -رسم عدلي موضوعه هبة تاريخ 23 ماي 2022 املوافق لـ 22 شوال 1443. 

4 -رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 23 ماي 2022 املوافق لـ 22 شوال 1443. 

5 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 سبتمبر 2022 املوافق لـ5 صفر 1444. 

6 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 سبتمبر 2022 املوافق لـ5 صفر 1444. 

7 -رسم عدلي موضوعه نسخة من رسم واحد بتاريخ 21 سبتمبر 2022. 

8 -شهادة إدارية بتاريخ 24 نوفمبر 2022. 

9 -شهادة إدارية بتاريخ 24 نوفمبر 2022. 

10- نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 08 مارس 2005.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17ابريل 2023 على الساعة 13 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم : 79366 - 19 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : السيدة املرابط ديدوس فاطمة الزهرة بنت احمد 

بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فاطمة الزهرة ".

اإلسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك : "فاطمة الزهرة". 

مشتمالته : أرض عارية 

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

دوار املعاصم ظهر اسمني. 

مساحته : 3 آر 35 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : عبد احلفيظ بلعلي 

جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -صورة طبق األصل لنسخة من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 

12يوليو 2007. 

2 -صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 13يوليو 2007. 

3 -صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 13يوليو 2007. 

4 -صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 13سبتمبر 2012. 

5 -صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 14 نوفمبر 2017. 

6 -صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 22أكتوبر 2020. 

7 -صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 26 أكتوبر 2020. 

8 -صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 16مارس 2021. 

9 -صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 8 سبتمبر 2022. 

10 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 أكتوبر 2022. 

11 -شهادة إدارية بتاريخ 3 نوفمبر 2022. 

12 -صورة شمسية لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 4 نوفمبر 2022. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 ابريل 2023 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 79367 - 19 

تاريخ اإليداع : 14فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد بداو سليمان بن احلسن بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سليمان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سليمان". 

مشتمالته : أرض عارية 

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

دوار املعاصم ، ظهر اسمني. 

مساحته : 4 آر 18 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الطريق 

غربا : مصطفى حيون 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -صورة طبق األصل لنسخة من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 

12يوليو 2007. 

2 -صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 13يوليو 2007. 

3 -صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 13سبتمبر 2012. 

4 - صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 14 نوفمبر 2017. 

5 -صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة تاريخ 22 أكتوبر 2020. 

6 -صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 26 أكتوبر 2020. 

7 -صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 16مارس 2021. 

8 -صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 8 سبتمبر 2022. 

9 -شهادة إدارية بتاريخ 4 أكتوبر 2022. 

10 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 أكتوبر 2022. 

11 - شهادة إدارية بتاريخ 4 يناير 2023. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 ابريل 2023 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

    املصطفى بومهدي.
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محافظة تازة

مطلب رقم 51819 - 21 

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احباس تازة رقم 16 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" احباس تازة رقم 16 "

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة تازة ، احملل املدعو : تازة العليا 

مساحته : 96 آر تقريبا .

حدوده : 

شماال : االحباس

شرقا : األحباس

جنوبا : زنقة حجامة

غربا : األحباس

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51820 - 21 

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احباس تازة عدد 1113 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" احباس تازة عدد 1113 "

نوعه : أرض بها دكان.

موقعه : مدينة تازة ن تازة العليا. 

مساحته : 12 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : زنقة

شرقا : الرسم العقاري عدد 28807 - 21 .

جنوبا : األحباس

غربا : زنقة

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلاديةعشرة صباحا.

مطلب رقم 51821 - 21 

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احباس تازة عدد 31 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" احباس تازة عدد 31 "

نوعه : أرض بها بناء من سفلي

موقعه : مدينة تازة ، تازة العليا

مساحته : 30 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : زنقة

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 21414 - 21 .

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 5682 - 21 .

غربا : الرسم العقاري عدد 1531 - ف

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51822 - 21 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد النور "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" مسجد النور "

نوعه : أرض بها مسجد

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

املدعو : تلوزي

مساحته : 05 آر 07 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : ورثة الفرحي

شرقا : ورثة الفهمي

جنوبا : ورثة محمد الزيبوح ، محمد الصغير .

غربا : ورثة محمد الزيبوح ، أحمد الصغير .

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2023 ابريل   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51823 - 21 

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احباس تازة عدد 17 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" احباس تازة عدد 17 "

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة تازة ، احملل املدعو : تازة العليا 

مساحته : 90 سنتيار تقريبا .
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حدوده : 

شماال : األحباس

شرقا : األحباس

جنوبا : زنقة حجامة

غربا : عمر الصادقي

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2023 ابريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51824 - 21 

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احباس تازة عدد 1444 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" احباس تازة عدد 1444 "

نوعه : أرض بها ذكان

موقعه : مدينة تازة ، احملل املدعو : تازة العليا 

مساحته : 12 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : زنقة

شرقا : الرسم العقاري عدد 55410 - 21 .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 20321 - 21 .

غربا : الرسم العقاري عدد 1057 - 21 .

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2023 ابريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51825 - 21 

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احباس تازة عدد 1259 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" احباس تازة عدد 1259 "

نوعه : أرض بها ذكان

موقعه : مدينة تازة ، احملل املدعو : تازة العليا 

مساحته : 10 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 52790 - 21 .

شرقا : الرسم العقاري عدد 58020 - 21 .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 52279 - 21 .

غربا : زنقة

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2023 ابريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51826 - 21 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

: " قيادة مكناسة الشرقية ملك  الذي يعرف به امللك حاليا  االسم 

عدد 1066/حضري "

مكناسة  قيادة   "  : للملك"  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الشرقية ملك عدد 1066/حضري "

نوعه : أرض بها بناية قيادة مكناشة الشرقية

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

احملل املدعو : قيادة مكناسة الشرقية املركز

مساحته : 12 آر 44 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : الطريق السريع

شرقا : الرسم العقاري عدد 22788 - 21

جنوبا : ككنبيب حميد ، ككنبيب عبدالسالم

غربا : جماعة مكناسة الشرقية

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : نسخة موجزة من سجل محتويات أمالك الدولة تخص 

امللك املسمى قيادة مكناسة الشرقية عدد 1066/حضري مؤرخة في 

31 مارس 2023.

على   2023 ابريل   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51827 - 21 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص

للسجن  تابعة  أرضية  قطعة   "  : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

احمللي بتازة ، ملك عد 1070/حضري "

التابعة  القطعة   "  : للملك"  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

للسجن احمللي. 

نوعه : قطعة أرضية تابعة للسجن احمللي بتازة

موقعه : مدينة تازة ، احملل املدعو : السجن احمللي بتازة 

مساحته : 02 آر 50 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 2808 - ف

شرقا : الرسم العقاري عدد 1615 - ف ، الرسم العقاري عدد 2808 - ف
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جنوبا : شارع احلسن الثاني

غربا : شارع احلسن الثاني

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : نسخة موجزة من سجل محتويات أمالك الدولة تخص 

/1070 عدد  احمللي  للسجن  التابعة  األرضية  القطعة  املسمى  امللك 

حضري مؤرخة في 31 يناير 2023

على   2023 ابريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51828 - 21 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالبة التحفيظ : عائشة ابرشان بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاسيرت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" : " تاسيرت "

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

موقعه : إقليم تازة ، دائرة تاهلة ، قيادة وجماعة الزراردة.

مساحته : 21 آر 08 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 53418 - 21

شرقا : الرسم العقاري عدد 53418 - 21

جنوبا : طريق .

غربا : الرسم العقاري عدد 53418 - 21

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ربيع الثاني 1444 موافق 

12 نوفمبر 2022

على   2023 ابريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 51829 - 21 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة وجرسيف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسجد املنزل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" مسجد املنزل "

نوعه : أرض بها مسجد ومرافقه

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

املدعو : دوار املنزل. 

مساحته : 06 آر 62 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : الفيغ عبدالقادر ، الفيغ التهامي

شرقا : محمد خنفوس

جنوبا : طريق

غربا : ورثة قريشع أحمد ، ورثة قريشع الصغير.

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : احليازة الهادئة

على   2023 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51830 - 21 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالب التحفيظ : محمد بووجلة بن عبداهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اسنسو الغبار "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" : " اسنسو الغبار "

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم تازة ، دائرة تاهلة ، قيادة وجماعة الزراردة ، احملل املدعو 

: املنت

مساحته : 52 آر 77 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : بووجلة عبداهلل

شرقا : عبدالكرمي بن عمرو 

جنوبا : بووجلة محمد بن بلقاسم

غربا : عبدالكرمي بن عمرو 

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 محرم 1444 موافق 27 

اغسطس 2022

على   2023 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 51831 - 21 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالب التحفيظ : محمد بووجلة بن عبداهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تيشفت ناينت بلقاسم "

ناينت  تيشفت   "  : للملك"  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

بلقاسم "

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

موقعه : إقليم تازة ، دائرة تاهلة ، قيادة وجماعة الزراردة ، احملل املدعو : 

تيشفت ناينت بلقاسم 

مساحته : 32 آر 53 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : بووجلة عبداهلل

شرقا : بووجلة سفيان ، مقطع الريح 

جنوبا : بووجلة أحمد

غربا : بووجلة عبداهلل.
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احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 محرم 1444 موافق 27 

اغسطس 2022

على   2023 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 51832 - 21 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالب التحفيظ : محمد بووجلة بن عبداهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " إيير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" : " إييير "

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم تازة ، دائرة تاهلة ، قيادة وجماعة الزراردة ، احملل املدعو 

: املنت 

مساحته : 07 آر 12 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : الشعبة

شرقا : حسن عسو 

جنوبا : طريق

غربا : ورثة احلاجة فاطمة ، ممر

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 محرم 1444 موافق 27 

اغسطس 2022

على   2023 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 51833 - 21 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالب التحفيظ : محمد بووجلة بن عبداهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تيشفت نتكرباش "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" : " تيشفت نتكرباش "

نوعه : أرض حجرية

موقعه : إقليم تازة ، دائرة تاهلة ، قيادة وجماعة الزراردة .

مساحته : 25 آر 93 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : ورثة الهداري احلسن

شرقا : بووجلة عبدالكرمي 

جنوبا : بووجلة عبدالكرمي

غربا : معاش حميد ن طريق ن مقطع الريح.

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 محرم 1444 موافق 27 

اغسطس 2022

على   2023 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالتة والنصف بعد الزوال .

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

إدريس املصلح    

محافظة أسفي

مطلب رقم 127023 - 23

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2023

طالبة التحفيظ : ازكون السعدية بنت حلسن بن الهاشمي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد املطارك "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد املطارك "

نوعـه : أرض فالحية بها سكنى سفلية بهوائها مساحتها 249 متر 

و خط كهربائي 

موقعـه : دوار الظهرة، جماعة ملعاشات، قيادة الصويرية، إقليم أسفي

مساحته : 31 آر 01 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 65576 - 23 و نائب ورثة الركراكي حلسن 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 55576 - 23

جنوبا : السويبي عادل و الطريق عرضها 10 أمتار

غربا : مطلب التحفيظ عدد 65576 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- نسخة من رسم عدلي )بيع( ضمن بعدد 32 صحيفة 40 كناش ل 

عدد 177 مكرر بتاريخ 10 يوليو 2015 .

- رسم عدلي )بيع( ضمن بعدد 457 صحيفة 435 كناش 01 عدد 213 

بتاريخ 11 ماي 2020.

- شهادة إدارية عدد 02 مؤرخة في 06 فبراير 2023 .

على   2023 أبريل   07 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 127024 - 23

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية لعوينة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حفرة بن سنيني"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حفرة سنيني"

نوعـه : أرض رعوية

موقعـه : قيادة حد حرارة، دائرة حرارة، إقليم أسفي

مساحته : 01 هكتار 11 آر 51 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة جدول محمد

شرقا : سباح عبد الرحمان 

جنوبا : ورثة أوالد الزعري

غربا : البركاوي عبد الهادي و امللوني عمر بن التهامي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني و مستمرين 

على   2023 أبريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 127025 - 23

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية لعوينة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " طريق احلد "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " طريق احلد "

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : قيادة حد حرارة، دائرة حرارة، إقليم أسفي

مساحته : 15 آر 35 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : اكطوان عبد الكبير

شرقا : احملروم 

جنوبا : املدرسة

غربا : لوني التهامي و اللويني امحمد و اللويني محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني و مستمرين 

على   2023 أبريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 127026 - 23

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية املنادلة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض قلة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض قلة "

نوعـه : أرض رعوية

موقعـه : قيادة حد حرارة، دائرة حرارة، إقليم أسفي

مساحته : 02 هكتار 06 آر 24 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة عبد اهلل السخيفي

شرقا : ورثة العطار و أحمد بية و عبد الهادي بيي محمد اإلدريسي 

جنوبا : ترض ناصر

غربا : أرض ساللية محفظة مشتركة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني و مستمرين 

على   2023 أبريل   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 127027 - 23

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية املنادلة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان الغارق احلواش "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان الغارق احلواش"

نوعـه : أرض رعوية

موقعـه : قيادة حد حرارة، دائرة حرارة، إقليم أسفي

مساحته : 26 هكتار 40 آر 56 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : سكان الدوار

شرقا : عبد اهلل الصيفي و أحمد القنوري و ورثة فضول

جنوبا : عبد القادر الههتيبي و عز الدين الهتيبي و ورثة عزوز العدراوي 

و ورثة عمر بلقطوب

غربا : األرض الساللية املشتركة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني و مستمرين 

على   2023 أبريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 127028 - 23

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية البكاكرة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان الغارك"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان الغارك "

نوعـه : أرض رعوية

موقعـه : قيادة حد حرارة، دائرة حرارة، إقليم أسفي

مساحته : 27 هكتار 36 آر 18 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : اجلنانات

شرقا : أوالد عمر بن العربي و أحمد احرميلة
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جنوبا : حيط األحمر 

غربا : أرض فالحية

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني و مستمرين 

على   2023 أبريل   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 127029 - 23

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية البراولة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ناصر الويدان الغليمة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ناصر الويدان الغليمة"

نوعـه : أرض رعوية

موقعـه : قيادة حد حرارة، دائرة حرارة، إقليم أسفي

مساحته : 62 هكتار 49 آر 10 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : زهرة الكحلي

شرقا : دوار الغرامي و سيدي سعدون

جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني و مستمرين 

على   2023 أبريل   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 127030 - 23

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية أوالد سليمان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " طويلع ملكييل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " طويلع ملكييل"

نوعـه : أرض رعوية

موقعـه : قيادة أوالد زيد، دائرة حرارة، إقليم أسفي

مساحته : 29 هكتار 69 آر 45 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : املكيل

شرقا : ملك اجلماعة الساللية أوالد قدور

جنوبا : دوار أوالد قدور و التجمع السطني 

غربا : أرض اخلواص بدوار أوالد قدور

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني و مستمرين 

على   2023 أبريل   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 127031 - 23

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية لعوينة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البرانش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البرانش"

نوعـه : أرض رعوية

موقعـه : قيادة حد حرارة، دائرة حرارة، إقليم أسفي

مساحته : 50 آر 62 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : دوار حلمادة

شرقا : احملروم

جنوبا : احملروم

غربا : التويربي الرجراجي و التويربي البشير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني و مستمرين 

على   2023 أبريل   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 127032 - 23

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية املنادلة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حيوط العرب "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حيوط العرب "

نوعـه : أرض رعوية

موقعـه : قيادة حد حرارة، دائرة حرارة، إقليم أسفي

مساحته : 01 هكتار 44 آر 28 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : أحمد بية

شرقا : الطريق

جنوبا : ورثة عبد اهلل السخيفي

غربا : أرض ساللية مشتركة رض ساللية مشتركة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : حيازة و تصرف هادئني و مستمرين 

على   2023 أبريل   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا.
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مطلب رقم 127033 - 23

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023

طالب التحفيظ : كرمي محمد ابن محمد بن امحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك كرمي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك كرمي "

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : حي األمل، اليوسفية

مساحته : 01 آر 96 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الشيبة بوجمعة 

شرقا : بلهراس

جنوبا : الشارع

غربا : الشارع

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي )بيع( ضمن بعدد 220 صحيفة 161 كناش 01 عدد 18 

بتاريخ 16 مارس 2009

- رسم عدلي )بيع( ضمن بعدد 385 صحيفة 428 كناش ل عدد 36 

بتاريخ 09 سبتمبر 2022 .

- شهادة إدارية ) بعدم التجزئة ( عدد 11 مؤرخة في 03 فبراير 2023

على   2023 أبريل   07 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 127034 - 23

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2023

طالب التحفيظ : نافس أحمد بن سالم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك أحمد نافس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك أحمد نافس "

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي و طابق أول و سطح 

موقعـه : سانية احلمري ، حي اجلريفات ، أسفي 

مساحته : 49 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 11747 - 23 

شرقا : الرسم العقاري عدد 30259 - 23

جنوبا : زنقة عرضها 5 أمتار

غربا : اسماعيل

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- عقد عرفي )بيع( سجل 15أ/1648 استخالص 2047 عدد 1623 بتاريخ 

03 يونيو 1976 . 

- رسم عدلي )إراثة( ضمن بعدد 269 صحيفة 399 كناش 02 عدد 87 

بتاريخ 18 سبتمبر 2018 .

الصادر   50/1401/2020 عدد  عقاري  ملف   49 عدد  االبتدائي  احلكم   -

بتاريخ 08 مارس 2022 .

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف او النقض مؤرخة في 18 ماي 2022 

- دفتر التحمالت ملف التنفيذ رقم 91/6101/2022 بتاريخ 16 يونيو 2022 .

- محضر بيع قضائي لعقار باملزاد العلني بتاريخ 13 اكتوبر 2022 .

- محضر تصحيحي بتاريخ 17 اكتوبر 2022 .

- شهادة إدارية عدد 9816 مؤرخة في 05 ديسمبر 2022 .

- إشهاد بعدم زيادة السدس بتاريخ 07 ديسمبر 2022 .

على   2023 أبريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 127035 - 23

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023

طالب التحفيظ : براح عبد العالي بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احرش العميش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احرش العميش"

نوعـه : أرض عارية

موقعـه : دوار احلدادشة ، جماعة آيير ، إقليم أسفي 

مساحته : 02 آر 84 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق جهوية رقم 301 عرضها 30 متر

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 53233 - 23 و الرسم العقاري عدد 62903 - 23 

جنوبا : بوركري عائشة 

غربا : الرسم العقاري عدد 58611 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي )بيع( ضمن بعدد 113 صحيفة 96 كناش 01 عدد 231 

بتاريخ 08 اكتوبر 2021 

- رسم عدلي )إراثة( ضمن بعدد 98 صحيفة 101 كناش 01 عدد 63 

بتاريخ 10 يناير 2012 . 

- نسخة من رسم عدلي )بيع( ضمن بعدد 672 صحيفة 405 كناش ل 

عدد 136 بتاريخ 09 اغسطس 2011 .

- شهادة إدارية عدد 42 بتاريخ 22 ديسمبر 2022 .

على   2023 أبريل   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 127036 - 23

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023

طالب التحفيظ : النويسي عبد احلق بن احميدة بن العربي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد اجنان الصغير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد اجنان الصغير"

نوعـه : أرض عارية بها بنايات مسحتها 455 متر 
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موقعـه : دوار احلناصلة ، جماعة و قيادة خط أزكان ، إقليم أسفي 

مساحته : 09 آر 80 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الزحاف صاحلة

شرقا : معدور علي 

جنوبا : معدور مبارك

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي )بيع( ضمن بعدد 514 صحيفة 360 كناش 01 عدد 154 

بتاريخ 20 سبتمبر 2021 

- نسخة من رسم عدلي )بيع( ضمن بعدد 402 صحيفة 224 كناش 01 عدد 

34 بتاريخ 18 ديسمبر 1974 .

- رسم عدلي )بيع( ضمن بعدد 179 صحيفة 139 كناش ل عدد 105 

بتاريخ 07 يوليو 2012 .

 02 بتاريخ   110 عدد  ل  كناش   314 بعدد  ضمن  )بيع(  عدلي  رسم   -

اكتوبر 2013 .

- نسخة من رسم عدلي )بيع( ضمن بعدد 179 صحيفة 137 كناش 01 عدد 

105 بتاريخ 17 يوليو 2012 .

- شهادة إدارية عدد 39 بتاريخ 18 يناير 2022 .

على   2023 أبريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 127037 - 23

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023

طالبو التحفيظ : 

- برضول ميلود بن أحمد بن عالل بنسبة 1 / 5 

- برضول حميد بن أحمد بن عالل بنسبة 1 / 5 

- برضول عبد الغاني بن أحمد بن عالل بنسبة 1 / 5 

- برضول محمد بن أحمد بن عالل بنسبة 1 / 5 

- برضول عبد النبي بن أحمد بن عالل بنسبة 1 / 5 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حفرة السدرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حفرة السدرة"

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار العوفات ، أسفي 

مساحته : 26 آر 79 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الشيضمي

شرقا : النعيمة زهرة و الكراوي عبد الرحيم 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 35226 - 23

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

أداء  بـ 4599 وصل االستخالص 15أ/4036  )بيع( سجل  - عقد عرفي 

إدارة  بتاريخ 13 ديسمبر 1979 متت املصادقة عليه ن طرف   446-897

التسجيل و التمبر بتاريخ فاحت ديسمبر 2022 

- نسخة من رسم عدلي )بيع( مضمن بعدد 288 صحيفة 152 كناش 01 

عدد 69 مؤرخ في 

- شهادة إدارية عدد 67 بتاريخ 08 يونيو 2022 .

- عقد عرفي )وكالة خاصة ( مصحح اإلمضاء بتاريخ 26 يوليو 2022

على   2023 أبريل   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 127038 - 23

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023

طالب التحفيظ : ادريهم عبد اجمليد بن محمد بن سعيد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك ادريهم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ادريهم"

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : حي األمل ، اليوسفية

مساحته : 01 آر 50 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : نائب ورثة أحمد قعيدة

شرقا : نائب ورثة بوشعيب قعيدة 

جنوبا : احلوزي نبيلة

غربا : الزنقة عرضها 15 متر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

 239 صحيفة   3307 بعدد  مضمن  )بيع(  عدلي  رسم  من  نسخة   -

كناش ل عدد 10 مؤرخ في 14 مارس 1956 .

- نسخة من رسم عدلي )إراثة( مضمن بعدد 365 صحيفة 358 كناش 

التركات عدد 05 مؤرخ في 09 فبراير 2006 .

- رسم عدلي )بيع( مضمن بعدد 136 صحيفة 163 كناش ل عدد 34 

مؤرخ في 20 ابريل 2021.

- شهادة إدارية عدد 17 مؤرخة في 06 ابريل 2022 .

على   2023 أبريل   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 127039 - 23

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023

طالبو التحفيظ : 

- لوديني أسماء بنت عبد الرحمان بن عمر بنسبة 1 / 4 

- لوديني فاطمة بنت عبد الرحمان بن عمر بنسبة 1 / 4 

- لوديني نادية بنت عبد الرحمان بن عمر بنسبة 1 / 4 

- لوديني مرمي بنت عبد الرحمان بن عمر بنسبة 1 / 4 
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك لوديني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك لوديني"

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي به متجر و ثالثة طوابق بهوائها 

موقعـه : رقم 10 حي الكدية البيضاي، أسفي

مساحته : 64 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : حمام

شرقا : نائب ورثة الدريوشي أحمد منهم عيسى

جنوبا : شارع احلسن الثاني عرضه 50 متر

غربا : الرسم العقاري عدد 54435 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي ) استمرار ( مضمن بعدد 222 صحيفة 248 كناش 01 

عدد 243 مؤرخ في 28 اكتوبر 2022 .

- شهادة إدارية عدد 1717 م إ 13 مؤرخة في 04 اكتوبر 2022.

على   2023 أبريل   11 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال .

مطلب رقم 127040 - 23

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023

طالب التحفيظ : املرجتي أحمد بن عباس بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احمارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احمارة "

السيار  الطريق  : أرض فالحية تتكون من قطعتني تفصلهما  نوعـه 

أسفي اجلديدة

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

مساحته : 02 هكتار 82 آر 63 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5665/ز

: نائب ورثة البوحيدي منهم عبد العزيز و نائب ورثة الغليمي  شرقا 

البوحيدي منهم هشام 

جنوبا : الطريق عرضها 10 أمتار 

غربا : نائب ورثة أحمد الدح منهم عبد احلق و نائب ورثة عباد منهم رشيد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

) استمرار ( مضمن بعدد 409 صحيفة 211 كناش ل  - رسم عدلي 

عدد 02 مؤرخ في 25 مارس 1959.

 17 في  مؤرخ   1 عدد  كناش   307 بعدد  مضمن  )إراثة(  عدلي  رسم   -

سبتمبر 1983

- نسخة من رسم عدلي )إراثة( مضمن بعدد 156 صحيفة 154 كناش 02 

عدد 05 مؤرخ في 11 سبتمبر 1985

- رسم عدلي )بيع( مضمن بعدد 2258 صحيفة 374 كناش ل عدد 30 

مؤرخ في 12 سبتمبر 2007.

- شهادة إدارية عدد 03 مؤرخة في 06 يناير 2023 .

- ش إدارية ) مطابقة اإلسم ( عدد 01 مؤرخة في 20 يناير 2023

على   2023 أبريل   12 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 127041 - 23

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالبا التحفيظ : 

- تبارى مصطفى بن محمد بنسبة 1 / 2 

- مسدد زهرة بنت محمد بنسبة 1 / 2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض ضاية كرين"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض ضاية كرين"

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار أوالد ميمون ، جماعة شهدة ، إقليم أسفي

مساحته : 01 هكتار 45 آر 82 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية رقم 2306 عرضها 20 متر 

شرقا : الرسم العقاري عدد 40046 - 23

جنوبا : ورثة الوريني بوجمعة

غربا : ورثة خويبلة محمد و ورثة ابن احلبيب عمر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ 16  ( ضمن بعدد 2450 كناش ل عدد 30  بيع   ( - رسم عدلي 

نوفمبر 2007 .

 17 بتاريخ   31 عدد  ل  كناش   327 بعدد  ضمن   ) بيع   ( عدلي  رسم   -

سبتمبر 2008 .

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 221 كناش ل عدد 47 بتاريخ 21 مارس 2019 .

- شهادة إدارية عدد 01 مؤرخة في 06 يناير 2023 .

- عقد عرفي ) وكالة ( مصحح اإلمضاء بتاريخ 05 يناير 2023 .

على   2023 أبريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 127042 - 23

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالب التحفيظ : حصاض زكرياء بن بوشعيب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض احلومارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض احلومارة"

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار الشنينات ، جماعة و قيادة حد احرارة ، إقليم أسفي

مساحته : 49 آر 32 سنتيار تقريبا
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حدوده : 

شماال : بن قدور نور الدين و بن عالل بوجمعة و بن الطاهر عالل 

شرقا : نائب ورثة عالل بن العربي

جنوبا : نائب ورثة عالل بن قدور

غربا : بن احملجوب مبارك و بن احملجوب عبد الرحمان و بن احملجوب حلسن 

و بن احلسني عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 224 صحيفة 240 كناش 01 عدد 229 

بتاريخ 24 اكتوبر 2021 .

- شهادة إدارية عدد 176 مؤرخة في 05 اكتوبر 2021

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 55 صحيفة 63 كناش 01 عدد 235 

بتاريخ 26 نوفمبر 2021

- عقد عرفي ) وكالة ( مصحح اإلمضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2022 .

على   2023 أبريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 127043 - 23

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالب التحفيظ : حصاض زكرياء بن بوشعيب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض الزريبة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الزريبة"

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار الشنينات ، جماعة و قيادة حد احرارة ، إقليم أسفي

مساحته : 21 آر 85 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : نائب ورثة عالل بن العربي

جنوبا : نائب ورثة عالل بن العربي 

غربا : نائب ورثة عالل بن العربي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 223 صحيفة 237 كناش 01 عدد 229 

بتاريخ 27 اكتوبر 2021 .

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 90 صحيفة 125 كناش 02 عدد 109 

بتاريخ 02 اكتوبر 2021 .

- شهادة إدارية عدد 175 مؤرخة في 05 اكتوبر 2021

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 281 صحيفة 292 كناش 01 عدد 229 

بتاريخ 26 نوفمبر 2021

- عقد عرفي ) وكالة ( مصحح اإلمضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2022 .

على   2023 أبريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال 

مطلب رقم 127044 - 23

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالب التحفيظ : الزرهوني محمد ابن عمر بن ج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حائط الكرمة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حائط الكرمة "

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار البدوزة ، جماعة و قيادة أوالد زيد ، إقليم أسفي

مساحته : 05 آر 62 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : العرايشي محمد و من معه

شرقا : الطريق عرضها 30 متر 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 78238 - 23 

غربا : اجلرف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- محضر القسمة املؤرخ في 22 ديسمبر 2015 ملف التنفيذ 713/2015

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 375 صحيفة 339 كناش 01 عدد 236 

بتاريخ 27 اكتوبر 2021.

- شهادة إدارية عدد 38 مؤرخة في 30 اغسطس 2022 .

على   2023 أبريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا. 

مطلب رقم 127045 - 23

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالب التحفيظ : الزرهوني محمد ابن عمر بن ج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرمل البحراني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرمل البحراني"

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار الكرعان، جماعة و قيادة أوالد زيد، إقليم أسفي

مساحته : 25 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : العرايش محمد

شرقا : الشانطي 

جنوبا : الزرهوني محمد 

غربا : اجلرف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 189 صحيفة 170 كناش 01 عدد 236 

بتاريخ فاحت ابريل 2022

- نسخة من رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 269 صحيفة 251 كناش 01 

عدد 92 بتاريخ 07 يونيو 2006 .

- نسخة من رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 178 صحيفة 133 كناش 01 

عدد 27 بتاريخ 15 اكتوبر 1997 .
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- عقد عرفي ) وكالة مفوضة ( مصححة اإلمضاء بتاريخ 05 فبراير 2002 

- شهادة إدارية عدد 23 مؤرخة في 07 يوليو 2022 .

على   2023 أبريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا

مطلب رقم 127046 - 23

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023

طالب التحفيظ : بن الزائر عبد اجلليل بن عبد اهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد جنان"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد جنان"

نوعـه : أرض فالحية بها خط كهربائي

موقعـه : حي املغارات ، سبت اجزولة، إقليم أسفي

مساحته : 98 آر 49 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : بوعيدة عبد الرحمان 

شرقا : بوعيدة املصطفى و نائب ورثة سالم بن الهديل و نائب ورثة دندون

جنوبا : طريق

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي ) استمرار ( ضمن بعدد 292 صحيفة 266 كناش 01 عدد 160 

بتاريخ 04 اكتوبر 2022

- شهادة إدارية عدد 19 مؤرخة في 27 ماي 2022 .

على   2023 أبريل   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 بعد الزوال بعد الزوال 

مطلب رقم 127047 - 23

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023

طالبو التحفيظ :

- السلموني لكبيرة بنت امحمد بنسبة 684 / 5472

- دبوح صالح الدين بن محمد بن اجلياللي بنسبة 5 / 5472

- دبوح البشير بن محمد بن اجلياللي بنسبة 504 / 5472

- دبوح احملجوب بن محمد بن اجلياللي بنسبة 5 / 5472

- دبوح عبد العزيز بن محمد بن اجلياللي بنسبة 504 / 5472

- دبوح سعيد بن محمد بن اجلياللي بنسبة 5 / 5472

- دبوح زهرة بنت محمد بن اجلياللي بنسبة 252 / 5472

- دبوح خديجة بنت محمد بن اجلياللي بنسبة 252 / 5472

- دبوح عائشة بنت محمد بن اجلياللي بنسبة 252 / 5472

- الهادي حفيظة بنت حلسن بنسبة 63 / 5472

- دبوح فؤاد بن حميد بن محمد بنسبة 98 / 5472

- دبوح عبد احلق بن حميد بن محمد بنسبة 98 / 5472

- دبوح هشام بن حميد بن محمد بنسبة 98 / 5472

- دبوح عادل بن حميد بن محمد بنسبة 98 / 5472

- دبوح فاطمة الزهراء بنت حميد بن محمد بنسبة 49 / 5472 

- دبوح عبد الوهاب بن محمد بن اجلياللي بنسبة 5 / 5472

- دبوح اجلياللي بن محمد بن اجلياللي بنسبة 504 / 5472

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمري 02"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمري 02"

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار احلنيشات ، سبت اجزولة ، إقليم أسفي

مساحته : 79 آر 62 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : نائب ورثة إدريس مرزاق و نائب ورثة عمر مرزاق

شرقا : الطريق عرضها 30

جنوبا : نائب ورثة إدريس مرزاق 

غربا : الرشيدي البشير و الرسم العقاري عدد 32510 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

 25 بعدد 152 صحيفة 393 كناش عدد  ( ضمن  بيع   ( - رسم عدلي 

بتاريخ 29 سبتمبر 1973

 25 266 كناش عدد  بعدد 138 صحيفة  ( ضمن  بيع   ( - رسم عدلي 

بتاريخ 29 سبتمبر 1973

- رسم عدلي ) إراثة ( ضمن بعدد 174 كناش عدد 27 بتاريخ 14 يوليو 2009

- رسم عدلي ) إحصاء ( ضمن بعدد 62 كناش 02 عدد 30 بتاريخ 23 

نوفمبر 2011 .

- شهادة مطابقة االسم مؤرخة عدد 14/2017 في 28 ديسمبر 2017

- شهادة إدارية عدد 19 مؤرخة في 27 ماي 2022 .

على   2023 أبريل   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 127048 - 23

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023

طالب التحفيظ : كستالي ادريس بن صالح بن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الرمل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الرمل "

بالسح  مرافق  و  طابقني  و  سفلي  من  تتكون  للسكن  دار   : نوعـه 

مساحتها 43 متر 

موقعـه : حي املدورات ، سبت اجزولة ، إقليم أسفي

مساحته : 88 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : املليس عبد اجمليد

شرقا : الزنقة عرضها 7 أمتار

جنوبا : الرسم العقاري عدد 50226 - 23 

غربا : كرمي محمد
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 7 صحيفة 6 كناش 01 عدد 72 بتاريخ 

01 يوليو 2004

- نسخة من رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 365 صحيفة 228 كناش 01 

عدد 43 بتاريخ 13 يناير 1998 .

- شهادة إدارية عدد 12 مؤرخة في 29 ماي 2009

على   2023 أبريل   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا

مطلب رقم 127049 - 23

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023

طالب التحفيظ : الرحولي احلسن بن الطيبي بن اعمارة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد باعامر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد باعامر"

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار املدورات ، سبت اجزولة ، إقليم أسفي

مساحته : 01 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : بن البشير عمر

شرقا : بنت البشير عائشة و بنت البشير فاحتة

جنوبا : نائب ورثة حمدان 

غربا : الرسم العقاري عدد 79372 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- عقد عرفي ) وكالة ( مصحح اإلمضاء بتاريخ 13 يناير 2023

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 469 كناش 01 عدد 117 بتاريخ 27 

يناير 2014

- نسخة من رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 226 صحيفة 182 كناش 01 

عدد 101 بتاريخ 09 ديسمبر 2011 .

- شهادة إدارية عدد 23 مؤرخة في 03 سبتمبر 2022

على   2023 أبريل   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 بعد الزوال

مطلب رقم 127050 - 23

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023

طالب التحفيظ : العداوري يوسف بن أحمد بن الدائم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد امحيجر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد امحيجر"

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : دوار ركراكة ، جماعة و قيادة لغياث ، إقليم أسفي

مساحته : 19 آر 26 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق عرضها 30 متر

شرقا : الرسم العقاري عدد 70614

جنوبا : نائب ورثة هيري 

غربا : خافيت رفيق و خافيت جمال

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

 45 صحيفة   81 بعدد  ضمن   ) استمرار   ( عدلي  رسم  من  نسخة   -

كناش 01 عدد 90 بتاريخ 25 اغسطس 2008 .

- نسخة من رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 91 صحيفة 51 كناش 01 

عدد 90 بتاريخ 27 اغسطس 2008

- نسخة من رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 408 صحيفة 223 كناش 01 

عدد 90 بتاريخ 20 اكتوبر 2008 

- نسخة من رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 407 صحيفة 223 كناش 01 

عدد 90 بتاريخ 06 ديسمبر 2008

- نسخة من رسم عدلي ) مخارجة ( ضمن بعدد 169 مكرر صحيفة 221 

كناش 02 عدد 26 بتاريخ 09 مارس 2009

 26 بتاريخ  بعدد 61 كناش 01 عدد 174  ( ضمن  بيع   ( - رسم عدلي 

مارس 2014

- نسخة من رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 112 صحيفة 89 كناش 01 عدد 

135 بتاريخ 12 ديسمبر 2017 

- رسم عدلي ) بيع ( ضمن بعدد 279 صحيفة 318 كناش 01 عدد 136 

بتاريخ 26 ابريل 2018.

- شهادة إدارية 02 بتاريخ 25 فبراير 2022

- شهادة إدارية 04 بتاريخ 25 فبراير 2022

- شهادة إدارية 05 بتاريخ 25 فبراير 2022

على   2023 أبريل   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بأسفي بالنيابة

عبد اجلليل أبامني     

محافظة احلسيمة

إعالن عن إيداع البيان والتصميم التجزيئيني )تطبيق الفصل 4

من الظهير رقم 1.69.174( بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969(

بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية " سيدي بومتيم "

البيان  بومتيم  سيدي  قائد  مبكتب  وضع  قد  أنه  العموم  علم  في  ليكن 

"سيدي  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  ملنطقة  التجزيئيني  والتصميم 

بومتيم" املتكونة من 22228 مطلب حتفيظ، وفي وسع كل من يهمه األمر 

أن يطلع مجانا على هذا البيان والتصميم املرفق به في مركز السلطة 

احمللية وكذا مبصلحة احملافظة على األمالك العقارية باحلسيمة.
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مطلب رقم 289298 - 24
تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023؛

طالب التحفيظ : توفيق الطيبي بن محمد؛  
."zabouk االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زبوق

نوعـه : أرض عارية؛
موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ايت يوسف وعلي، 

احملل املدعو  "زبوق"؛
مساحته: 02 اَر 17 س تقريبا؛

حدوده : 
شرقا : اندروسي خالد؛

شماال : ورثة بوزبع، الرسمني العقاريني عدد 39153 - 24، 25879 - 24؛
جنوبا : طريق عمومي،
غربا : أندروسي ايدير؛

احلقوق العينية : ال شيء. 
أصل امللك: 

 158 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1
صحيفة 398 عدد 343 بتاريخ 26 أكتوبر 2021 )توثيق احلسيمة(؛

2 - رسم اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 94 
صحيفة 129 عدد 127 بتاريخ 31 يناير 2020 )توثيق احلسيمة(؛

3 - عقد وكالة عرفي مؤرخ في 18 يناير 2023؛
4 - شهادة إدارية مؤرخة في 27 يناير 2023؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 17 أبريل 2023 على 
الساعة 00 : 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 
البشير دحوتي    

محافظة ورزازات

مطلب رقم 59422 - 28
تاريخ اإليداع : 30 يناير 2023.

طالبو التحفيظ : 
- جرو فاطمة بنت احماد بنسبة 1 / 8 

- اسفي جيهان بنت عمرو بنسبة 1 / 8 
- اسفي خالد بن عمرو  بنسبة 2 / 8 

- اسفي سلوى بنت عمرو بنسبة 1 / 8 
- اسفي نسرين بنت عمرو بنسبة 1 / 8 
- اسفي كميليا بنت عمرو بنسبة 1 / 8 
- اسفي سعيدة بنت عمرو بنسبة 1 / 8

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "متارغني نايت عسو".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "متارغني نايت عسو".

مشتمالته : أرض عارية جزء منها فالحي
موقعه : اقليم زاكورة قيادة اكدز، جماعة تزارين، احملل املدعو : متارغني 

نايت علي أوبوملان.
مساحته : 197 هـ 30 آر 2 س تقريبا

حدوده :  

شماال : اجلبل

شرقا : اكونتر يدير

جنوبا : امردول

غربا : امردول و مطلب التحفيظ عدد 40921 - 28

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي و طريق رئيسية رقم 12 .

سند التملك : 

-رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 10 يوليو 1954.

-رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 8 أغسطس 1957.

-رسم عدلي موضوعه إراثة )أصل( بتاريخ 16يناير 2011.

-رسم عدلي موضوعه مخارجة )أصل( بتاريخ 5 ديسمبر 2011.

-رسم عدلي موضوعه ملحق )أصل( بتاريخ 18 نوفمبر 2012.

-رسم عدلي موضوعه إراثة )أصل( بتاريخ 8 مارس 2017.

-رسم عدلي موضوعه وكالة )أصل( بتاريخ 30 أغسطس 2018.

-رسم عدلي موضوعه تنازل )أصل( بتاريخ 8 أكتوبر 2018.

الساعة  على   2023 مارس   30 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 59423 - 28

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2023.

طالب التحفيظ : تيامز عبد الكبير بن عبد املالك بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فم دار سي بريك".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فم دار سي بريك".

مشتمالته : أرض عارية بها نخيل

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات جماعة سكورة، احملل املدعو : دوار اوالد 

شيخ علي.

مساحته : 1 آر 45 س تقريبا

حدوده :  

شماال : الرسم العقاري رقم 38543 - 28

شرقا : الشاوي محمد

جنوبا : الطريق

غربا : الساقية

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

-شهادة إدارية )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 12 أغسطس 2022.

-رسم عدلي موضوعه استمرار )أصل( بتاريخ 5 سبتمبر 2022.

-وكالة )أصل( بتاريخ 12 ديسمبر 2022.

الساعة  على   2023 31مارس  املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة و النصف صباحا .

مطلب رقم 59424 - 28

تاريخ اإليداع : 9 فبراير 2023.

أمالك  مندوب  عنها  ينوب   - اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات - بنسبة 1 / 1
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أنسي 10".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أنسي 10".

مشتمالته : أرض فالحية

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

مساحته : 14 آر تقريبا

حدوده :  

شماال : الساقية و ممر

شرقا : الدولة امللك اخلاص

جنوبا : املصرف

غربا : الدولة امللك اخلاص

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

-ظهير )نسخة( بتاريخ 27 مارس 1958.

-اجلريدة الرسمية )نسخة( بتاريخ 22 أغسطس 1958.

-وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات )أصل( بتاريخ 13ديسمبر 2022.

الساعة  على   2023 ابريل   10 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 59425 - 28

تاريخ اإليداع : 9 فبراير 2023.

أمالك  مندوب  عنها  ينوب   - اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات - بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أنسي 9".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أنسي 9".

مشتمالته : أرض فالحية

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

مساحته : 9 آر تقريبا

حدوده :  

شماال : الساقية و املمر

شرقا : الدولة امللك اخلاص

جنوبا : املصرف

غربا : الدولة امللك اخلاص

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

-ظهير )نسخة( بتاريخ 27 مارس 1958.

-اجلريدة الرسمية )نسخة( بتاريخ 22 أغسطس 1958.

-وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات )أصل( بتاريخ 13ديسمبر 2022.

الساعة  على   2023 ابريل   10 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا .

مطلب رقم 59426 - 28

تاريخ اإليداع : 9 فبراير 2023.

أمالك  مندوب  عنها  ينوب   - اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات - بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أنسي 8".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أنسي 8".

مشتمالته : أرض فالحية
موقعه : اقليم و دائرة ورزازات جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تفولتوت .

مساحته : 9 آر 50 س تقريبا
حدوده :  

شماال : الساقية و املمر
شرقا : الدولة امللك اخلاص

جنوبا : املصرف
غربا : الدولة امللك اخلاص

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.
سند التملك : 

-ظهير )نسخة( بتاريخ 27 مارس 1958.
-اجلريدة الرسمية )نسخة( بتاريخ 22 أغسطس 1958.

-وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات )أصل( بتاريخ 13ديسمبر 2022.
الساعة  على   2023 ابريل   10 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 59427 - 28
تاريخ اإليداع : 9 فبراير 2023.

أمالك  مندوب  عنها  ينوب   - اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 
الدولة بورزازات - بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أنسي 7".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أنسي 7".

مشتمالته : أرض فالحية
موقعه : اقليم و دائرة ورزازات جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تفولتوت.

مساحته : 16 آر تقريبا
حدوده :  

شماال : الساقية و املمر
شرقا : امللك اخلاص الدولة

جنوبا : املصرف
غربا : الدولة امللك اخلاص

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.
سند التملك : 

-ظهير )نسخة( بتاريخ 27 مارس 1958.
-اجلريدة الرسمية )نسخة( بتاريخ 22 أغسطس 1958.

-وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات )أصل( بتاريخ 13ديسمبر 2022.
الساعة  على   2023 ابريل   10 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 59428 - 28
تاريخ اإليداع : 9 فبراير 2023.

أمالك  مندوب  عنها  ينوب   - اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 
الدولة بورزازات - بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أنسي 6".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أنسي 6".

مشتمالته : أرض فالحية
موقعه : اقليم و دائرة ورزازات جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تفولتوت.

مساحته : 8 آر تقريبا
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حدوده :  

شماال : الساقية و املصرف

شرقا : املصرف و الدولة امللك اخلاص

جنوبا : املصرف

غربا : الدولة امللك اخلاص

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

-ظهير )نسخة( بتاريخ 27 مارس 1958.

-اجلريدة الرسمية )نسخة( بتاريخ 22 أغسطس 1958.

-وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات )أصل( بتاريخ 13 ديسمبر 2022.

الساعة  على   2023 ابريل   10 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 59429 - 28

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

أمالك  مندوب  عنها  ينوب   - اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات - بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أنسي 5".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أنسي 5".

مشتمالته : أرض فالحية

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

مساحته : 5 آر تقريبا

حدوده :  

شماال : الدولة امللك اخلاص

شرقا : الدولة امللك اخلاص

جنوبا : املصرف و الطريق

غربا : املصرف

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

-ظهير )نسخة( بتاريخ 27 مارس 1958.

-اجلريدة الرسمية )نسخة( بتاريخ 22 أغسطس 1958.

-وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات )أصل( بتاريخ 13 ديسمبر 2022.

الساعة  على   2023 ابريل   13 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 59430 - 28

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

أمالك  مندوب  عنها  ينوب   - اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات - بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أنسي 4".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أنسي 4".

مشتمالته : أرض فالحية

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

مساحته : 4 آر 50 س تقريبا

حدوده :  

شماال : امللك اخلاص الدولة

شرقا : امللك اخلاص الدولة
جنوبا : املصرف و الطريق
غربا : امللك اخلاص الدولة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.
سند التملك : 

-ظهير )نسخة( بتاريخ 27 مارس 1958.
-اجلريدة الرسمية )نسخة( بتاريخ 22 أغسطس 1958.

-وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات )نسخة( بتاريخ 13 ديسمبر 2022.
الساعة  على   2023 ابريل   13 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا .

مطلب رقم 59431 - 28
تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

أمالك  مندوب  عنها  ينوب   - اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 
الدولة بورزازات - بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أنسي 3".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أنسي 3".

مشتمالته : أرض فالحية
موقعه : اقليم و دائرة ورزازات جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تفولتوت .

مساحته : 6 آر تقريبا
حدود :  

شماال : امللك اخلاص الدولة
شرقا : الطريق

جنوبا : املصرف و الطريق
غربا : امللك اخلاص الدولة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.
سند التملك : 

-ظهير )نسخة( بتاريخ 27 مارس 1958.
-اجلريدة الرسمية )نسخة( بتاريخ 22 أغسطس 1958.

-وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات )أصل( بتاريخ 13 ديسمبر 2022.
الساعة  على   2023 ابريل   13 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 59432 - 28
تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

أمالك  مندوب  عنها  ينوب   - اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 
الدولة بورزازات - بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أنسي 2".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أنسي 2".

مشتمالته : أرض فالحية
موقعه : اقليم و دائرة ورزازات جماعة ترميكت، احملل املدعو : دوار تفولتوت .

مساحته : 11 آر تقريبا
حدوده :  

شماال : الساقية و املمر
شرقا : الطريق الوطنية رقم 9 و الطريق

جنوبا : امللك اخلاص الدولة
غربا : امللك اخلاص الدولة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.
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سند التملك : 

-ظهير )نسخة( بتاريخ 27 مارس 1958.

-اجلريدة الرسمية )نسخة( بتاريخ 22 أغسطس 1958.

-وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات )أصل( بتاريخ 13 ديسمبر 2022.

الساعة  على   2023 ابريل   13 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 59433 - 28

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

أمالك  مندوب  عنها  ينوب   - اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات - بنسبة 1 / 1

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

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

مشتمالته : أرض فالحية

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

مساحته : 28 آر تقريبا

حدوده :  

شماال : الطريق الوطنية رقم 9

شرقا : الشعبة

جنوبا : مقبرة

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

-ظهير )نسخة( بتاريخ 27 مارس 1958.

-اجلريدة الرسمية )نسخة( بتاريخ 22 أغسطس 1958.

-وثيقة إدارية موضوعه كناش احملتويات )أصل( بتاريخ 13ديسمبر 2022.

الساعة  على   2023 ابريل   13 املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " مركز ورزازات الدولة " .

مطلب التحفيظ رقم 17507 - م الذي أدرج إعالن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية رقـم 1252 املؤرخـة في : 28 ديسمبر 2022 .

مسطرة  فإن   ،2023 يناير   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو : "مركز ورزازات الدولة" موضوع مطلب التحفيظ 

: مركز ورزازات،  ، الكائن مبدينة ورزازات، احملل املدعو  : 17507 - م  رقم 

تتابع من االن فصاعدا : 

01( بالتسمية اجلديدة "ملك زهيري" ومبساحة قدرها : "04 آر 56 س" 

في اسم السيد زهيري محمد بن الشيخ .

02( بالتسمية اجلديدة "السوق البلدي 1" ومبساحة قدرها : "49 آر 48 س" 

في اسم اجمللس اجلماعي لورزازات .

 ، املذكور  تأييدا للمطلب  املودعة سابقا  العقود  والكل مبقتضى نفس   -

وكذا : 

 17 املوافق   1442 االولى  جمادي   02 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

ديسمبر 2020.

-عقد توثيقي مؤرخ في 22 ديسمبر 2022.

- -فيما تبقى من امللك في اسم الدولة املغربية امللك اخلاص .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " التنمية " .

مطلب التحفيظ رقم 28767 - م الذي أدرج إعالن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية رقـم 1252 املؤرخـة في 28 ديسمبر 2022 .

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 13 فبراير 2023 ،فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو "التنمية" موضوع مطلب التحفيظ رقم 28767 - م ، الكائن 

مبدينة ورزازات، احملل املدعو : مركز ورزازات، تتابع من االن فصاعدا : 

- حتت التسمية اجلديدة " ابوبكر " في اسم السيد ايت عبد اهلل عبد 

الرحمان بن محمد، مبساحة قدرها 01 آر 26 س .

- حتت التسمية "غسات" في اسم السيد الهكاوي محمد بن احلسني 

، مبساحة قدرها 01 آر 25 س.

- حتت تسمية " ملك بوبكر " في اسم السادة

1-( واوراغ الزهرة بنت محمد بنسبة 1 / 8

2-( بوبكور كمال بن محمد بنسبة 3 / 8

3-( بوبكور سليمة بنت محمد بنسبة 1 / 8، 

4-( بوبكور محمد بن محمد بنسبة 3 / 8 مبساحة قدرها 01 آر 29 س.

- حتت التسمية "حفصة " ، في اسم السيد الناصري عبد اهلل بن 

محمد ، مبساحة قدرها 05 آر 03 س .

- حتت التسمية " بن سالم " ، في اسم السادة : 

- امزيل زهراء بنت محمد

– امزيل عائشة بنت محمد

– أمزيل عبد الرحمان بن محمد

- امزيل محمد بن محمد 

– امزيل حسن بن محمد 

- أمزيل خديجة بنت محمد 

– أمزيل عبد الواحد بن محمد 

– امزيل مينة بنت محمد

- امزيل عمر بن محمد 

– امزيل زينب بنت محمد 

– امزيل عبد اهلل بن محمد ) على الشياع بينهم بنسبة 1 / 17 لكل 

أنثى و 2 / 17 لكل ذكر ( ، و مبساحة قدرها 16 آر 37 س .

- حتت التسمية " ملك ايت باموسى " ، في اسم احلسن ايت با موسى 

، مبساحة قدرها 01 آر 28 س .

- حتت التسمية " ايدير 1 " ، في اسم السيدين : 

1( ايت با يدير بن سعيد

2( اللوز فاطيمة بنت احمد ، مبساحة قدرها 01 آر 06 س على الشياع 

مناصفة بينهما .

املومن  عبد  السيد  اسم  في   " املومن  عبد  ملك   " التسمية  حتت   -

محمد بن محمد ، مبساحة قدرها 98 س .

- حتت التسمية "ملك عادل" ، في اسم السيدين :

1( حمدي عادل بن ميلود

 ، بينهما(  الشياع مناصفة  )على   - بوشعيب  بنت  أسماء جداني   )2

ومبساحة قدرها : 01 آر 40 س. 

- حتت التسمية " ملك محسن " في اسم السيد محمد محسن بن 

موالي حلسن - مبساحة قدرها 99 س .
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بن  تكرتي  السيد حسن  اسم  في   " " ملك حسن  التسمية  - حتت 

يوسف - مبساحة قدرها 01 آر 26 س .

- حتت التسمية " ملك ازدو " في اسم السيدة ازدو تورية بنت عمر - 

مبساحة قدرها 01 آر 60 س .

- حتت التسمية " ملك حلسن " في اسم السيد حلسن احتيتي بن 

حلو - مبساحة قدرها 95 س .

: رشيد امهري بن  - حتت التسمية " ملك رشيد " في اسم السيد 

جامع - مبساحة قدرها 01 آر 40 س .

- حتت التسمية " ارض مباني املديرية اإلقليمية " في اسم : املكتب 

، مبساحة  الكهرباء  قطاع  للشرب  الصالح  املاء  و  للكهرباء  الوطني 

قدرها 47 آر 30 س .

بن  السعيد  محمد  السيد  اسم  في   " السعيد   " التسمية  حتت   -

حلسن - مبساحة قدرها 83 س .

- حتت التسمية "ملك البوحلي " ، في اسم السيد البوحلي ادريس بن 

محمد ، مبساحة قدرها 1 آر 39 س .

احلق  عبد  السيد  اسم  في   ، الصحراء"  "سينما  التسمية  حتت   -

يعقوت بن احلسني ، مبساحة قدرها 05 آر 01 س .

- والكل مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور ، وكذا : 

-عقد بيع عرفي مثبث اإلمضاء في 08 اغسطس 2000 .

-عقد عرفي مؤرخ في 02 فبراير 2000.

-رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17 ابريل 1999.

-رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17 ابريل 2005.

-رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2008.

-رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 يونيو 2019.

-عقد عرفي مؤرخ في 11 فبراير 2011.

-عقد عرفي مؤرخ في 03 سبتمبر 2012.

-عقد مخارجة عرفي مؤرخ في 03 سبتمبر 2012.

-محرر ثابت التاريخ في 15 ابريل 2021.

- ما تبقى من امللك في اسم بلدية ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

    حلسن اليعقوب

محافظة الرماني

مطلب رقم 7287 - 29

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : محمد الغالي بن زاير بن عبد القادر 

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " عضم الشرقاوي ".

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عضم الشرقاوي".

نـوعـه : " ارض فالحية ".

دوار  البراشوة  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

العيايدة أوالد ميمون 2.

مسـاحتـه : 07 هكتار 72 آر 21 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : رسم عقاري عدد 58642 - ر 

شـرقـا : مطلب التحفيظ عدد 37349 - ر

جنوبا : الشعبة و الرسم العقاري عدد 40037 - ر

غربـا : احلجاوي بن عشور ومن معه 

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 يناير 2016

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 مارس 2020

 2023 أبريل   10 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 7288 - 29

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : محمد الغالي بن زاير بن عبد القادر 

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " قلعة اجلمال ".

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قلعة اجلمال".

نـوعـه : " ارض فالحية ".

دوار  البراشوة  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

العيايدة أوالد ميمون 2.

مسـاحتـه : 06 هكتار 39 آر 30 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : العربي بن محمد و ملك خاص للدولة *سد موالي عبداهلل*

شرقا : حماوي بن صالح

جنوبا : العربي بن محمد 

غربـا : ملك خاص للدولة *سد موالي عبداهلل* 

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 يناير 2016

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 مارس 2020

 2023 أبريل   10 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 7289 - 29

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023 .

طالب التحفيظ : 

-محمد الغالي بن زاير بن عبد القادر 

اإلسـم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " الغراف ".

اإلسـم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الغراف".

نـوعـه : " ارض فالحية ".
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دوار  البراشوة  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : مـوقعـه 

العيايدة أوالد ميمون 2 .

مسـاحتـه : 80 آر 40 س تقريبا.

حــدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ عدد 22596 - ر – و مطلب التحفيظ 

عدد 18192 - ر

شـرقـا : الشراد محمد

جنوبا : ورثة احلجاوي محمد ومن معه 

غربـا : مطلب التحفيظ عدد 4329 - 29 

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 يناير 2016

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 مارس 2020

 2023 أبريل   10 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة الواحدة النصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

حسن اخللقي    

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 147718 - 31

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : جضهيم عبد اهلل بن محمد بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان صنبا 3".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان صنبا 3".

مشتمالته : أرض عارية بجزء منها بها بناية من سفلي

موقعه : مزارع اخربان الكرمية جماعة أربعاء الساحل اقليم تيزنيت.

مساحته : 2 آر 52 س تقريبا

حدوده :  

شماال : ابورك احلسن

شرقا : طريق

جنوبا : طالب التحفيظ

غربا : ابودرار و بلعسري

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25 نوفمبر 1992.

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24أكتوبر 2018.

- شهادة إدارية بتاريخ 20 سبتمبر 2022.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13ابريل 2023 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 147719 - 31

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : جضهيم عبد اهلل بن محمد بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان صنبا 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان صنبا 1".

مشتمالته : أرض عارية بجزء منها بها بناية من سفلي وطابق علوي واحد

موقعه : جوف اخربان الكرمية جماعة أربعاء الساحل اقليم تيزنيت.

مساحته : 2 آر 26 س تقريبا

حدوده :  

شماال : ابورك أحمد و بلعسري احلسن

شرقا : طريق

جنوبا : بلعسري احلسني و اكمار احلسن

غربا : بلعسري احلسن

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 ماي 1989.

- رسم عدلي موضوعه تذريع )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 14 يونيو 1989.

- رسم عدلي موضوعه مبادلة بتاريخ 9 مارس 1991.

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 نوفمبر 1992.

- شهادة إدارية بتاريخ 20 سبتمبر 2022 عدد 76.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 ابريل 2023 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 147720 - 31

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : جضهيم عبد اهلل بن محمد بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان صنبا 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان صنبا 2".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : اخربان جماعة أربعاء الساحل اقليم تيزنيت.

مساحته : 2 آر 38 س تقريبا

حدوده :  

شماال : زغال عائشة

شرقا : طريق

جنوبا : ابورك احلسن

غربا : ابودرار

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه تذريع )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 14 يونيو 1989.

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30 يوليو 1993.

- شهادة إدارية بتاريخ 20 سبتمبر 2022 عدد 74.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13ابريل 2023 على الساعة 11 

و00 دقيقة.
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مطلب رقم 147721 - 31

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : بوركال فاضمة بنت عبد اهلل بنسبة 1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "افتاس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "افتاس".

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : حي أفتاس جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.

مساحته : 77 س تقريبا

حدوده :  

شماال : بوشلي سيلفانا ماريا

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 22853 - 31

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 1769 - 31

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 18يناير 2022.

- رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 11أكتوبر 2022.

- عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 21 ديسمبر 2022.

- شهادة إدارية بتاريخ 3 فبراير 2023 عدد 17/2023.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14 ابريل 2023 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد اللطيف ميموني    

محافظة الصويرة

مطلب رقم 63407 - 35

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : محمد لشكر بن ميلود 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ولد سي ميلود"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ولد سي ميلود "

مشتمالته : ارض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة اجلنوبية، جماعة حد 

الدرى، دوار تكميجو .

مساحته  16 آر 24 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : ورثة احلاج محمد بن اشهيبة 

شرقا : مجرى مائي 

جنوبا : الرسم العقاري 8639/م - سي محمد بن احمايدة 

غربا : الرسم العقاري 14207/م

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ربيع االول 1930 املوافق 09 ماي 1970 

 31 األمالك عدد  1970 سجل  يونيو   20 بتاريخ  الصويرة ضمن  توثيق 

حتت رقم 236 صحيفة 145 

- رسم ملحق عدلي مؤرخ في 05 رجب 1444 املوافق 27 يناير 2023 

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ فاحت فبراير 2023 سجل اخملتلفة عدد 296 

حتت رقم 14 صحيفة 13 

- تصميم موقعي

احلادية  الساعة  على   2023 ابريل   17  : التحديد  إلجراء  املقرر  التاريخ 

عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 63408 - 35

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : الباتول ماموني بنت سعيد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك التيرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك التيرس "

مشتمالته : ارض فالحية بها بناية من طابق سفلي.

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، قيادة الشياظمة اجلنوبية، جماعة حد 

الدرى، دوار التابية .

مساحته : 12 آر 63 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : محمد ماموني 

شرقا : عمر والهال – الطريق الوطنية رقم 1 بعرض 30 متر

جنوبا : عبد اهلل ماموني – عمر ماموني

غربا : مسلك العمومي بعرض 5 امتار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 رمضان 1442 املوافق 25 ابريل 2021 توثيق 

الصويرة ضمن بتاريخ 28 ماي 2001 سجل األمالك عدد 160 حتت رقم 

357 صحيفة 275 

- رسم وكالة عرفية مصحح االمضاء بتاريخ 27 اغسطس 2021 

-شهادة ادارية عدد 19/21/ مت مؤرخة في 19 ابريل 2021

- تصميم موقعي

التاريخ املقرر إلجراء التحديد : 17 ابريل 2023 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 63409 - 35

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : فاضمة الكورة بنت عبد الكرمي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " امينتكانت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امينتكانت "

مشتمالته : ارض عارية

موقعه : بلدية الصويرة، دوار الغزوة .

مساحته : 28 آر 93 س تقريبا.
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حدوده :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3136 - 35 - ورثة احلسن بيزبيز.

شرقا : محمد الكورة – عبد اهلل الكورة

جنوبا : حميد ابودرار – محمد الكورة

غربا : طريق عمومي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 شوال 1434 املوافق 30 اغسطس 2013 

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 30 سبتمبر 2013 سجل األمالك عدد 95 

حتت رقم 124 صحيفة 178 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 13 مؤرخة في 23 اغسطس 2013.

- تصميم موقعي

التاريخ املقرر إلجراء التحديد : 17 ابريل 2023 على الساعة الواحدة 

والنصف زواال.

مطلب رقم 63410 - 35

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : عبد اهلل الكورة بن عبد الكرمي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " امينتكانت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امينتكانت "

مشتمالته : ارض عارية

موقعه : بلدية الصويرة، دوار الغزوة .

مساحته : 05 آر تقريبا.

حدوده :  

شماال : ورثة حلسن بيزبيز 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3352 - 35

جنوبا : اخملتار الكورة – محماد الكورة

غربا : فاظمة الكورة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

سند التملك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 شوال 1434 املوافق 30 اغسطس 2013 

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 24 سبتمبر 2013 سجل األمالك عدد 98 حتت 

رقم 10 صحيفة 11 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 12 مؤرخة في 23 اغسطس 2013.

- تصميم موقعي

الثانية  الساعة  على   2023 ابريل   17  : التحديد  املقرر إلجراء  التاريخ 

عشر زواال.

مطلب رقم 63411 - 35

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : لبنى بيمورن بنت مبارك 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فم الغابة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فم الغابة "

مشتمالته : ارض عارية

موقعه : بلدية الصويرة، دوار الغزوة .

مساحته : 16 آر تقريبا.

حدوده :  

شماال : فاضمة عدي – رشيد بن جدي 

شرقا : الرسم العقاري عدد 9734 - -35 احمد باحلاج 

عدد  التحفيظ  مطلب   35-  -  20653 عدد  العقاري  الرسم   : جنوبا 

 35 - 62902

غربا : طريق عمومي- رشيد بن جدي – الرسم العقاري عدد 13297/م 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 محرم 1397 املوافق 18 ديسمبر 1976 

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 29 يناير 1977 سجل األمالك عدد 40 حتت 

رقم 90 صحيفة 75

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 رجب 1443 املوافق 11 فبراير 2022 

توثيق الصويرة ضمن بتاريخ 25 مارس 2022 سجل األمالك عدد 168 

حتت رقم 183 صحيفة 245

- شهادة ادارية عدد 28/2022 مؤرخة في 20 ديسمبر 2022.

- تصميم موقعي

التاريخ املقرر إلجراء التحديد : 18 ابريل 2023 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : الساحل . 

مطلب عدد 3165 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 294 املؤرخة في 18 اغسطس 2004.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 13 فبراير 2023، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " الساحل " ذي مطلب التحفيظ عدد 3165 - 35، الكائن 

دوار  بوزرقطون،  موالي  جماعة   ، اقرمود  قيادة  الصويرة،  ودائرة  باقليم 

السيد  التحفيظ  طالب  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  الباشرة.، 

 Hollande امحند بوليدام بن احمد ، مغربي، مزداد سنة 1966 ساكن ب

االسالمية  الشريعة  حسب  متزوج   ،  Wester Str128 Sijbekarspel

املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وذلك  كارسنت،  بوليدام  ليسيا  بالسيدة 

سابقا، وكذلك عقد موثق مؤرخ في 27 ماي 20004 .

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

محمد عطشة    

محافظة العرائش

 

مطلب رقم 37793 - 36

تاريخ اإليداع : 13فبراير 2023.

طالبو التحفيظ : 

1. احلوات نفيسة بنت محمد بنسبة 14 / 144 

2. الكنوني محمد االمني بن محمد بنسبة 65 / 144

3.  الكنوني حسان بن محمد بنسبة 65 / 144
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نفيسة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نفيسة ".

مشتمالته : أرض بها بناية تتكون من سفلي و طابق أول

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير،حي األندلس .

مساحته : 2 آر 14 س تقريبا

حدوده :  

شماال : ورثة كروم

شرقا : امللك العام اجلماعي

جنوبا : امللك العام اجلماعي

غربا : العزوزي خديجة و عبد اهلل بنفضيلي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 5 فبراير 1968 املوافق لـ28 

رجب 1385 

2 -رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 7 ماي 1968 املوافق لـ26 

محرم 1388 

3 -رسم عدلي موضوعه بيع )أصل( بتاريخ 17فبراير 1970 املوافق لـ20 

ذو احلجة 1389

 2006 4 -رسم عدلي موضوعه إحصاء متروك )أصل( بتاريخ 7 ابريل 

املوافق لـ8 ربيع األول 1427

5 -رسم عدلي موضوعه إراثة )أصل( بتاريخ 7 ابريل 2006 املوافق لـ8 

ربيع األول 1427 

6 -وكالة موضوعه وكالة )نسخة( بتاريخ 15يوليو 2021 

7 -وكالة موضوعه وكالة )أصل( بتاريخ 16يوليو 2021 

8 -شهادة إدارية موضوعه إدارية )أصل( بتاريخ 22سبتمبر 2022.

9 -رسم عدلي موضوعه إراثة )صورة مطابقة لألصل( بتاريخ 3 يناير 

2023 املوافق لـ10 جمادى اآلخرة 1444.

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 17ابريل 2023 على الساعة 10 

و 00 دقيقة .

مطلب رقم 37794 - 36

تاريخ اإليداع : 17فبراير 2023.

طالب التحفيظ : ايت بوزيت محمد ابن عبد اهلل بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "آيت بوزيت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "آيت بوزيت".

مشتمالته : أرض بها محل يتكون من سفلي

موقعه : مدينة العرائش ،شارع احلسن الثاني .

مساحته : 53 س تقريبا

حدوده :  

شماال : اليمالحي رشيد

شرقا : الساطوري حميد و اليمالحي رشيد

جنوبا : الرسم العقاري رقم 11 - 36

غربا : امللك العام اجلماعي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء.

سند التملك : رسم عدلي موضوعه مخارجة )صورة مطابقة لألصل( 

بتاريخ 5 نوفمبر 1987 املوافق لـ9 ربيع األول 1408

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 19ابريل 2023 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" الدولة لو 1071 "

ذي املطلب رقم 2318 - 36 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظهد

بتاريخ 05 يناير 2001 عدد 53

مسطرة  ،فإن   2023 يناير   25 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " الدولة لو 1071 " ذي املطلب رقم 2318 - 36 ، 

الواقع بإقليم العرائش،جماعة الساحل ،دوار النكارجة .

أصبحت تتابع من االن فصاعدا في اسم السيدتني : 

1. فاطمة بن الشاهد بنت محمد بنسبة ½ 

2. الزهرة بن الشاهد بنت محمد بنسبة ½

وذلك بناءا على احلجج و الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور و كذا : 

 29 بتاريخ   40 رقم  بالعرائش  االبتدائية  احملكمة  عن  الصادر  احلكم   -

ابريل 2008 رقم امللف 33-07/3.

- القرار الصادر عن محكمة االستئناف بطنجة رقم 642 بتاريخ 16 

يونيو 2011 ملف 150-08/8.

- قرار محكمة النقض عدد 07/8 املؤرخ في 05 يناير 2016 ملف مدني 

عدد 3961/1/8/2015.

- قرار محكمة االستئناف بطنجة رقم 511 بتاريخ 29 نوفمبر 2017 

ملف رقم 73/1403/2016.

ملف   2022 يوليو   05 في  املؤرخ   417/7 عدد  النقض  محكمة  قرار   -

مدني عدد 6241/1/1/2019 .

- رسم ملكية عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 30حرف أ صحيفة 316 

عدد 541 بتاريخ 23 سبتمبر 1975.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 30 ابريل 1992.

- وكالة عرفية مؤرخة في 13 ابريل 2001.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" جنان الوات 66761 "

ذي املطلب رقم 37347 - 36 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1191 بتاريخ 27 أكتوبر 2021 

حتفيظ  مسطرة  فإن   2022 يونيو   24 في  مؤرخ  تقييد  مطلب  مبقتضى 

الواقع   ،36  -  37347 رقم  املطلب  ذي   "66761 الوات  "جنان  املسمى  امللك 

بإقليم العرائش، دائرة موالي عبد السالم ،جماعة بني عروس، دوار وامراس. 

أصبحت تتابع من اآلن فصاعدا في إسم طالب التحفيظ األصلي باملساحة 

االجمالية التي اظهرها التصميم العقاري وهي 32 آر 11 سنتيار، بدال من 

بناءا على  التحفيظ، وذلك  إيداع مطلب  اثناء  املساحة املصرح بها سابقا 

نفس احلجج و الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

بوزيان ادريس    
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محافظة تارودانت

مطلب رقم 33024 - 39

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد ايت ادكير يوسف بن محمد.

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

نوعـه : ارض عارية.

: دوار عني صداق جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب  موقعه 

دائرة أوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بن قاسم والطريق؛ 

شرقا : ورثة زراك مبارك منهم زراك محمد؛ 

جنوبا : ربيعة احموية؛

غربا : محمد بن قاسم؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 31 اغسطس 2021. 

- نسخة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 فبراير 2021. 

- اشهاد باملوافقة عرفي مؤرخ في 20 أكتوبر 2022. 

- وكالة عرفية مؤرخة في 20 أكتوبر 2022. 

- شهادة ادارية مؤرخة في 13 يناير 2023. 

تاريخ التحديد : 10 ابريل 2023 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 33025 - 39

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد فركوس حفيض بن اليزيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ابياض «. 

نوعـه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون، بئر، حظيرة، معصرة تقليدية 

ودار للسكن سفلية ذات طابق اول.

موقعه : دوار اجلالعة جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 10 آر 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 29269 - 39، اكضيض محمد،عبد العزيز 

و رشيد؛ 

شرقا : اكضيض محماد؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 53216 - 39؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2022. 

تاريخ التحديد : 10 ابريل 2023 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 33026 - 39

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023.

طالبا التحفيظ :

- السيد محمد لعنب بن حسن بنسبة 1 / 2.

- السيدة فاطنة بلشكر بنت عمر بنسبة 1 / 2 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الفيضة 1 «. 

نوعـه : ارض فالحية .

موقعه : دوار الفيضة جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 30 آر 79 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة افورير ايت ميلود؛ 

شرقا : السهب؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 يناير 2022. 

- عقد بيع عرفي تابث التاريخ في فاحت فبراير 2022. 

- عقد بيع عرفي تابث التاريخ في 08 مارس 2022. 

- عقد بيع عرفي تابث التاريخ في 25 يناير 2022. 

- عقد بيع عرفي تابث التاريخ في 18 مارس 2022. 

- عقد بيع عرفي تابث التاريخ في 07 نوفمبر 2022. 

- وكالة عرفية مؤرخة في 20 يناير 2023. 

تاريخ التحديد : 18 ابريل 2023 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 33027 - 39

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد محمد لعنب بن حسن بنسبة 1/  2.

السيدة فاطنة بلشكر بنت عمر بنسبة 1 / 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الفيضة 2 «. 

نوعـه : ارض فالحية .

موقعه : دوار الفيضة جماعة اسن قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هـ 21 آر 54 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : حماد بن ساسي؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 30884 - 39 و اكدادو؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 يناير 2022. 

- عقد بيع عرفي تابث التاريخ في 07 نوفمبر 2022. 

- عقد بيع عرفي تابث التاريخ في 18 مارس 2022. 
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- عقد بيع عرفي تابث التاريخ في 25 يناير 2022. 

- وكالة عرفية مؤرخة في 20 يناير 2023. 

تاريخ التحديد : 18 ابريل 2023 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 33028 - 39

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد سعيد العواد بن موالي محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الدار القدمية «. 

نوعـه : ارض عارية.

موسى  سيدي  ودائرة  قيادة  الدير  جماعة  اسن  زاوية  دوار   : موقعه 

احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 02 آر 37 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الزاوي حسن منهم احمد الزاوي؛ 

شرقا : ورثة الزاوي حسن منهم رشيد الزاوي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ. 

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 15 اغسطس 2022. 

- نسخة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 ماي 2022. 

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 2017. 

- نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2020. 

- شهادة ادارية مؤرخة في 26 يوليو 2022. 

- وكالة عرفية مؤرخة في 20 يناير 2023. 

تاريخ التحديد : 19 ابريل 2023 على الساعة 09 : 30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك توعمرين « 

مطلب التحفيظ رقم 32604 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم : 1211 املؤرخة 16 مارس 2022.

مسطرة  فان   2023 فبراير   10 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  موضوع   " توعمرين  ملك  املسمى"  امللك  حتفيظ 

عدد 32604 - 39 الكائن بدوار بويحي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي 

اسم  في  فصاعدا  االن  من  ستتابع  تارودانت،  اقليم  احلمري  موسى 

نفس طالب التحفيظ االصلي، وذلك حسب احلدود احلقيقية اآلتية : 

- شماال : محمد املودن وبعضا مطلب التحفيظ عدد 32603 - 39.

- شرقا : ايت بوجمعة.

- جنوبا : الشعبة.

- غربا : الشعبة.

للمطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

املذكور وكذا حسب : 

- ملحق رسم شراء عدلي محرر في 24 يناير 2023 ضمن بعدد 494 ص 

عدد 771 كناش باقي الوثائق رقم 57 بتاريخ 26 يناير 2023.

- شهادة إدارية عدد 04/2021 مؤرخة في 08 ديسمبر 2021.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

محمد فاري     

محافظة بركان 

مطلب رقم 8663 - 40

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : جمال بوغالب بن محمد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغروط".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تاغروط ". 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار اللوز.

موقعه : إقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أجدير.

مساحته : 01 هكتار 80 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوغالم أحمد؛ 

شرقا : طريق عمومية بعرض 10امتار؛ 

جنوبا : ورثة بوغالب عبد اهلل؛ 

غربا : ورثة مقروف.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

 201 رقم  كناش   316 268 صحيفة  عدد  ملكية  موجب  رسم   : امللك  أصل 

مؤرخ في 23 يناير 2023 توثيق وجدة.

على   2023 أبريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 8664 - 40

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : جمال بوغالب بن محمد بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " وسرة ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " وسرة ". 

نوعه : ارض فالحية بورية بها بناية قدمية.

موقعه : إقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أجدير.

مساحته : 01 هكتار 60 آر 63 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوغالب أحمد؛ 

شرقا : طريق عمومية بعرض 10امتار؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3346 - 02؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 357 - 02.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم موجب ملكية عدد 259 صحيفة 280 كناش رقم 200 مؤرخ 

في 23 يناير 2023 توثيق وجدة.

 231 رقم  كناش   350 صحيفة   395 عدد  استدراكي  ملحق  رسم   -

مؤرخ في 02 فبراير 2023 توثيق وجدة.

على   2023 أبريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان

هشام املومني    
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محافظة صفرو

مطلب رقم 41651 - 41

تاريخ االيداع : 07 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : سميرة بنت حلسن آيت الطالب .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بايدير.

االسم الذي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "آيت الطالب". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

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

احمد،احملل املدعو : "مزارع امشلفن".

مساحته : 01 هـ 86 آر 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : علي بايدير؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 1966 - 41؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 1966 - 41؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2003؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 أكتوبر 2021؛

3 - نسخة لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 18 أكتوبر 1996؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 أبريل 2023 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 41652 - 41

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2023.

طالبو التحفيظ السادة : 

-1  عائشة بنت احساين ايدامران؛

2 - محمد جالل بن املصطفى فتاح؛

وبنسبة  الشياع  فتاح،بصفتهم شركاء على  املصطفى  بن  يوسف   -  3

02 أجزاء من أصل 16 جزء لألولى و 07 أجزاء من أصل ذلك للثاني والثالث. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان لكسير.

االسم الذي اعطاه طالبو التحفيظ للملك : "فدان لكسير". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

 : املدعو  عزابة،احملل  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

"فدان لكسير".

مساحته : 06 آر 88 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : علي فوزي؛

شرقا : احلسني لكسير؛

جنوبا : ساقية وطريق عمومية؛

غربا : محمد ملفضل؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2015؛

2 - نسخة طبق االصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2020؛

3 - نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 17 يناير 2023؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 أبريل 2023 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 41653 - 41

تاريخ االيداع : 10 فبراير 2023.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - عائشة بنت احساين ايدامران؛

2 - محمد جالل بن املصطفى فتاح؛

3 - يوسف بن املصطفى فتاح،بصفتهم شركاء على الشياع و بنسبة 

02 أجزاء من أصل 16 جزء لألولى و 07 أجزاء من أصل ذلك للثاني والثالث. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان دفيف.

االسم الذي اعطاه طالبو التحفيظ للملك : "فدان دفيف". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجارالزيتون؛

 : املدعو  عزابة،احملل  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

"فدان دفيف".

مساحته : 12 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : النيل بوكرين؛

شرقا : ساقية؛

جنوبا : ساقية والرسم العقاري رقم 5875 ف؛

غربا : تافزة بوعلي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2015؛

2 - نسخة طبق االصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2020؛

3 - نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 17 يناير 2023؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 أبريل 2023 على 

الساعة 13 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

يوسف ابن طامة    
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محافظة مراكش - سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 10054 - 43

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023 ؛

طالبو التحفيظ : 

- هشام عوقيدي بن احلسني بنسبة 2 / 8 سهما

- آمنة عوقيدي بنت احلسني بنسبة 1 / 8 سهما

- جنية عوقيدي بنت احلسني بنسبة 1 / 8 سهما

- لطيفة عوقيدي بنت احلسني بنسبة 1 / 8 سهما

- عائشة عوقيدي بنت احلسني بنسبة 1 / 8 سهما

- يوسف عوقيدي بن احلسني بنسبة 2 / 8 سهما

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ للملك : دار عوقيدي

نوعه : دار للسكنى ؛

موقعه : مراكش املدينة ؛ باب دكالة ، درب الزاوية ، رقم 15؛ 

مساحته : 01 آر 21 س ؛

حدوده : :  

شماال : البيضاوي العربي؛ 

شرقا : ورثة مراد عبد السالم ؛

جنوبا : ورثة تزاليجي ؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء. 

أصل امللك : 

 322 رقم  االمالك  كناش   288 صحيفة  بعدد359  ضمن  عدلي  استمرار   -

بتاريخ 29 ديسمبر 2021 توثيق مراكش.

- شهادة ادارية بتاريخ 25 نوفمبر 2021.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 11 أبريل 2023 على الساعة 09 : 30 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " دار الرافعي " 

مطلب التحفيظ رقم 10023 - 43 الذي نشرت خالصته

باجلريدة الرسمية عدد 1256 بتاريخ 25 يناير 2023

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 13 فبراير 2023 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى" دار الرافعي " مطلب التحفيظ رقم 10023 - 43. الكائن 

مبراكش املدينة، رياض العروس ، درب سيدي بوعمر، رقم 258. تتابع حتت 

نفس التسمية في اسم : 

LENOIR Nicolas Octave Emile السيد لينوار نيكوالس اوكتاف اميل -

 Mme MIGAULT Céline Marieالسيدة اكوت سيلني ماري مادلني -

Madeleine مناصفة بينهما.

ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املدكور و كذا : 

- عقد موثق مؤرخ في 31 يناير 2023.

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش - سيدي يوسف بن علي 

عبد القادر بوحامد   

محافظة تاوريرت

              

مطلب رقم 21449 - 51

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023

طالبة التحفيظ :  السيدة رشيدة سماحة بنت عبد القادر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " تبلبالت" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تبلبالت"

نوعـه  : ارض فالحية بورية

موقعه : إقليم تاوريرت، دائرة العيون،قيادة مستكمر،جماعة تنشرفي،

مساحته : 76 آر 22 سنتيار تقريبا.

حدوده :  

شماال  : مسلك عمومي ؛

شرقا : سماحة الكاملة؛

جنوبا : واد 

غربا : سماحة فاطنة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :   الشيء

أصل امللك :  رسم ملكية عدد 254 كناش األمالك رقم 12 صحيفة 

380 بتاريخ 15 نوفمبر 2021 .

على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم  21450 - 51

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023

طالبا التحفيظ : 

- علي بشيري بن محمدبنسبة 1 / 2.

- نور الدين بشيري بن محمد بنسبة 1 / 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " ظهر الشعبة" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ظهر الشعبة"

نوعـه  : ارض فارغة بها بناية

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

علي بلقاسم

مساحته : 20 آر 87 سنتيار تقريبا.

حدوده :  

شماال  : الرسم العقاري عدد 12931 - 51 ؛

شرقا : الطريق املعبدة؛

جنوبا : بنعبد اهلل الكيحل وفاطنة الكيحل

غربا : طريق عمومي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء
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 112 14صحيفة  رقم  األمالك  74 كناش  : رسم ملكية عدد  امللك  أصل 

بتاريخ 22  اكتوبر 2022

على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت 

فوزي متون     

محافظة برشيد

مطلب رقم 24087 - 53

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : صالح الدين احلاصضي بن عبد الرحمان 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بير الزوين . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بير الزوين .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار احلرارثة .

مساحته : 01 هـ 55 آر تقريبا.

يحده : 

شماال : ورثة امال عبد الرحمان منهم حسن امال و ورثة امال منهم 

املصطفى امال و عبد اللطيف حبلي ؛ 

شرقا : ر ع عدد 82445 - 53 ؛ 

جنوبا : ورثة عائشة بنت عبد السالم منهم عبد اللطيف سرحان بن احلاج ؛

غربا : احلطاب عبد القادر بن احلاج ؛

الضغط  من  كهربائي  خط   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

املنخفض .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 419 صحيفة 388 

كناش االمالك 159 بتاريخ 05 اغسطس 2022. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 109 مؤرخة في 13 يونيو 2022. 

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 10 أبريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 24088 - 53

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : سي محمد شفان بن صالح 

االسم الذي كان يعرف به امللك : القرية . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : القرية .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار اوالد بوعزة .

مساحته : 01 هك تقريبا.

يحده : 

شماال : احلاج ولد مينة رضوان البيضاوي و ورثة اوالد الفقرية ؛ 

شرقا : ممر من 5 امتار ؛ 

جنوبا : ورثة اوالد الفقرية منهم محمد الفقري ؛

غربا : الغزواني ادريس ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 325 صحيفة 331 

كناش االمالك 45 بتاريخ 19 فبراير 2001. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 210 . 

 332 326 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش االمالك 45 بتاريخ 19 فبراير 2001. 

 45 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اقارب  بني  صدقة  رسم   -

صحيفة 30 كناش االمالك 137 بتاريخ 27 فبراير 2017. 

- شهادة ادارية عدد 05 مؤرخة في 21 فبراير 2017. 

- شهادة ادارية عدد 03 مؤرخة في 30 مارس 2018. 

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 10 أبريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 24089 - 53

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : محمد باب الزين بن اخملتار 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض عمار 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض عمار 2 .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الدروة دوار اوالد يحيى .

مساحته : 03 آر 35 س تقريبا.

يحده : 

شماال : محمد طلحة ؛ 

شرقا : ر ع عدد 108504 - 53 ؛ 

جنوبا : ر ع عدد 5213 - 53 ؛

غربا : طريق عمومية من 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

 88 صحيفة   95 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش االمالك 180 بتاريخ 23 اغسطس 2022. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 3 مؤرخة في 30 ماي 2022 . 

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 26 ديسمبر 2022.

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 13 أبريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا .
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مطلب رقم 24090 - 53

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : محمد فارس بن قاسم 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض ميلح . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض ميلح .

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة برشيد دوار سيدي املدني .

مساحته : 01 هـ 81 آر 40 س تقريبا.

يحده : 

شماال : مطلب عدد 13664 - 53 ؛ 

شرقا : ر ع عدد 13138 - 53 ؛ 

و مطلب عدد   53  -  28148 ع عدد  ر  و   53  -  13138 ع عدد  ر   : جنوبا 

14422 - 53 ؛

غربا : ورثة مجدول احلاج محمد منهم مصطفى اجملدول ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 117 صحيفة 156 

كناش االمالك 122 بتاريخ 22 ديسمبر 2014. 

- رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 578 صحيفة 418 

كناش 80 بتاريخ 05 ديسمبر 2022. 

 178 131 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش االمالك 122 بتاريخ 26 ديسمبر 2014. 

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 4 مؤرخة في 09 يونيو 2014 . 

- تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 13 أبريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ املساعد على االمالك العقارية ببرشيد

محمد الظاهر   

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 36627 - 54 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2023 .

طالب التحفيظ : محمد اسليماني بن محمد بن الصديق.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : التربة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اسليمانية ".

نوعـه : أرض فالحية بها بناية خفيفة وبئران. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة ودكة، احملل املدعو دوار العزايب.

مساحته : 01 هـ 18 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال املمر العمومي؛

شرقا : ورثة احلاجة بنت عبداجمليد؛ ورثة اسليماني محمد؛

جنوبا : ورثة رحمة بنت الصديق منهم احمد الترباوي؛ 

غربا : املسرح.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2022؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 11 اكتوبر 2019؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 21 ديسمبر 2022.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 07 أبريل 2023 على 

الساعة التاسعة صباحا. 

مطلب رقم 36628 - 54

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023 .

طالب التحفيظ : السيد عبدالرحيم اخلليفي بن بوشتى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : باقارو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باقارو".

نوعـه :  أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة الوجلة، دوار بوتبات.

مساحته :  24 آر  48 س تقريبا.

حدوده :

شماال : امحمد الشخيدي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبدالواحد الهرمي؛ 

غربا : عبدالواحد الهرمي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

- خط للتيار الكهربائي؛

- عمود للتيار الكهربائي.

أصل امللك :

1 - موجب إثبات ملكية عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2022؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 08 نوفمبر 2022؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 31 يناير 2023.

على   2023 أبريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد

سعيد مغار    

محافظة كلميم

مطلب رقم 23747 - 56 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تزنيت وملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دو فرضي "
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دو فرضي" 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : احملل املدعو دوار اغير ايت حربيل جماعة وقيادة متنارت اقليم طاطا 

مساحته : 20 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : بعوام العربي

جنوبا : مجرى ماء

غربا : مجرى ماء؛

احلقوق العينية : الشيء.

 2022 04 اكتوبر  أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 

نظارة أوقاف تزنيت. 

على   2023 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا

مطلب رقم 23748 - 56 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تزنيت وملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " متلبلية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " متلبلية" 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : احملل املدعو دوار اغير ايت حربيل جماعة وقيادة متنارت اقليم طاطا 

مساحته : 20 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك األوقاف 

شرقا : خديجة سالم

جنوبا : طريق

غربا : ملك األوقاف ؛

احلقوق العينية : الشيء.

 2022 04 اكتوبر  أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 

نظارة أوقاف تزنيت. 

على   2023 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا

مطلب رقم 23749 - 56 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تزنيت وملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اسمدي اكر 4 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اسمدي اكر 4" 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : احملل املدعو دوار اغير ايت حربيل جماعة وقيادة متنارت اقليم طاطا 

مساحته : 30 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوحمامي

شرقا : احلسايني محمد

جنوبا : احلسايني محمد

غربا : ايت وداي؛

احلقوق العينية : الشيء.

 2022 28 اكتوبر  أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 

نظارة أوقاف تزنيت. 

على   2023 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال

مطلب رقم 23750 - 56 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تزنيت وملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تبونصرت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تبونصرت" 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : احملل املدعو دوار اغير ايت حربيل جماعة وقيادة متنارت اقليم طاطا 

مساحته : 80 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية عني اكي واز

شرقا : ادو بلقاس

جنوبا : واد متنارت

غربا : ورثة بومحاير بريك؛

احلقوق العينية : الشيء.

 2022 14 اكتوبر  أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 

نظارة أوقاف تزنيت. 

على   2023 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30 بعد الزوال

مطلب رقم 23751 - 56 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تزنيت وملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوداود "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوداود" 
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نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : احملل املدعو دوار اغير ايت حربيل جماعة وقيادة متنارت اقليم طاطا 

مساحته : 10 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ايت اكني

شرقا : وها مبارك

جنوبا : مجرى ماء

غربا : ايت مبارك؛

احلقوق العينية : الشيء.

 2022 28 اكتوبر  أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 

نظارة أوقاف تزنيت. 

على   2023 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال

مطلب رقم 23752 - 56 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تزنيت وملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوزنبوع "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوزنبوع" 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : احملل املدعو دوار اغير ايت حربيل جماعة وقيادة متنارت اقليم طاطا 

مساحته : 50 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : متوكل احلسن، بوعوام العربي، اد ستوام

جنوبا : احلسن تالت

غربا : اد ستوام؛

احلقوق العينية : الشيء.

 2022 28 اكتوبر  أصل امللك : نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 

نظارة أوقاف تزنيت. 

على   2023 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 30 بعد الزوال

مطلب رقم 23753 - 56 

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : مبارك كرمي بن عبدالرحمان. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كرمي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كرمي " 

نوعه : ارض عارية بها بناية

موقعه : احملل املدعو دوار اكيسل اجلماعة القروية اباينو قيادة القصابي 

اقليم كلميم

مساحته : 27 آر 60 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : كرمي الصديق

شرقا : كرمي الصديق، دار ونو

جنوبا : طريق

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 363 عدد  حتت  مضمن   2022 نوفمبر   30 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

.2 - شهادة  توثيق كلميم   2022 08 ديسمبر  بتاريخ   83 سجل األمالك عدد 

ادارية حتت عدد 112 ق ش ا في 30 اغسطس 2022 بقيادة القصابي.

على   2023 ابريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا

مطلب رقم 23754 - 56 

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : محمد كيني بن موالي احلسن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كيني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كيني " 

نوعه : بناية بالسفلي

موقعه : احملل املدعو حي املسيرة مدينة كلميم

مساحته : 86 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : عبد الرحيم بوليد

جنوبا : علي كارا

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

2022 مضمن حتت عدد 150  28 سبتمبر  1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

سجل األمالك عدد 83 بتاريخ 03 نوفمبر 2022 توثيق كلميم.

2 - شهادة ادارية حتت عدد 2022/02 ق ق ج في 12 ماي 2022 بامللحقة 

االدارية الرابعة بكلميم.

على   2023 ابريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا

مطلب رقم 23755 - 56 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تزنيت وملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تيوحي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيوحي" 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : اغير ايت حربيل جماعة متنارت إقليم طاطا 
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مساحته : 30 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بومحاير ابراهيم

شرقا : الطالبي ابراهيم 

جنوبا : املصرف

غربا : بومحاير محمد؛

احلقوق العينية : الشيء.

 2022 اكتوبر   28 في  مؤرخ  احملتويات  كناش  من  نسخة   : امللك  أصل 

نظارة أوقاف تزنيت. 

على   2023 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12. : 00 زواال

مطلب رقم 23756 - 56 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تزنيت وملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوحتنوت 4 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوحتنوت 4" 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : : اغير ايت حربيل جماعة متنارت إقليم طاطا

مساحته : 20 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : املرابطني وزنقة 

جنوبا : ساقية

غربا : ورثة بن محمد بعضا و ايت اوداي بعضا ؛

احلقوق العينية : الشيء.

 2022 اكتوبر   28 في  مؤرخ  احملتويات  كناش  من  نسخة   : امللك  أصل 

نظارة أوقاف تزنيت. 

على   2023 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 زواال

مطلب رقم 23757 - 56 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تزنيت وملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دو اومت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دو اومت" 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : دوار اغير ايت حربيل جماعة متنارت إقليم طاطا

مساحته : 20 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : اكنو براهيم 

جنوبا : الهاللي علي

غربا : وها اخلظير؛

احلقوق العينية : الشيء.

 2022 أكتوبر   04 في  مؤرخ  احملتويات  كناش  من  نسخة   : امللك  أصل 

نظارة أوقاف تيزنيت.

على   2023 ابريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13. : 00 زواال 

مطلب رقم 23758 - 56 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تزنيت وملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة اغير ايت حربيل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة اغير ايت حربيل " 

نوعه : أرض فالحية )مقبرة(

موقعه : اغير ايت حربيل جماعة متنارت إقليم طاطا 

مساحته : 10 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : جبل امزاورو 

شرقا : ورثة ادوها

جنوبا طريق 

غربا : ورثة بومحاير؛

احلقوق العينية : الشيء.

 2022 اكتوبر   14 في  مؤرخ  احملتويات  كناش  من  نسخة   : امللك  أصل 

نظارة أوقاف تزنيت. 

على   2023 ابريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13. : 30 زواال

مطلب رقم 23759 - 56 

تاريخ اإليداع : 14فبراير 2023.

طالب التحفيظ : زعبون ابراهيم بن عبد الفتاح

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اكجكال التحتاني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكجكال التحتاني" 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : احملل املدعو تغاط اجلماعة الترابية اسرير قيادة اسرير إقليم كلميم 

مساحته : 02 هكتار 52 آر و 39 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5436 - 56

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 5389 - 56 والرسم العقاري رقم 5255 - 56 

جنوبا : ورثة حلبيب ولد علي فال

غربا : ملك العشاري؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2023 مضمن حتت عدد 343 

سجل االمالك رقم 84 بتاريخ 07 فبراير 2023 توثيق كلميم

2 - شهادة ادارية عدد 01 /2023 بتاريخ 03 فبراير 2023 قيادة اسرير. 

على   2023 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا 

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم بالنيابة

محمد الغمري     
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محافظة احلوز

مطلب رقم 18525 - 65 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد احلمزاوي احمد بن عمر بنسبة 1 / 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدريعات".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املناهل". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت احملل املدعو الدريعات. 

مساحته : 1هـ تقريبا 

حدوده : 

شماال : ممر عرضه 4 أمتار 

شرقا : سهام معمى 

جنوبا : ممر عرضه 4 أمتار 

غربا : رشيد حقابي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 368 صحيفة 401 كناش األول عدد 

296 بتاريخ 30 ديسمبر 2019 توثيق مراكش.

- شهادة إدارية مؤرخة في 18 فبراير 2019.

- وكالة عرفية مؤرخة في 27 يناير 2023.

الساعة  على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 18526 - 65 

تاريخ اإليداع 10 : فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد احلمزاوي احمد بن عمر بنسبة 1 / 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدريعات".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كان ماكان". 

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت احملل املدعو الدريعات. 

مساحته : 1هـ تقريبا 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 12305 - م 

شرقا : أيوب معمى 

جنوبا : ممر عرضه 4 أمتار

غربا : رسم عقاري عدد 41056 - 04 و رسم عقاري عدد 12608 - 43 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي مضمن 38 صحيفة 24 كناش األمالك عدد 309 

بتاريخ 29 يوليو 2019 توثيق مراكش.

- نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 410 صحيفة 330 كناش 

األمالك عدد 129 بتاريخ فاحت مارس 2000 توثيق مراكش.

- شهادة إدارية عدد 17 - 2021 مؤرخة في 27 يناير 2021.

الساعة  على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة والربع بعد الزوال.

مطلب رقم 18527 - 65 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : السيدة معمى سهام بنت محمد بنسبة 1 / 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الدريعات".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك معمى". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة متصلوحت احملل املدعو الدريعات. 

مساحته : 1 هـ تقريبا 

حدوده : 

شماال : ممر عرضه 4 أمتار 

شرقا : رشيد حقابي 

جنوبا : ممر عرضه 4 أمتار 

غربا : الرسم عقاري عدد 12608 - 43 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- نسخة رسم شراء عدلي ضمن أًصله بعدد 409 صحيفة 329 كناش 

األمالك عدد 29 بتاريخ فاحت مارس 2000 توثيق مراكش. 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 370 صحيفة 402 كناش األول عدد 

296 بتاريخ 30 ديسمبر 2019 توثيق مراكش

- شهادة إدارية مؤرخة في 10فبرابر 2021

الساعة  على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 18528 - 65 

تاريخ اإليداع : 14فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد بولعوان حسن بن علي بنسبة 1 / 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد اخلير".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد اخلير". 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة سيدي داود دوار ايت البشير. 

مساحته : 47 آر 72 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5769 - 65 و حسن بولعوان 

شرقا : طريق عرضها5 أمتار 

جنوبا : الداودي بوعزة و رحال ولد حادة 

غربا : الرامي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد49 صحيفة 38 كناش األمالك عدد 

345 بتاريخ 23 يناير 2023 توثيق مراكش.
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األمالك  كناش   30 صحيفة  بعدد33  مضمن  عدلي  استمرار  رسم   -

عدد 346 بتاريخ 18 يناير 2023 توثيق مراكش.

في مؤرخة   2022  - عدد51  إدارية  لشهادة  األصل  طبق  نسخة   -

27 ديسمبر 2022.

- وكالة عرفية مؤرخة في 31 يناير 2023.

الساعة  على   2023 14ابريل   : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

الشوبي الشرقي     

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17945 - 66 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية ايت عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تغرات اكاوز ".

نوعـه : أرض بورية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة إمنتانوت جماعة سيدي غامن دوار تغرات اكاوز.

مساحته : 1130 هكتار 27 آر 86 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : واد، سد بو لعوان؛

شرقا : واد؛

جنوبا : ملك غابوي التابع جلماعة تزتونت، ايت احلسن؛

غربا : انزميا، ملك غابوي جلماعة تزتونت.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17946 - 66 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية ايت عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امليلن".

نوعـه : أرض بورية.

دوار  غامن  سيدي  جماعة  إمنتانوت  دائرة  شيشاوة  إقليم   : موقعه 

تكاديرت.

مساحته : 1130 هكتار 18 آر 70 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : قيادة ادويران؛

شرقا : قيادة ادويران؛

جنوبا : جماعة اللة عزيزة ايت موسى؛

غربا : واد، حتديد السد.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

على   2023 ابريل   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17947 - 66 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية رحالة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العزبان 1".

نوعـه : أرض بورية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار بوزركون.

مساحته : 38 هكتار 73 آر 05 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بولقوش، حسن بوضاض، فاطمة بوضاض؛

شرقا : ورثة محمد سومر، ورثة وحمان عمر؛

جنوبا : ورثة عال سومر، ورثة زهير محمد؛

غربا : شعبة، ورثة عال سومر.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

على   2023 ابريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17948 - 66 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالب, التحفيظ : اجلماعة الساللية رحالة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العزبان 2".

نوعـه : أرض بورية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار بوزركون.

مساحته : 04 هكتار 58 آر 43 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عربية حلسن؛

شرقا : ورثة عال سومر، ورثة زهير محمد؛

جنوبا : ورثة حلسن سومر ؛

غربا : ورثة عال سومر، علي اوبيهي.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

على   2023 ابريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17949 - 66 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية رحالة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "طريق العزبان".

نوعـه : أرض بورية.
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موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار بوزركون.
مساحته : 33 آر 29 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : ورثة ادار وحمان؛

شرقا : سعيد سومر، ورثة مبتكر حلسن؛
جنوبا : زاهي احلسني؛

غربا : طريق.
أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

على   2023 ابريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 17950 - 66 
تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية رحالة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوحميسة 1".
نوعـه : أرض بورية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار بوزركون.
مساحته : 102 هكتار 90 آر 91 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : ورثة العسري محمد، ورثة سومر محمد، ورثة ملعاشي احلسني؛

شرقا : ورثة مبارك سومر، محمد سومر، ورثة حلسن اسعدان؛
جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة ايت موالي حمو، ورثة ايت بوزرقطون.
أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

على   2023 ابريل   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17951 - 66 
تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية رحالة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايت وحمان".
نوعـه : أرض بورية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار بوزركون.
مساحته : 43 آر 54 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : ورثة وحمان عمر؛

شرقا : ورثة فارس؛
جنوبا : طريق؛

غربا : عبد اهلل وحمان.
أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

على   2023 ابريل   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17952 - 66 
تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية رحالة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بو حميسة 2".
نوعـه : أرض للرعي.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار بوزركون.
مساحته : 01 هكتار 31 آر 09 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : ورثة حسن القايد، ايدار سومر؛

شرقا : ورثة ايدار سومر، ورثة بوسالم سومر، ورثة ايت مسعود؛
جنوبا : ورثة عمر سومر، طريق؛

غربا : لعربي ايت زروال، ربيعة سومر.
أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

على   2023 ابريل   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 17953 - 66 
تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية رحالة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوحميسة 3".
نوعـه : أرض بورية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار بوزركون.
مساحته : 49 آر 67 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : طريق؛

شرقا : ورثة محمد سومر؛
جنوبا : حسن بوضاد؛

غربا : عبد الرحمان سومر.
أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.

على   2023 ابريل   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 17954 - 66 
تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية رحالة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بدون اسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايت بوشعيب 1".
نوعـه : أرض بورية.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة جماعة رحالة دوار بوزركون.
مساحته : 03 آر 80 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : احلنفي سومر؛
شرقا : احلنفي سومر؛

جنوبا : طريق؛
غربا : احلنفي سومر.

أصل امللك : حيازة وتصرف هادئني ومستمرين.
على   2023 ابريل   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.
احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

وسيم رمرام     
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محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18363 - 68

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023. 

طالب التحفيظ : محمد بن لكحل بن الكبير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حوز البير"

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل احملل 

املدعو : "حوز البير".

مساحته : 01 هكتار 16 آر 82 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمد بن لكحل ؛ 

شرقا : خليفة بن لكحل؛

جنوبا : ارض اجلموع حوز الدوار؛ ورثة الكبير بن عالل ميثلهم خليفة 

بن لكحل؛ طريق؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي بتاريخ 15 يوليو 2021 مضمن بعدد 36 صحيفة 51؛

اصلها   2023 فبراير   14 بتاريخ  عرفية  لوكالة  االصل  نسخة طبق   -

بتاريخ 03 فبراير 2023. 

- شهادة إدارية عدد 02 مسلمة من جماعة بني وكيل بتاريخ 27 يناير 2023؛

- شهادة إدارية عدد 9 مسلمة من قيادة بني وكيل بتاريخ 06 يوليو 2021؛

- تصريح والتزام عرفي مصحح االمضاء في 30 يناير 2023

على   2023 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18364 - 68

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023. 

طالب التحفيظ : محمد بن لكحل بن الكبير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد مبارك"

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل احملل 

املدعو : "بالد مبارك".

مساحته : 93 آر 15 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد اهلل بن لعزيز ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 26549 - 68؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3017 - 68؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي بتاريخ 15 يوليو 2021 مضمن بعدد 36 صحيفة 51؛

اصلها   2023 فبراير   14 بتاريخ  عرفية  لوكالة  االصل  نسخة طبق   -

بتاريخ 03 فبراير 2023. 

- شهادة إدارية عدد 03 مسلمة من جماعة بني وكيل بتاريخ 27 يناير 2023؛

- شهادة إدارية عدد 10 مسلمة من قيادة بني وكيل بتاريخ 06 يوليو 2021؛

- تصريح والتزام عرفي مصحح االمضاء في 30 يناير 2023

على   2023 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 18365 - 68

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 

1 - صالح بوكيل بن بوزكري بنسبة 7680 / 414720

2 - حسن بوكيل بن صالح بنسبة 8960 / 414720

3 - مولودة بوكيل بنت صالح بنسبة 4480 / 414720

4 - رابحة بوكيل بنت صالح بنسبة 4480 / 414720

5 - املصطفى ملهاني بن محمد بنسبة 389120 / 414720

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بياض"

نوعه : أرض فالحية بورية بها بئران.

البرادية احملل  الفقيه بن صالح قيادة وجماعة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "اوالد ادريس".

مساحته : 03 هكتار 75 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة حمادي بن الهاشمي ميثلهم عبد العزيز الهاشمي بن حمادي ؛ 

شرقا : ممر؛

جنوبا : الكبير الصويري؛ ورثة احمد بن العربي ميثلهم الكبير نهيت؛

غربا : ورثة حمادي بن عالل ميثلهم عبد العزيز الهاشمي؛ ورثة احلاج 

صالح زروري ينوب عنه املصطفى زروري.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

 275 بعدد  مضمن   2003 ديسمبر   17 بتاريخ  عدلي  تركة  رسم   -

صحيفة 346؛

اصلها   2019 اغسطس   08 بتاريخ  عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة   -

بتاريخ 22 يوليو 2015 مضمن بعدد 203 صحيفة 351.

- نسخة من رسم اراثة عدلي بتاريخ 02 ديسمبر 2022 اصلها بتاريخ 

21 نوفمبر 2015 مضمن بعدد 103 صحيفة 245.

2022 مضمن بعدد  26 ديسمبر  - رسم فريضة بنظير عدلي بتاريخ 

34 صحيفة 60.

- رسم ملحق اصالحي عدلي بتاريخ 30 يناير 2023 مضمن بعدد 389 

صحيفة 421.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 28 نوفمبر 2015 مضمن بعدد 77 صحيفة 123.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 13 نوفمبر 2015 مضمن بعدد 15 صحيفة 24.

 147 بعدد  مضمن   2017 اغسطس   04 بتاريخ  عدلي  شراء  رسم   -

صحيفة 185.
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- رسم ملحق اصالحي عدلي بتاريخ فاحت ديسمبر 2022 مضمن بعدد 
192 صحيفة 210.

- رسم ملحق اصالحي عدلي بتاريخ فاحت ديسمبر 2022 مضمن بعدد 290 
صحيفة 312.

- رسم شراء عدلي بتاريخ 07 نوفمبر 2018 مضمن بعدد 14 صحيفة 20. 
- شهادة إدارية عدد 07 مسلمة من جماعة البرادية بتاريخ 02 يونيو 2022؛

- وكالة عرفية مصححة االمضاء في 11 نوفمبر 2015.
بالقنصلية   2015 13 نوفمبر  - وكالة عرفية مصححة االمضاء في 

العامة للمملكة مبيالنو.
على   2023 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية زواال.

مطلب رقم 18366 - 68
تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023. 

طالبو التحفيظ : 
1 - محمد الرخامي بن العربي

2 - عبد الكرمي الرخامي بن العربي 
3 - عبد الرحيم الرخامي بن العربي

4 - احمد الرخامي بن العربي
5 - جواد الرخامي بن العربي 

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة متساوية بينهم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرخامي "
نوعه : أرض عارية.

البرادية احملل  الفقيه بن صالح قيادة وجماعة  ودائرة  إقليم   : موقعه 
املدعو : "البرادية املركز".

مساحته : 80 سنتيار تقريبا.
حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 13468 - 68 ؛ 
شرقا : طريق؛

جنوبا : الرسم العقاري 16755 - 68؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد 13468 - 68؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء
أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 12 يونيو 1989 عدده الترتيبي 3026 - 89؛
- رسم شراء عدلي بتاريخ 29 ابريل 1997 مضمن بعدد 154 صحيفة 217؛

مبطلب  مودع  اصلهما   2022 ديسمبر   28 بتاريخ  عرفيتني  وكالتني   -
التحفيظ عدد 13468 - 68 مبحافظة الفقيه بن صالح.

بتاريخ البرادية  2022 مسلمة من جماعة   -  25 إدارية عدد  - شهادة 
30 ديسمبر 2022؛

على   2023 ابريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18367 - 68
تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023. 

طالب التحفيظ : حسن اربيجي بن عبد اهلل 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجملد "

نوعه : أرض عارية.

البرادية احملل  الفقيه بن صالح قيادة وجماعة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو البرادية املركز.

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 16755 - 68؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : الرسم العقاري 4527 - 68؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 13468 - 68؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

بتاريخ  اصله   2022 يونيو   16 بتاريخ  - نسخة من رسم شراء عدلي 

فاحت يوليو 1986 محفوظ اصله حتت العدد الترتيبي 1796 - 86؛

- وكالة موثقة بتاريخ 27 يونيو 2022 اصلهما مودع مبطلب التحفيظ 

عدد 13468 - 68 مبحافظة الفقيه بن صالح.

- موافقة عرفية مصححة االمضاء في 30 يناير 2023.

بتاريخ  البرادية  2022 مسلمة من جماعة   -  08 إدارية عدد  - شهادة 

13 يونيو 2022؛

على   2023 ابريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18368 - 68

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023. 

طالب التحفيظ : محمد دوحال بن عبد القادر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الشيء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بسباس "

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون والرمان .

البرادية احملل  الفقيه بن صالح قيادة وجماعة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "الهالملة".

مساحته : 05 هكتار 12 آر 21 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

القطعة االولى : 

شماال : احلاج احمد بن سعيد؛

شرقا : ارض اجلماعة الساللية ؛

جنوبا : عبد الرحمان املنزلي؛

غربا : اجلياللي العزري؛

القطعة الثانية : 

شماال : اجلياللي العزري؛

شرقا : عبد الرحمان املنزلي ؛

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

 143 بعدد  2022 مضمن  23 سبتمبر  بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 189؛ 



1021 عدد 1260 - فاحت شعبان 1444 )22 فبراير 2023(

- شهادة إدارية عدد 54 - م ش ق مسلمة من قيادة البرادية بتاريخ

18 يوليو 2022؛

بتاريخ البرادية  قيادة  - م ش ق مسلمة من   55 إدارية عدد  - شهادة 

18 يوليو 2022؛

بتاريخ البرادية  2022 مسلمة من جماعة   -  20 إدارية عدد  - شهادة 

08 ديسمبر 2022؛

على   2023 ابريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

كرمي ناجيم    

محافظة زواغة - موالي يعقوب

مطلب رقم 35842 - 69

تاريخ اإليداع : 06 فبراير2023 .

طالب التحفيظ : السيد عبد الواحد يحياوي بن احلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " هوتت الفقير 2" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هوتت الفقير 2".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والتني وبئرين

موقعه : إقليم موالي يعقوب دائرة أوالد جامع ملطة جماعة وقيادة عني 

بوعلي ، احملل املدعو : " دوار عني القصب " . 

مساحته : 01 هـ 63 آر 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد العلوي بن احلسن؛

شرقا : امللك ذي مطلب التحفيط عدد 35039 - 69 - محمد العلوي 

بن احلسن؛ 

جنوبا : امللك ذي مطلب التحفيط عدد 34911 - 69؛

غربا : ممر عمومي بعرض خمسة أمتار وورثة احلسني يحياوي؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء . 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي بتاريخ 13 ربيع الثاني 1444 موافق 8 نوفمبر 2022. 

ضمن بعدد 66 صحيفة 78 االمالك 335

- شهادة إدارية حتت رقم 08 - ق ع ب 2022 مسلمة من قيادة عني بوعلي

على   2023 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 35843 - 69.

تاريخ اإليداع : 08 فبراير 2023.

طالبا التحفيظ : 

1 -عبد اللطيف الراضي بن الطيب بنسبة 1 / 2.

2 - حليمة بلبول بنت محمد بنسبة 1 / 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العرصى" .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العرصى ".

نوعه : أرض فالحية 

احملل   ، املرينيني  واجلماعة احلضرية لفاس مقاطعة  العمالة   : موقعه 

املدعو : " العرصة " . 

مساحته : 03 آر 82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بن الشركي بن حمان؛

شرقا : أحمد بن ادريس؛ 

جنوبا : ممر عمومي ؛

غربا : امللك ذي مطلب التحفيط عدد 35801 - 69؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء . 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 محرم 1429 موافق 02 فبراير 2008. 

ضمن بعدد407 صحيفة 341 االمالك 56

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 شوال 1411 موافق 12 ماي 1991

موافق  1429 الثاني  ربيع   12 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

09 ابريل 2008. ضمن بعدد 224 صحيفة 137االمالك 65

موافق  .1444 األول  ربيع   06 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

)03 اكتوبر 2022( ضمن بعدد 204 صحيفة 247 االمالك 3275

اجلماعة  من  مسلمة  م  م  إم  ق   08  -  08 رقم  حتت  إدارية  شهادة   -

احلضرية بفاس بتاريخ 09 يناير 2008.

بفاس احلضرية  اجلماعة  من  مسلمة  رقم578  حتت  إدارية  شهادة   -

بتاريخ 18 فبراير 2008.

على   2023 ابريل   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

محمد احلسناوي   

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 399 - 70

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : ميلود عياد بن إدريس بن عبد السالم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ››عياد‹‹.

نوعه : دار تتكون من سفلي وطابق أول .

موقعه : مدينة سيدي سليمان، حي الغماريني، زنقة 52 رقم57.

مساحته املصرح بها : 01 آر تقريبا.

احلقوق العينية : ال شيء.

حدوده : 

شماال : مغنية والرسم العقاري عدد 22877 - 13 ،

شرقا : ورثة سناني،

جنوبا : زنقة رقم 52 عرضها 4 أمتار،

غربا : بن هاشم فاطنة ورثة السحت،
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أصل امللك : 
- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 هـ 

موافق 10 يناير 2023.
على   .2023 أبريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى 
"ملك الدولة عدد 864 حضري" موضوع املطلب رقم 295 - 70 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1163 
املؤرخة في 14 أبريل 2021.

فإن مسطرة   2022 ديسمبر   19 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 
حتفيظ امللك املسمى : "ملك الدولة عدد 864 حضري" ذي املطلب رقم 
295 - 70 الكائن مبدينة سيدي سليمان طريق دار بلعامري، تتابع من 
األن فصاعدا على أساس ثالث قطع بدل قطعتني املصرح بهما أثناء 

إيداع هذا املطلب.
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان بالنيابة 

أمني األطرش    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 31195 - 72
تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : عبد اجلليل الياس بن رحال.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الياس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الياس"
نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، احلي اجلديد.
مساحته : 66 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃
شـماال : الزنقة؛

شرقـا : اسليمان مكودي؛
جـنوبا : اسليمان االفغيري؛

غربـا : عبد الرزاق العيان.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك ׃
- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 168 صحيفة 144 سجل األمالك 65 

بتاريخ 24 يناير 2007 توثيق ابن جرير؛
- شهادة توحيد االسم مؤرخة في 19 يناير 2023.

على   2023 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 31196 - 72
تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : محمد رابط بن احلسني.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جليل"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي.
موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي التقدم.

مساحته : 01 آر تقريبا.
اجملاورون׃

شـماال : رضوان عبد الرزاق؛
شرقـا : الزنقة؛

جـنوبا : عبد العزيز بوعشرين؛
غربـا : محمد الفارسي، احملجوب بن محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء
 119 صحيفة   186 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  رسم  ׃  امللك  أصل 

سجل األمالك رقم 18 بتاريخ 17 أبريل 1996 توثيق ابن جرير.
على   2023 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 31197 - 72
تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : رشيد رزوق بن احمد.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ياسمني"

نوعه : أرض عارية.
موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي الشعيبات.

مساحته : 72 سنتيار تقريبا.
اجملاورون ׃

شـماال : محمد ملزيلي؛
شرقـا : عبد الفتاح املراني؛

جـنوبا : الطريق؛
غربـا : عبد الصماد الرحماني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء
أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 246 صحيفة 207 سجل األمالك رقم 
343 بتاريخ 16 يناير 2023 توثيق مراكش؛

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 150 صحيفة 
127 سجل األمالك رقم 88 بتاريخ 19 أغسطس 2010 توثيق ابن جرير؛

- نسخة من رسم ملحق شراء عدلي ضمن أصله بعدد 582 صحيفة 
422 كناش األمالك عدد 96 بتاريخ 15 ماي 2013 توثيق ابن جرير.

على   2023 أبريل   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة العاشرة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير
خالد احليطي      

محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 58434 - 75
تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2023.

طالبو التحفيظ : 
1 محمد الغفيلي بن امحمد بنسبة 195 / 300
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2 جواد الغفيلي بن بوشعيب بنسبة 14 / 300

3 خالد الغفيلي بن بوشعيب بنسبة 14 / 300

4 نادية الغفيلي بنت بوشعيب بنسبة 7 / 300

5 خديجة الغفيلي بنت بوشعيب بنسبة 7 / 300

6 عبد الفتاح الغفيلي بن بوشعيب بنسبة 14 / 300

7 نزهة الغفيلي بنت بوشعيب بنسبة 7 / 300

8سكينة الغفيلي بنت يوشعيب بنسبة 7 / 300

9 نورالدين الغفيلي بن بوشعيب بنسبة 14 / 300

10 محمد الغفيلي بن بوشعيب بنسبة 14 / 300

11 أميمة الغفيلي بنت بوشعيب بنسبة 7 / 300 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "علي اخللفي الساحل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "علي اخللفي الساحل"

مشتمالته : أرض فالحية 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة.  اقليم   : موقعه 

إسماعيل. دوار الشرفة أوالد بوعزيز 

مساحته : 17 آر 96 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق املؤدية إلى سوق سيدي إسماعيل 

شرقا : الرسم العقاري عدد 6113 - 75

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6113 - 75 

غربا : مطلب التنحفيظ عدد 1053 - 75 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- نسخة مطابقة لألصل من رسم إراثة عدلي مضمن حتت عدد 351 

كناش 19 بتاريخ 06 اكتوبر 2005.

- عقد عرفي موضوعه بيع مصحح اإلمضاء بتاريخ 23 نوفمبر 2006.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 07 أبريل 2023 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 58435 - 75

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : عبد اهلل البروص بن اجلياللي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حفرة العجلة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "حفرة العجلة"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة الشعيبات دوار 

أوالد سالم 

مساحته : 61 آر 02 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق عمومي عرضه 5 أمتار 

شرقا : طريق عمومي عرضه 5 أمتار 

جنوبا : عفان الشهبة 

غربا : دوار أوالد سالم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 127 كناش 94 بتاريخ 24 يونيو 2019.

- رسم مناقلة عدلي مضمن حتت عدد 318 كناش 94 بتاريخ 19 اغسطس 2019.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 10 أبريل 2023 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 58436 - 75

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : محمد ندير بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلطة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "أرض احلطة"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة متوح دوار الغربة 

مساحته : 1 هـ 20 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق عمومي 

شرقا : زهير خليل 

 j - 14149 جنوبا : الرسم العقاري عدد

غربا : ورثة بن التهامي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع محرر بتاريخ فاحت فبراير 2023 

امللحقة  اجلديدة  2023 جماعة  فبراير   02 بتاريخ  اإلمضاء  - مصحح 

اإلدارية الثانية 

الساعة  على   2023 أبريل   10  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

12 زواال.

مطلب رقم 58437 - 75

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023.

طالبو التحفيظ : 

1 - زهراء بن راضية بنت محمد بنسبة 7 /14

2 - أيوب شقاري بن إسماعيل بنسبة 2 / 14

3 - مرمي شقاري بنت إسماعيل بنسبة 1 / 14

4 - عادل شقاري بن إسماعيل بنسبة 2 / 14

5 - أمني شقاري بن إسماعيل بنسبة 2 / 14 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد السايح "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بالد السايح"

مشتمالته : أرض فالحية 

سيدي  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة.  اقليم   : موقعه 

إسماعيل. دوار العليوات 

مساحته : 78 آر 91 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : ورثة محمد بن سايح والسايح بن راضية 

جنوبا : ورثة الساخي وورثة حداد بوبكر 

غربا : ورثة محمد بن سايح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 



عدد 1260 - فاحت شعبان 1444 )22 فبراير 2023(1024

سند التملك : رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 311 كناش 134 بتاريخ 

13 ابريل 2023 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 10 أبريل 2023 على الساعة 13 

بعد الزوال.

مطلب رقم 58438 - 75

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : اخملتار اكرمي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار اجلراد "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "دار اجلراد "

مشتمالته : أرض فالحية 

أوالد حمدان  اسماعيل جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة  اقليم   : موقعه 

دوار السالهمة 

مساحته : 1هـ 37 آر 98 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : منصور احمد وطريق مطفية 

شرقا : اخملتار اكرمي 

جنوبا : اكرمي فاطمة 

غربا : اكرمي فاطمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

بتاريخ محرر  بيع  موضوعه  التاريخ  محررثابت   : التملك  سند 

26 ديسمبر 2022 مصحح اإلمضاء بتاريخ 28 ديسمبر 2022 جماعة 

أوالد حمدان 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 11 أبريل 2023 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 58439 - 75

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : املصطفى اجلعواني بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد البير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بالد البير "

مشتمالته : أرض فالحية 

أوالد حمدان  اسماعيل جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة  اقليم   : موقعه 

دوار أوالد بوعيطة 

مساحته : 1هـ 74 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 35135 - 75 

شرقا : سعيد بن أمينة 

جنوبا : املصطفى بن الشاوية 

غربا : طريق 5 أمتار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- محررثابت التاريخ موضوعه بيع محرر بتاريخ 12 ابريل 2022 مصحح 

اإلمضاء بتاريخ 12 اكتوبر 2021 جماعة أوالد حمدان 

- محررثابت التاريخ موضوعه بيع محرر بتاريخ 28 ديسمبر 2022

- مصحح اإلمضاء بتاريخ 28 ديسمبر 2022 جماعة أوالد حمدان

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 11 أبريل 2023 على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 58440 - 75

تاريخ اإليداع : 10فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : الضاوية مبروك بنت علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حائط لهاللي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "حائط لهاللي"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة بولعوان دوار العبارقة 

مساحته : 57 آر 91 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : ورثة مبروك محمد 

جنوبا : مبروك عائشة 

غربا : مبروك عائشة مبروك خدوج ورثة مبروك فاطنة وطريق بولعوان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

بتاريخ  88 142 كناش  : رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد  التملك  سند 

24 فبراير 2021 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 11 أبريل 2023 على الساعة 14 

بعد الزوال.

مطلب رقم 58441 - 75

تاريخ اإليداع : 10فبراير 2023.

طالبا التحفيظ : 

1 - حسن الرزيقي بن محمد بنسبة 1 / 2. 

2 - رحال زياد بن الغالي بنسبة 1 / 2. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الطاحونة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "أرض الطاحونة"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة سي حساين بن 

عبد الرحمان دوار أوالد املكي 

مساحته : 20 آر 64 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 82972 - 08 وطريق عمومية 

شرقا : مصطفى حاطيبي 

جنوبا : الرسم العقاري 7161 - 75 

غربا : الطريق اجلهوية بني اجلديدة وبن معاشو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

بتاريخ محرر  بيع  موضوعه  التاريخ  محررثابت   : التملك  سند 

20 ديسمبر 2022 مصحح اإلمضاء بتاريخ 16 يناير 2023جماعة أوالد حمدان 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 12 أبريل 2023 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 58442 - 75

تاريخ اإليداع : 13فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : عائشة الرهوني بنت بوعزة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد احلويطة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بالد احلويطة "

مشتمالته : أرض فالحية 
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موقعه : اقليم اجلديدة دائرة سيدي اسماعيل جماعة زاوية القواسم 

دوار الطواجنة 

مساحته : 51 آر 20 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 20161 - 75 

شرقا : ورثة الرهوني إسماعيل 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار 

غربا : العسري محمد والرهوني محمد والرهوني أحمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

 58 179 كناش  سند التملك : رسم ملكية عدلي مضمن حتت عدد 

بتاريخ 30 يونيو 2022

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 14 أبريل 2023 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 58443 - 75

تاريخ اإليداع : 13فبراير 2023.

طالبا التحفيظ : 

1 - افضيل اريطة بن بوشعيب 1 / 2

2 - لطيفة اريطة بنت بوشعيب بنسبة 1 / 2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد بوطويل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بوطويل "

مشتمالته : أرض فالحية 

الشعيبات.  جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة.  اقليم   : موقعه 

دوار أوالد بوعيطة 

مساحته : 1 هـ 05 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة ملفضل بن قدور وعالل بن أحمد والشابي بن عالل 

شرقا : ورثة محمد بن خيرة 

جنوبا : احمد بن اعريب 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

بتاريخ  88 كناش   2377 عدد  حتت  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

14 ديسمبر 1988 

- نسخة من رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 196 كناش 20 - 1 

بتاريخ 24 اكتوبر 2002 

- رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 456 كناش 50 بتاريخ 04 يوليو 2007

- محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع محرر بتاريخ 29 نوفمبر 2017

- مصحح اإلمضاء بتاريخ 07 ديسمبر 2017 

الساعة  على   2023 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

12 زواال.

مطلب رقم 58444 - 75

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : أحمد فردوس بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض ركيبي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "أرض ركيبي"

مشتمالته : أرض فالحية

موقعه : سيدي بنور دائرة الزمامرة جماعة الزمامرة دوار الدحيشات 

مساحته : 1 هـ 05 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : كرواض رشيد 

جنوبا : فردوس احمد 

غربا : كرواض عبد الكبير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

- محرر ثابت التاريخ موضوعه بيع محرر بتاريخ 06 فبراير 2023

- مصحح اإلمضاء بتاريخ 06 فبراير 2023 جماعة سيدي بنور 

الساعة  على   2023 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

12 زواال.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة

املصطفى املوساوي   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 2126 - 76

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : جمال أقيور بن عبد القادر. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض أقيور " 

نوعـه : أرض عارية .

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية مرتيل احملل املدعو : السواني.

مساحتـه : 11 آر 02 س تقريبا؛

حـدوده : 

شماال : عبد العزيز السويسي ؛

شرقا : حميدي محمدي ؛

جنوبا : محمد محمدي و الرسم العقاري عدد 41630 - 76 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 12371 - 76 و البزويقي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 1429 الثانية  03 جمادى  في  مؤرخ  متروك  إحصاء  رسم  - نسخة   1

املوافق 07 يونيو 2008؛

املوافق  1443 شوال  من   10 في  مؤرخ  عدلي  حظ  إثبات  رسم   -  2

11 ماي 2022؛

املوافق  1443 شوال  من   10 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  3

11 ماي 2022؛

4 - توكيل مفوض عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 02 يناير 2023؛

5 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 23 من جمادى الثانية 1444 

املوافق 12 يناير 2023؛
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6 - شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل بتاريخ 

20 ديسمبر 2022 حتت عدد 1626.

على   2023 ابريل   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق بالنيابة

شكري بنداود   

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 1115 - 78

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023

طالبو التحفيظ : 

1 - لبهل حفيظة بنسبة 650 / 11520.

2 - لبهل عبد القادر بنسبة 1300 / 11520. 

3 - لبهل محمد بنسبة 1264 / 11520. 

4 - لبهل فاطمة بنسبة 650 / 11520.

5 - لبهل السعدية بنسبة 650 / 11520.

6 - لبهل مليكة بنسبة 632 / 11520.

7 - لبهل نعيمة بنسبة 632 / 11520.

8 - لبهل عبد العزيز بنسبة 1264 / 11520.

9 - لبهل أمينة بنسبة 650 - 11520.

10 - لبهل عبد الفتاح بنسبة 1264 / 11520.

11 - لبهل رقية بنسبة 632 / 11520

12 - لبهل مرمي بنسبة 632 / 11520. 

13 - لبهل حسن بنسبة 1300 / 11520. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أم الغنوج"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أم الغنوج"

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : عمالة الصخيرات - متارة ، جماعة الصخيرات، دوار الفراتيت

مساحته : 5 هكتار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة امللياني حمود.

شرقا : حادة ومن معها.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6348 - راء.

غربا : الرسم العقاري عدد 36808 - راء.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

املوافق  1370 عام  رجب  في6  مؤرخ  مخارجة  لعقد  بعدل  تعريف   -

14 أبريل 1951 ضمن حتت عدد 329 صحيفة 430 بتاريخ 22 فبراير 2022 

كناش رقم 105.

 1951 أبريل   14 املوافق   1370 رجب   06 بتاريخ  مؤرخ  شراء  نسخة   -

ضمن حتت عدد 618 صحيفة 381 كناش رقم 19.

أبريل   19 املوافق   1372 شعبان   5 في  مؤرخ  عدلي  معاوضة  نظير   -

1953 ضمن حتت عدد 207 كناش رقم 200 بتاريخ 9 ماي 1953.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 جمادي الثانية 1424 املوافق 

بتاريخ  141 صحيفة   2762 عدد  حتت  ضمن   2003 اغسطس   17

26 اغسطس 2003 كناش التركات رقم115 .

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 محرم 1427 املوافق 20 فبراير 2006 

التركات  2006 كناش  فبراير   21 بتاريخ   123 553 صحيفة  ضمن حتت عدد 

رقم 553 مشفوع بنسخة من رسم الوفاة بتاريخ 02 نوفمبر 2021.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 رجب 1442 املوافق 05 مارس 2021 ضمن 

حتت عدد 117 صحيفة 220 بتاريخ 10 مارس 2021 كناش التركات رقم 

45 مشفوع بنسخة من رسم الوفاة بتاريخ 03 نوفمبر 2021.

- اشهاد عرفي بتاريخ 10 يناير 2023.

- صورتني مطبقتني لالصل لوكالة عدلية خاصة بتاريخ 13 اغسطس 2021 و 

ملحق اصالح عقد وكالة خاصة بتاريخ 31 يناير 2023. 

الساعة  على   2023 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  إلجراء  املقرر  التاريخ 

10 صباحا

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخبرات

حسن لكميري   

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4991 - 79

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى ايكن بن محمادي.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان الكزاح ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " فدان الكزاح".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " البطمة 2 ".

مساحته : 71 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة ايكن؛

شرقا : حدهوم ايكن؛

جنوبا : زنقة عرضها 05 أمتار؛ 

غربا : ادريواش ايكن.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من شوال 1388 موافق 11 يناير 1969؛

2 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 من شعبان 1425 موافق 

29 سبتمبر 2004؛

موافق   1425 احلجة  ذي  من   10 في  مؤرخ  رسم مقاسمة عدلي   -  3

22 ديسمبر 2004؛
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4 - رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 07 محرم 1431 موافق 24 ديسمبر 2009؛

5 - صورة مطابقة لألصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 08 ربيع األول 1428 

موافق 28 مارس 2007؛

في مؤرخ  عدلي  فريضة  لرسم  لألصل  مطابقة  صورة   -  6

28 من رمضان 1439 موافق 13 يونيو 2018؛

موافق  1437 احلجة  ذي  من   19 في  مؤرخ  رسم مقاسمة عدلي   -  7

02 سبتمبر 2016؛

8 - وكالة عرفية مؤرخة في فاحت فبراير 2023؛

9 - شهادة إدارية مؤرخة في 07 يناير 2023.

على   2023 أبريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4992 - 79

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023.

طالب التحفيظ : السيد احلسني الرايسي بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " حوض اجلدي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " ملك الرايسي".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " حوض اجلدي ".

مساحته : 01 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ستي الشادلي؛

شرقا : ادريس الشادلي؛

جنوبا : ورثة الشادلي؛ 

غربا : زنقة.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

1 - صورة مطابقة لألصل لنسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

15 من ذي احلجة 1406 موافق 21 أغسطس 1986؛

2 - نسخة مطابقة لألصل لنسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 26 

من ذي احلجة 1424 موافق 17 فبراير 2004؛

3 - نسخة مطابقة لألصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 25 ماي 2005؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 من رجب 1442 موافق فاحت مارس 2021؛

موافق  1444 رجب  من   16 في  مؤرخ  عدلي  شراء  برسم  ملحق   -  5

07 فبراير 2023؛

6 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 يناير 2023.

على   2023 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4993 - 79

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023.

طالبتا التحفيظ : 

1 - السيدة حدهوم املنصوري بنت اخملتار. 

2 - السيدة : سهام البرنيشي بنت املصطفى. على الشياع بينهما 

بحسب 10 / 17 جزء لألولى و07 / 17 جزء للثانية.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : "الشيء ".

االسم الذي أعطته طالبتا التحـفيظ للمـلك : "نور مالك ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " حرشة كامبير".

مساحته : 01 هـ 97 آر 85 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 3627 - 21؛

شرقا : ورثة البرنيشي ادريس والرسم العقاري رقم 5756 - 21؛

جنوبا : برنيشي محمد؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 رجب 1444 موافق 28 يناير 2023؛

في مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم  من  لألصل  مطابقة  نسخة   -  2

16 من محرم 1444 موافق 14 اغسطس 2022؛

3 - التزام عرفي مؤرخ في 10 فبراير 2023؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 02 يناير 2023.

على   2023 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4994 - 79

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023.

طالبو التحفيظ : 

1 - السيد محمد لوكيلي بن ادريس.

2 - السيد مهدي لوكيلي بن محمد .

3 - السيد محمد لوكيلي بن محمد . على الشياع سوية بينهم .

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالبو التحـفيظ للمـلك : " سراج".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " حرشة كامبير".

مساحته : 04 هـ 53 آر 42 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بن علي بن زيدان، ممروالبرنيشي سعيد بن ادريس؛

شرقا : غالب أحمد؛

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : برنيشي محمد ، البرنيشي عبد الرحمان والبرنيشي أحمد.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخة في 06 رجب 1444 موافق 28 يناير 2023؛

2 - نسخة طبق األصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 من محرم 1444 

موافق 10 اغسظس 2022؛
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3 - نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 16 محرم 1444 

موافق 14 اغسطس 2022،

08 ذي احلجة  4 - نسخة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 

1443 موافق 07 يوليو 2022؛

5 - التزام عرفي مؤرخ في 10 فبراير 2023؛

6 - شهادة إدارية مؤرخة في 02 يناير 2023.

على   2023 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف

منية عبد الرحيم    

محافظة اشتوكة - آيت باها

مطلب رقم 30507 - 80

تاريخ االيداع : 26 يناير2023.

طالبة التحفيظ : حياة الفتحي بنت علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك الفتحي"

نوعه : أرض عارية.

اشتوكة  إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  تني  حي   : موقعه 

ايت باها.

مساحته : 66 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة دادا محمد؛ 

جنوبا : ورثة دادا محمد؛

غربا : ربيعة الصحراوي ومصطفى البيض؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

بتاريخ   59 رقم  األمالك  11 سجل  بعدد  - رسم شراء عدلي مضمن 

16 يوليو 2019 توثيق بيوكرى؛

سجل   321 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

االمالك رقم 46 بتاريخ 06 ابريل 2017 توثيق بيوكرى؛

- صورة طبق االصل لرسم قسمة عدلي مسجلة بتاريخ 29 ماي 1991.

تاريخ التحديد املؤقت : 28 مارس 2023 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 30508 - 80

تاريخ االيداع : 26 يناير2023.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم خلزامي بن احماد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك اخلزامي"

نوعه : أرض عارية.

اشتوكة  إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  تني  حي   : موقعه 

ايت باها.

مساحته : 66 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حياة الفتحي؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : اباسو مجيدة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 209 سجل األمالك رقم 81 بتاريخ 

15 مارس 2022 توثيق بيوكرى؛

سجل   321 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

االمالك رقم 46 بتاريخ 06 ابريل 2017 توثيق بيوكرى؛

- صورة طبق االصل لرسم قسمة عدلي مسجلة بتاريخ 29 ماي 1991.

تاريخ التحديد املؤقت : 28 مارس 2023 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 30509 - 80

تاريخ االيداع : 26 يناير2023.

طالب التحفيظ : محند اخراز بن ابراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " اخراز"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : دوار اخلربة اجلماعة الترابية ايت عميرة، إقليم اشتوكة ايت باها.

مساحته : 09 هكتار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق وبعضا ورثة اوهريوا وبعضا الرسم العقاري عدد 1622 - 60؛

شرقا : اخراز ابراهيم؛ 

جنوبا : ايت سي بوجمعة وبعضا الرسم العقاري عدد 12814 - 80؛

غربا : صفية املودن؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 121 سجل األمالك رقم 61 بتاريخ

07 اغسطس 2019 توثيق بيوكرى؛

- صورة طبق االصل لنسخة رسم تسليم عدلي مضمن اصلها بعدد 386 

ص 182 سجل االمالك رقم 08 بتاريخ 04 فبراير 2003 توثيق بيوكرى؛

عميرة  بايت  االمضاء  مصحح  عرفي  قسمة  لعقد  االصل  طبق  صورة   -

بتاريخ 29 اغسطس 2001 حتت عدد 7010 - 7011 - 7012 - 7013 – 7014.

- صورة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مضمن بعدد 124 ص 82 سجل 

التركات 16 بتاريخ 23 ابريل 2007.

تاريخ التحديد املؤقت : 28 مارس 2023 على الساعة 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 30510 - 80

تاريخ االيداع : 26 يناير2023.

طالب التحفيظ : حسن بلعيد بن حلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " حسن"

نوعه : أرض عارية.

اشتوكة  إقليم  مزال،  ايت  الترابية  اجلماعة  عمران  انو  دوار   : موقعه 

ايت باها.
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مساحته : 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اخلياري؛

شرقا : رحيم احمد؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 345 ص 267 سجل األمالك رقم 05 

بتاريخ 21 ابريل 2022 توثيق انزكان؛

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 201 سجل االمالك رقم 72 بتاريخ

15 فبراير 2021 توثيق بيوكرى؛

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بايت باها بتاريخ 10ابريل 2012 حتت 

عدد 1040 - 1041.

- صورة شمسية لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 26 يونيو 2011.

- صورة شمسية لعقد قسمة عرفي مؤرخ في 27 يونيو 2011.

تاريخ التحديد املؤقت : 28 مارس 2023 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 30511 - 80

تاريخ االيداع : 27 يناير2023.

طالب التحفيظ : احلسن امسكني بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك احلسن امسكني"

من  وأخرى  من سفلي  بنايتني  بها  بسور  عارية محاطة  أرض   : نوعه 

سفلي وطابق أول، ومطفية.

إقليم  بوسحاب،  سيدي  الترابية  اجلماعة  العاتي  ايت  دوار   : موقعه 

اشتوكة ايت باها.

مساحته : 05 آر 58 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ايت احلاج علي؛

شرقا : مقرور موسى وبعضا ورثة احلاج محند؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : احلاج علي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 786 ص 401 سجل االول رقم 07 

بتاريخ 26 سبتمبر 1988؛

سجل   234 بعدد  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

التركات رقم 23 بتاريخ 06 ماي 2013 ؛

تاريخ التحديد املؤقت : 29 مارس 2023 على الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 30512 - 80

تاريخ االيداع : 27 يناير 2023.

طالبة التحفيظ : رقية بيه بنت احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك رقية بيه"

نوعه : أرض عارية محاطة بسور.

اشتوكة  إقليم  وساي،  الترابية سيدي  اجلماعة  اغبالو  دوار   : موقعه 

ايت باها.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : احلسن احتوس وبعضا عمر احتوس؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : يامنة احتوس؛

احلقوق العينية : ال شيء.

االمالك  180 سجل  بعدد  استمرار عدلي مضمن  : رسم  امللك  أصل 

رقم 89 بتاريخ 16 ديسمبر2022؛

تاريخ التحديد املؤقت : 29 مارس 2023 على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30513 - 80

تاريخ االيداع : 27 يناير2023.

طالب التحفيظ : احلسن احتوس بن العربي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك احلسن احتوس"

نوعه : أرض عارية محاطة بسور.

اشتوكة  إقليم  وساي،  الترابية سيدي  اجلماعة  اغبالو  دوار   : موقعه 

ايت باها.

مساحته : 01 آر 62 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق وبعضا عمر احتوس؛ 

جنوبا : عمر احتوس؛

غربا : رقية بيه؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مضمن بعدد 349 سجل االمالك رقم 84 بتاريخ 

25 يوليو 2022؛

تاريخ التحديد املؤقت : 29 مارس 2023 على الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 30514 - 80

تاريخ االيداع : 27 يناير2023.

طالب التحفيظ : عمر افقيرن بن العربي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك افقيرن"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم اشتوكة ايت باها.

مساحته : 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : صابر محمد ويامنة منصوري؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : عائشة حبيبي؛

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 212 سجل االمالك رقم 81 بتاريخ 

15 مارس 2022؛

سجل   276 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

االمالك 70 بتاريخ 16 فبراير2020.

تاريخ التحديد املؤقت : 29 مارس 2023 على الساعة 13 : 30 زواال.

مطلب رقم 30515 - 80

تاريخ االيداع : 27 يناير2023.

طالبا التحفيظ : 

- احمد العرابي بن صالح بنسبة 1 / 2.

- حلسن اجكان بن احمد بنسبة 1 / 2. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " فدان نغاغ"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : حي اداومحند اجلماعة الترابية وادي الصفاء، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

مساحته : 13 آر 34 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 3155 - 80؛ 

جنوبا : رشيد عينكو ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مضمن بعدد 368 سجل االمالك رقم 49 بتاريخ 

15 فبراير 2018؛

بتاريخ االمضاء  مصحح  عرفي  تسليم  لعقد  شمسية  صورة   -

03 ديسمبر 2003.

تاريخ التحديد املؤقت : 29 مارس 2023 على الساعة 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 30516 - 80

تاريخ االيداع : 30 يناير2023.

طالب التحفيظ : الدهبي علي بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " تني بيوكرة"

نوعه : أرض عارية.

اشتوكة  إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  تني  حي   : موقعه 

ايت باها.

مساحته : 20 آر 91 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

العقاري  الرسم  وبعضا   80  -  3217 عدد  العقاري  الرسم   : شماال 

96764 - 09 وبعضا بوشرة اخلياطي ؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ورثة ايت العربي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 99 رقم  77 سجل االمالك  81 ص  - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 

بتاريخ 05 يوليو 2022؛

- صورة طبق االصل لرسم تسليم عدلي مضمن بعدد 1041 ص 325 

بتاريخ 04 فبراير 1955.

- عقد وكالة تابت التاريخ مؤرخ في 07 يونيو 2021 ومسجل بتاريخ 

24 فبراير 2022 بإنزكان.

بتاريخ مسجل  التاريخ  تابت  وكالة  لعقد  االصل  طبق  صورة   -

25 فبراير 2022 بإنزكان.

بتاريخ ببيوكرى  الترابية  اجلماعة  22 صادر عن   -  18 إداري عدد  إذن   -

13 يونيو 2022.

تاريخ التحديد املؤقت : 03 أبريل 2023 على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30517 - 80

تاريخ االيداع : 30 يناير2023.

طالبة التحفيظ : نزهة وارغني بنت محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك وارغني"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : قبلة مركز بيوكرى اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

مساحته : 01 آر 06 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : وارغني مليكة وبعضا وارغني نزهة؛

غربا : وراغني ياسني؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

بتاريخ  50 رقم  االمالك  سجل   310 بعدد  مضمن  صدقة  رسم   -

31 أكتوبر2017؛

- صورة طبق االصل لرسم تسليم عدلي مضمن بعدد 164 ص 761 

كناش 01 بتاريخ 23 فبراير 1994.

تاريخ التحديد املؤقت : 03 أبريل 2023 على الساعة 10 : 45 صباحا.

مطلب رقم 30518 - 80

تاريخ االيداع : 30 يناير2023.

طالبا التحفيظ : 

- سعيد لعبيد بن حمادي بنسبة 1 / 2.

- غيثة بهجاوي بنت محمد بنسبة 1 / 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " امللك البهجاوي"

نوعه : أرض عارية.

اشتوكة  إقليم  بيوكرى،  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  تني  حي   : موقعه 

ايت باها.

مساحته : 60 سنتيار تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : احلسني الطاهري؛

شرقا : ورثة املزالي مبارك؛ 

جنوبا : احلسني الطاهري؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

بتاريخ  50 رقم  االمالك  سجل   316 بعدد  مضمن  شراء  رسم   -

31 أكتوبر2017؛

سجل   299 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

االمالك 46 بتاريخ 04 أبريل 2017.

- صورة شمسية لرسم قسمة عدلي مسجل بتاريخ 29 ماي 1991.

تاريخ التحديد املؤقت : 03 أبريل 2023 على الساعة 11 : 45 صباحا.

مطلب رقم 30519 - 80

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2023

طالبا التحفيظ : 

- مصطفى اوسيدي علي بن موحى بنسبة 1/ 2 .

- فاحتة السكوري بنت احمد بنسبة 1 / 2 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك السكوري"

نوعه : أرض عارية.

اشتوكة  إقليم  لبيوكرى،  الترابية  اجلماعة  بيوكرى  تن  دوار   : موقعه 

ايت باها.

مساحته : 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلسن واوا؛

شرقا : طريق 6 م؛

جنوبا : عائشة واوا؛

غربا : الرسم العقاري عدد 47523 - 09؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 295 كناش االمالك عدد 54 بتاريخ 

26 يونيو 2018 .

سجل   323 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

االمالك رقم 46 بتاريخ 06 ابريل 2017 ؛

- صورة طبق االصل لرسم قسمة عدلي مسجلة بتاريخ 29 ماي 1991.

تاريخ التحديد املؤقت : 03 ابريل 2023 على الساعة 13 : 45 بعد الزوال.

مطلب رقم 30520 - 80

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2023

طالب التحفيظ : هشام بلفضيل بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بلفضيل 1"

نوعه : أرض عارية.

: غرب دوار تودوش جماعة وادي الصفاء، إقليم اشتوكة ايت  موقعه 

باها والية اكادير.

مساحته : 03 آر 15 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ابودرار؛

شرقا : ادريس ايدوشي بن الطيب؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة عائشة بنت احلسن؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

سجل   246 عدد  صحيفة   267 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

االمالك عدد 18 بتاريخ 14 يونيو 2011 ؛

- صورة شمسية لعقد تسليم عرفي مؤرخ 28 اغسطس 1998. 

تاريخ التحديد املؤقت : 03 ابريل 2023 على الساعة 14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 30521 - 80

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2023

طالب التحفيظ : هشام بلفضيل بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بلفضيل 2"

نوعه : أرض عارية.

إقليم  الصفاء،  وادي  وقيادة  جماعة  اداومحند  تودوش  دوار   : موقعه 

اشتوكة ايت باها والية اكادير.

مساحته : 03 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ابودرار؛

شرقا : هشام بلفضيل )طالب التحفيظ(؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ايجة ايدوشي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 450 صحيفة عدد 434 سجل 

االمالك عدد 18 بتاريخ 11 اغسطس 2011 توثيق مركز بيوكرى؛

- صورة شمسية لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 28 اغسطس 1998.

تاريخ التحديد املؤقت : 04 ابريل 2023 على الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30522 - 80

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2023

طالب التحفيظ : هشام بلفضيل بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بلفضيل 3"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : دوار تودوش جماعة وقيادة وادي الصفاء، إقليم اشتوكة ايت 

باها والية اكادير.

مساحته : 50 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : هشام بلفضيل ؛ 
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جنوبا : محمد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 103 صحيفة عدد 74 سجل 

االمالك عدد 18 بتاريخ 02 يونيو 2011 ؛

- صورة شمسية لعقد بيع عرفي مؤرخ في 20 يناير 2004.

تاريخ التحديد املؤقت : 04 ابريل 2023 على الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 30523 - 80

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2023

طالب التحفيظ : هشام بلفضيل بن عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك بلفضيل 4"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : دوار تودوش جماعة وقيادة وادي الصفاء، إقليم اشتوكة ايت 

باها والية اكادير.

مساحته : 60 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احميدة احملاريب؛

شرقا : احلاج مبارك وبعضا ابودرار؛ 

جنوبا : حسن شيشي؛

غربا : احميدة احملاريب وبعضا الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 120 صحيفة عدد 91 سجل 

االمالك عدد 18 بتاريخ 02 يونيو 2011 ؛

- صورة شمسية لعقد بيع عرفي مؤرخ في 29 نوفمبر 1999.

تاريخ التحديد املؤقت : 04 ابريل 2023 على الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 30524 - 80

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2023

طالب التحفيظ : احمد بوستة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " بوستة احمد"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : دوار اخلربة اوالد ميمون جماعة سيدي بيبي اقليم اشتوكة 

ايت باها.

مساحته : 01 هكتار 01 آر 28 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ايت بوكبير؛

شرقا : ورثة خماش؛ 

جنوبا : العربي البشتاوي؛

غربا : بوكبير محمد بن احلسن؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 14 نوفمبر 2006.

- شهادة التصرف.

- شهادة ادارية مؤرخة في 14 اكتوبر 2022 رقم 736. 

تاريخ التحديد املؤقت : 04 ابريل 2023 على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30525 - 80

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2023

طالب التحفيظ : عبال اعمري بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك اعمري"

نوعه : أرض عارية محاطة بسور.

موقعه : مدشر اغبالو جماعة سيدي وساي اقليم اشتوكة ايت باها.

مساحته : 14 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ابراهيم الغول؛

شرقا : مينة موكب؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الشريقي الناجيم؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 139 سجل االمالك رقم 87 بتاريخ 

16 ابريل 2022 ؛

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 217 سجل االمالك رقم 87 بتاريخ 

16 ابريل 2022 ؛

- صورة طبق االصل لرسم قسمة عدلي مضمن بعدد 579 صحيفة 

463 سجل االمالك رقم 22 بتاريخ 28 فبراير 2012.

تاريخ التحديد املؤقت : 06 ابريل 2023 على الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30526 - 80

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2023

طالب التحفيظ : عبد الكبير عتيق بن احمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " عتيق"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي.

موقعه : دوار ايت داوود جماعة وادي الصفاء اقليم اشتوكة ايت باها 

والية اكادير.

مساحته : 77 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ابودرارن؛

شرقا : ايوب املنشط وعمر املنشط؛ 

جنوبا : ازيكي نادية؛

غربا : الطريق ؛
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مضمن بعدد 467 سجل االمالك رقم 65 بتاريخ 

09 ابريل 2020 ؛

سجل   112 بعدد  مضمن  عدلي  صدقة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

االمالك رقم 64 بتاريخ 02 دجنبر 2019 توثيق مركز بيوكرى؛

سجل   307 بعدد  مضمن  عدلي  هبة  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

االمالك رقم 51 بتاريخ 08 يناير 2017.

- صورة طبق االصل لرسم صدقة عدلي مضمن بعدد 230 صحيفة 

193 كناش االمالك عدد 24 بتاريخ 14 فبراير 2013.

36 صحيفة  بعدد  االصل مللحق صدقة عدلي مضمن  - صورة طبق 

عدد 32 سجل االمالك عدد 27 بتاريخ 19 يونيو 2013.

تاريخ التحديد املؤقت : 06 ابريل 2023 على الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 30527 - 80

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2023

طالب التحفيظ : رشيد الغزواني بن بوجمعة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك الغزواني"

نوعه : ارض عارية.

باها  ايت  اشتوكة  اقليم  بيوكرى  بلدية  التوامة  حي  قبلة   : موقعه 

والية اكادير.

مساحته : 42 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 11595 - 60؛ 

جنوبا : محمد الشافعي؛

غربا : السفير ادريس؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 403 سجل االمالك رقم 67 بتاريخ 

27 اغسطس 2020 ؛

بتاريخ باكادير  مسجل  عدلي  شراء  لرسم  االصل  طبق  صورة   -

22 ابريل 1993.

تاريخ التحديد املؤقت : 06 ابريل 2023 على الساعة 14 بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - آيت باها 

محمد بلقايد   

محافظة تيفلت

مطلب رقم 5845 - 81

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1. حنان عبدالوي بنت العياشي بنسبة 1 / 2.

2. هشام الواعي بن إبراهيم بنسبة 1 / 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان سهب الذهب".

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

نوعه : ارض فالحية.

: دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار آيت  موقعه 

قسو القطبيني.

مساحته : 33 آر 30 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بنعاشير النشبة؛

شرقا : ميلود بن بوعزة ومن معه ؛

جنوبا : ورقة املعطي النشبة؛

غربا : ورثة عبد اهلل الكزولي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 246 صحيفة 245 سجل العقار رقم 

68 بتاريخ 24 يونيو 2022 توثيق تيفلت.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 300 صحيفة 345 سجل العقار رقم 

32 بتاريخ 19 ابريل 2016 توثيق تيفلت.

- نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن اصله بعدد 196 صحيفة 

207 كناش العقار رقم 22 بتاريخ 11 مارس 2014 توثيق تيفلت.

- نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن اصله بعدد 457 صحيفة 

456 كناش العقار رقم 18 بتاريخ 05 يوليو 2013 توثيق تيفلت.

باقي  185 سجل  269 صحيفة  بعدد  - ملحق إصالحي عدلي ضمن 

الوثائق رقم 34 بتاريخ 16 اغسطس 2022 توثيق تيفلت.

على   2023 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 5846 - 81

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023.

طالبة التحفيظ : عائشة بوريش بنت قايدو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني احلجر".

االسم الذي اعطته طالبة التحفيظ للملك : " عني احلجر". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ايشي.

مساحته : 33 آر 54 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : زينب بوريش؛
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جنوبا : فاطنة بوريش؛

غربا : رابحة بوريش؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 74 صحيفة 105 سجل التركات 

رقم 18 بتاريخ 10 يونيو 2016 توثيق تيفلت.

- رسم متخلف عدلي ضمن بعدد 147 صحيفة 254 سجل التركات 

رقم 61 بتاريخ 03 يناير 2012 توثيق تيفلت.

- حكم احملكمة االبتدائية باخلميسات رقم 145 املؤرخ في 26 ديسمبر 2013 

ملف رقم 83 - 12.

- قرار محكمة االستئنلف بالرباط رقم 46 املؤرخ في 11 فبراير 2015 

ملف عقاري رقم 200 - 2014 - 1615.

- شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 29 اغسطس 2016.

رقم  باخلميسات حتت  االبتدائية  التنفيذ صادر عن احملكمة  - محضر 

425 - 15أ بتاريخ 17 يونيو 2016.

- تقرير خبرة مؤرخ في 08 يوليو 2013.

- قرار بتقسيم عقار عدد 72 مؤرخ في 15 سبتمبر 2016.

- شهادة إدارية عدد 05 - م ت - 2023 مؤرخة في 09 يناير 2023.

على   2023 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "سيدي محمد البوهالي" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 27206 - 16 .

مسطرة  فان   2022 ابريل   25 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

مطلب  موضوع  البوهالي"  محمد  "سيدي  املسمى  امللك  حتفيظ 

سيدي  جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن   16  -  27206 رقم  التحفيظ 

الرزاق دوار ايت عيسى ستتابع من االن فصاعدا باملساحة التي  عبد 

اظهرها التصميم العقاري 1 هـ 70 س بدال من 80 آ املصرح بها عند 

إيداع مطلب التحفيظ، وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا 

تأييدا ملطلب التحفيظ وكذلك بناء على : 

- رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 393 صحيفة 496 كناش العقار رقم 

66 بتاريخ 07 ابريل 2022.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " فدان الهمة " 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 27073 - 16 

والذي نشر االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 659 

بتاريخ 17 اغسطس 2011.

فان مسطرة   2022 ديسمبر   05 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

التحفيظ  مطلب  موضوع  الهمة".  "فدان   : املسمى  امللك  حتفيظ 

سيدي  اجلوهرة  عني  جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن   16  -  27073 رقم 

بوخلخال دوار ايت قسو. ستتابع من االن فصاعدا وتطبيقا لالحكام 

القاضية بصحة التعرض الكلي في اسم السيد عبد القادر النشبة 

بن عبد القادر، 

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذلك بناء على : 

- حكم احملكمة االبتدائية باخلميسات رقم 33 املؤرخ في 11 فبراير 2016 

ملف عقاري رقم 179 ديسمبر 9.

- قرار محكمة االستئناف بالرباط رقم 297 املؤرخ في 13 ديسمبر 2018 

ملف عقاري رقم 72 - 2016 - 1403.

- قرار محكمة النقض رقم 320 - 8 املؤرخ في 20 ابريل 2021 ملف 

مدني رقم 4134 - 1 - 8 - 2019.

- تقرير خبرة عقارية مؤرخة في 02 يوليو 2018 بقرار متهيدي عدد 85 

بتاريخ 22 يونيو 2017.

5. حكم محكمة تيفلت الشرعية ملف مدني عدد 68 - 64 بتاريخ 

22 فبراير 1965.

6. رسم اثبات متخلف عدلي ضمن بعدد 150 سجل التركات رقم 58 

بتاريخ 22 يونيو 2011.

7. رسم محاسبة عدلي ضمن بعدد 249 صحيفة 415 سجل التركات 

رقم 4 بتاريخ 23 ديسمبر 1965.

8. تركة مترجمة الى العربية صادرة عن احملكمة العرفية لقبيلة

بن عامر العربني عقد عدد 16 بتاريخ 15 أكتوبر 1952.

هـ   6 ادى   34 كناش   501994 توصيل   1963 268 سنة  عدد  تقدمي   .9

بتاريخ 07 يناير 1994.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري الوزاني     

محافظة أزمور

مطلب رقم 972 - 84

تاريخ اإليداع : 09 فبراير 2023

طالب التحفيظ : عبد الكرمي احلشادي بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض سي عالل 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض سي عالل

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار الدابوزية

مساحته : 20 آر 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بن عالل و الطريق.

شرقا : طريق.

جنوبا : ورثة سي محمد ولد سي بوبكر.

غربا : ورثة عبد اهلل ولد عائشة.

احلقوق العينية : الشيء. 
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أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ربيع األول 1435 موافق )31 يناير 2014(.

املوافق   1435 الثاني  ربيع   24 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

)24 فبراير 2014(.

على   2023 أبريل   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 973 - 84

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023

طالبا التحفيظ : 

1 - محمد اومالك بن إبراهيم بنسبة 1 / 2.

2 - حسن عمار بن محمد بنسبة 1 / 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حيط امللح 1 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حيط امللح 1

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 19 آر 27 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حسن عمار و محمد اومالك.

شرقا : رضوان.

جنوبا : طريق عرضه 05 أمتار.

غربا : رضوان و رسم عقاري عدد 162196 - 08.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1444 األول  ربيع   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  عقد   -  1

)29 سبتمبر 2022(.

2 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 101 مؤرخة في 30 يونيو 2022.

على   2023 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 974 - 84

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023

طالبا التحفيظ : 

1 - محمد اومالك بن إبراهيم بنسبة 1 / 2.

2 - حسن عمار بن محمد بنسبة 1 / 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حيط امللح 2 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حيط امللح 2

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 41 آر 27 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 152405 - 08.

شرقا : رضوان.

جنوبا : محمد اومالك.

غربا : حسن عمار، محمد اومالك، رضوان و جابري محمد.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1444 األول  ربيع   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  عقد   -  1

)29 سبتمبر 2022(.

2 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 102 مؤرخة في 30 يونيو 2022.

على   2023 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 975 - 84

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2023

طالبا التحفيظ : 

1 - محمد اومالك بن إبراهيم بنسبة 1 / 2.

2 - حسن عمار بن محمد بنسبة 1 / 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حيط امللح 3 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حيط امللح 3

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 20 آر 47 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حسن عمار و محمد اومالك.

شرقا : حسن عمار و محمد اومالك.

جنوبا : رضوان.

غربا : اجلابري محمد و ورثة جابري عائشة.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1444 األول  ربيع   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  عقد   -  1

)29 سبتمبر 2022(.

2 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 100 مؤرخة في 30 يونيو 2022.

على   2023 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 976 - 84

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023

طالب التحفيظ : احمد حفظي بن املكي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حائط البكر 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حائط البكر

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 21 آر 37 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : احمد شرف الدين.

شرقا : حسن غساني.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : الطيب شرف الدين.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 رمضان 1443 موافق )09 ابريل 2022(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 شوال 1443 موافق )09 ماي 2022(.

3 - صورة شمسية مطابقة لألصل لشهادة إدارية عدد 168 - 2022 

مؤرخة في 05 ابريل 2022.

على   2023 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 977 - 84

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2023

طالب التحفيظ : مهدي اجدع بن بوشعيب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد مهدي 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد مهدي

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 19 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : موسى اجدع.

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : رسم عقاري عدد 125220 - 08.

غربا : مطلب عدد 98002 - 08.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق  1439 القعدة  ذو   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)06 اغسطس 2018(.

2 - شهادة إدارية عدد 287 - 2018 مؤرخة في 23 يوليو 2018.

على   2023 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 978 - 84

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالب التحفيظ : هشام عزام بن الركراكي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض النصراني 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض النصراني

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و بئر.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة و جماعة احلوزية، دوار اخلضر

مساحته : 12 آر 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة العياشي بن احلسني.

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : ورثة السعدية بن الهاشمي و عبد الكبير الصبان.

غربا : علي شيشان.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 شوال 1443 موافق )12 ماي 2022(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ذي القعدة 1443 موافق )14 يونيو 2022(.

موافق  1443 شوال   23 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  3

)24 ماي 2022(.

في مؤرخة   2022  -  175 عدد  إدارية  لشهادة  رقمية  صورة   -  4

25 ديسمبر 2022.

5 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 99 مؤرخة في 18 ابريل 2022.

على   2023 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 979 - 84

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2023

طالب التحفيظ : احمد الوجداني بن املهدي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض تيرس 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض تيرس

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار العيايطة

مساحته : 64 آر 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 8266 - ز.

شرقا : سعيدة بنت ضعيف و الكبير ملرخي.

جنوبا : ملك عمومي.

غربا : سعيدة بنت ضعيف و الكبير املرخي.

احلقوق العينية : الشيء. 

أصل امللك : 

موافق   1440 الثاني  ربيع   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

)03 يناير 2019(.

2 - شهادة إدارية عدد 102 مؤرخة في 13 ديسمبر 2018.

على   2023 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بأزمور 

املعطي زديد      



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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اجملاورون : 
شماال : عائشة بنت اعمر؛

شرقا : جمعة الزاوي؛ 
جنوبا : طريق عمومي بعرض 10 أمتار؛

غربا : عائشة بنت اعمر؛
معها  ومن  العابد  بنت  الزاوي  جمعة   : السادة  التحفيظ  طالب 
املذكورون بخالصة مطلب التحفيظ املنشورة باجلريدة الرسمية عدد 

1173 بتاريخ 23 يونيو 2021.
إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1234 

بتاريخ 24 أغسطس 2022.

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

تسليم نظير شهادة خاصة بتقييد الرهن

علم  إلى  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
البنك  عن  نيابة  وجدة  بهيئة  كورة-محام  أنيس  األستاذ  أن  العموم 
الشعبي لوجدة، طلب أن يسلم له نظير شهادة خاصة بتقييد الرهن 
للرسم العقاري عدد 131427 - 02 للملك املدعو " رياض إسلي 3-91" 
الكائن بوجدة، وذلك على إثر ضياع الشهادة اخلاصة التي قد سلمت 

سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .
   احملافظ على األمالك العقارية بوجدة

كمال عونة.      

محافظة مراكش املنارة

اعالن ينص عليه املرسوم رقم 2 - 64 - 282 املؤرخ في فاحت رمضان 1384

)5 يناير 1965(

تغيير اسم عقار محفظ 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 
محل  اجلاعالن  فنتي  الرحيم  عبد  و  بولوقت  الدين  نور  السيدان  أن 
سيدي  مبارك  سيدي  درب   161 مبراكش  معهما  للمخابرة  إقامتهما 
"مفتاح  املدعو  للملك  فصاعدا  اآلن  من  تعطى  أن  طلبا  ميمون. 
ب  الكائن  و   04  -  318268 رقم  العقاري  الرسم  ذي   "353 سلطان 
"مفتاح  اآلتֳيֳ  اإلسم  تسلطان  ام  دوار  تسلطانت  جماعة  مراكش 

سلطان 363". 

محافظة وجدة

مطلب 27198 - 02 
اسم امللك : دار غرافي.

موقعه : وجدة ، احلي احلسني، زنقة 112 رقم 6 .
مساحته : 01 آر 52 سنتيار .

نوعه : أرض بها بناية تتكون من سفلي. 
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم O - 20215؛
شرقا : الرسم العقاري رقم O - 20215 ، ورثة خومسي عبد القادر؛ 

جنوبا : ورثة خومسي عبد القادر، زنقة؛
غربا : زنقة، الرسم العقاري عدد O- 20215؛

طالبا التحفيظ السيد والسيدة : 
-يحي غرافي بن أحمد، بنسبة متلك 1 /2.

-فتيحة زناسني بنت احمد، بنسبة متلك 1 /2.

مطلب رقم 27199 - 02 
اسم امللك : تنكمارت مطروح.

موقعه : عمالة إقليم جرادة، قيادة لعوينات، جماعة لعوينات، دوار لغواط.
مساحته : 04 هـ 53 آر 34 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية بها بنايات وبها اشجار اللوز والزيتون .
اجملاورون : 

شماال : أحمد عثماني ولد بلقاسم، برخلي امحمد، ؛
شرقا : برخلي امحمد، مطلب التحفيظ رقم 24665 - 02 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم O/2883؛
غربا : الرسم العقاري رقم O/2883، طريق عمومي؛

طالب التحفيظ : السيد محمد ابخيت بن بوجمعة.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 26982 - 02 
اسم امللك : موسى ومحند.

دوار  لعوينات،  جماعة  لعوينات،  قيادة  جرادة،  إقليم  عمالة   : موقعه 
مزغنان الكروازمة.

مساحته : 02 هـ 73 آر 80 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية. 
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عليه  بتعرضه  يدلي  أن  التغيير  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

 احملافظ على األمالك العقارية مبراكش املنارة
محمد شرف.     

محافظة طنجة

مطلب رقم 27178 - 06 
اسم امللك : الشكوكاوي.

موقعه : طنجة حي الشرف طريق اجملزرة، 
وقع حتديده في : 18 يناير 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر16 س.
نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل ارضي و سفل علوي و حديقة و اشجار؛

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومي عرصه 6 متر؛

شرقا : طريق عمومي ، رسم عقاري عدد 854/ط،؛
جنوبا : محمد مرون ،علي مرون؛

غربا : رسم عقاري عدد 163360 - 06 ؛
طالب التحفيظ : السيد احلسني الشكوكاوي و من معه.

مطلب رقم 28291 - 06 
اسم امللك : ملك فاضلي.

موقعه : طنجة املصلى حي الدار البيضاء رقم 11 بئر املقدم، 
وقع حتديده في : 17 ديسمبر 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 55 س.
نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل وطابق اول ومرفق؛

اجملاورون : 
شماال : رسم عقاري عدد 105305 - 06 ؛

شرقا : السماللي؛
جنوبا : رسم عقاري عدد 81825 - 06 ؛

غربا : زنقة عرضها مترين؛
طالبة التحفيظ : السيدة بديعة النادي و من معها.

مطلب رقم 27841 - 06 
اسم امللك : فاطمة.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر اجزناية، 
وقع حتديده في : 07 سبتمبر 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر15س.
نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 
شماال : مطلب عدد 27845 - 06 ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 127941 - 06 ؛
جنوبا : نادية زردوع؛

غربا : ملك الغير؛
طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة بنت علي زردوع.

مطلب رقم 27844 - 06 

اسم امللك : نادية.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر اجزناية، 

وقع حتديده في : 07 سبتمبر 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر05 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : فاطمة زردوع؛

شرقا : رسم عقاري عدد 127941 - 06 ؛

جنوبا : السهلي زردوع؛

غربا : ملك الغير؛

طالبة التحفيظ : السيدة نادية بنت علي زردوع.

مطلب رقم 27846 - 06 

اسم امللك : زردوع.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر اجزناية، 

وقع حتديده في : 07 سبتمبر 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر18 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : رشيد زردوع؛

شرقا : رسم عقاري عدد 127941 - 06 ؛

جنوبا : رشيد ابراهيمي؛

غربا : ملك الغير؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن علي زردوع.

مطلب رقم 28436 - 06 

اسم امللك : املودة.

موقعه : طنجة مدشر اجلبيلة، 

وقع حتديده في : 19 اغسطس 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر15س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : رسم عقاري عدد 137675 - 06 ؛

جنوبا : محمد برادة؛

غربا : ممر عمومي بني اجملاورين؛

طالب التحفيظ : السيد رضوان بوعطية.

مطلب رقم 28455 - 06 

اسم امللك : ياسمينة.

موقعه : طنجة مدشر مسنانة، 

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آر55س.
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نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : مطلب عدد 28316 - 06 ؛

طالبة التحفيظ : السيدة ياسمينة قنجاع بنت عبد السالم.

مطلب رقم 28510 - 06 

اسم امللك : السباعي.

موقعه : طنجة مدشر اجلبيلة، 

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96س.

نوعه : أرض عارية بها شجيرات؛

اجملاورون : 

شماال : محمد دبون؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق معبدة؛

طالبة التحفيظ : السيدة السباعي الفاسي الباتول.

مطلب رقم 28519 - 06 

اسم امللك : امغار 3.

موقعه : طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 

وقع حتديده في : 17 اغسطس 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر 19س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : الشركي لطيفة؛

جنوبا : مطلب عدد 28516 - 06 ؛

غربا : مطلب عدد 28520 - 06 ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد امغار.

مطلب رقم 28532 - 06 

اسم امللك : بوفراقش.

موقعه : طنجة مدشر مسنانة، 

وقع حتديده في : فاحت سبتمبر 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر17س.

نوعه : أرض بها بناء مكون من سفل و ثالث طوابق؛

اجملاورون : 

شماال : بناء في ملك الغير ، قاسم بن احلاج احمد؛

شرقا : طريق عمومي؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : العياشي ، بناء في ملك الغير؛

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة بوفراقش.

مطلب رقم 28223 - 06 

اسم امللك : غدان.

موقعه : طنجة مدشر مديونة، 

وقع حتديده في : 26 ابريل 2021.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 آر90س.

نوعه : أرض عارية بها احجار و نخيل قزم و شجيرات؛

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير؛

شرقا : اميان بلحسن؛

جنوبا : مراد اجليراري؛

غربا : طريق عمومي، ملك الغير؛

طالب التحفيظ : السيد عبد النبي غدان بن عبد السالم.

إصالح غلط - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 28396 - 06 

الكائن بوالية طنجة ، مدينة طنجة مدشر عزيب احلاج قدور الرهراه 

نشر اعالن عن خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1202 

بتاريخ 05 يناير 2002.

يقرأ : 

موقعه : طنجة ، عزيب احلاج قدور –الرهراه 

عوضا عن : 

موقعه : طنجة عزيب احلاج قدور

و الباقي بدون تغيير.

إصالح غلط - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 20261 - 06 

الكائن بوالية طنجة ، مدينة طنجة جماعة البحراويني مدشر الهرارش 

نشراعالن عن خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 199 

بتاريخ 23 أكتوبر 2002.

يقرأ : 

طالبو التحفيظ : 

1 - جناة بنت احمد مصباح،

2 - منى بنت العربي صالح اجلوالي،

3 - سكينة بنت العربي صالح اجلوالي، بوصفهن مالكات على الشياع 

و بالتساوي فيما بينهن.

عوضا عن : 

طالبة التحفيظ : السيدة جناة بنت احمد مصباح.

و الباقي بدون تغيير.

    احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

محمد الزخوني.     
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محافظة فاس

مطلب رقم 25133 - 07
اسم امللك : "درب السعود16"

موقعه : فاس املدينة، امللحقة اإلدارية األندلس، الكزيرة، درب السعود رقم 16.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 68 س 

نوعــه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي.

اجملاورون : 

شمـاال : رسم عقاري 247957 - 07، ممر مسدود 

شرقـا : روبير باسطوو 

جنوبـا : درب 

غربـا : السعدية عال

طالبي التحفيظ : 

1 - روبير باسطوو 

2 - لورين اليزابيث هيكي. 

مطلب رقم 25131 - 07
اسم امللك : "البركة"

موقعه : فاس املدينة، امللحقة اإلدارية البليدة، الزجنفور عرص اجليار. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6 آر 39 س. 

نوعــه : حديقة

اجملاورون : 

شمـاال : رسم عقاري عدد 512 -ف، بلمجدوب.

شرقـا : ممر

جنوبـا : درب 

غربـا : درب

و ب2  العالمتني ب-1  مابني  املرور  و حق  املطل  : حق  العينية  احلقوق 

لفائدة الرسم العقاري 512/ف.

طالبة التحفيظ : السيدة كاملية مرابط بنت محمد. 

   احملافظ على األمالك العقارية بفاس

     عبد الواحد البوراحي.

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 157405 - 08 
اسم امللك : "حايط العربي" . 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة جماعة أوالد احسني دوار أوالد غامن .

وقع حتديده في : 20 يوليو 2022

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 32 آر و 58 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : شرادي مصطفى بن محمد.

شرقا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار.

جنوبا : شرادي تباري وشرادي سعيد

غربا : حائط من احلجر ومبارك بن ناصر

طالب التحفيظ : السيد يوسف شرادي بن املصطفى.

مطلب رقم 157406 - 08 

اسم امللك : "أرض الدار " . 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة جماعة أوالد احسني دوار أوالد غامن.

وقع حتديده في : 20 يوليو 2022

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 

- القطعة األولى : 23 آر و 31 س .

- القطعة الثانية : 02 آر 81 س.

-املساحة اإلجمالية : 26 آر 12 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى سفلية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : طريق عمومية عرضها 5 أمتار.

شرقا : ممر خاص .

جنوبا : ممر خاص.

غربا : ورثة شرادي محمد .

القطعة الثانية : 

شماال : ممر خاص.

شرقا : ورثة شرادي بوشعيب و شرادي يوسف.

جنوبا : ورثة شرادي بوشعيب. 

غربا : ممر خاص.

طالب التحفيظ : السيد يوسف شرادي بن املصطفى.

مطلب رقم 157407 - 08 

اسم امللك : "أرض الصفحة" . 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة جماعة أوالد احسني دوار أوالد غامن .

وقع حتديده في : 20 يوليو 2022

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 36 آر و 67 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عالل ولد يامنة.

شرقا : عبد اهلل شرادي وورثة محمد بن حسني.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 141860 - 08 

غربا : عالل ولد يامنة والعياشي اخلضراوي ومقبرة سيدي عابد وورثة 

اعكيدة بنت الفاطمي.

طالب التحفيظ : السيد يوسف شرادي بن املصطفى.

مطلب رقم 157408 - 08 

اسم امللك : "أرض الكاعة". 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة جماعة أوالد احسني دوار أوالد غامن .

وقع حتديده في : 20 يوليو 2022
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 66 آر و 74 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشعيب اشراقي.

شرقا : املطلب عدد 152216 - 08 .

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار.

غربا : الفردوس فاطمة والرسم العقاري عدد 159161 - 08 .

طالب التحفيظ : السيد يوسف شرادي بن املصطفى.

مطلب رقم 157236 - 08 

اسم امللك : "أرض سالكة" . 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار القراقشة .

وقع حتديده في : 04 فبراير 2022

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 17 آر و 29 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى سفلية ومرآب.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضها 5 أمتار .

شرقا : الرسم العقاري عدد 179772 - 08 .

جنوبا : مطلب عدد 118963 - 08 .

غربا : طريق عمومية عرضها 5 أمتار.

طالب التحفيظ : السيد رضوان منير بن بوشعيب.

مطلب رقم 157237 - 08 

اسم امللك : "أرض حايط البرغوت" . 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة جماعة موالي عبد اهلل دوار السراحنة .

وقع حتديده في : 04 فبراير 2022

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 35 آر و 11 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق رقم 3427. 

شرقا : ورثة سعادي محمد واملطلب عدد 119006 - 08 .

جنوبا : الرسم العقاري عدد 143119 - 08 .

غربا : الرسم العقاري عدد 184350 - 08 .

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل السويدي بن محمد.

   احملافظ املساعد على االمالك العقارية باجلديدة

    املهدي العياشي. 

 

محافظة بني مالل

مطلب رقم 64018 - 10 

اسم امللك : رقية

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو سيدي عالل السبتي دوار مدكير 

نوعه : دار للسكنى ذات سفلي ؛ طابقني علويني وطابق ثالث بالتراجع 

مساحته : 91 سنتيار

اجملاورون : 

شمـاال : ورثة ايت مدكر

جنوبا : الزنقة

شرقــا : ارتفاق الساقية و الزنقة 

غربا : ورثة ايت مدكر.

طالبة التحفيظ : السيدة رقية احلجراوي بنت محمد

مطلب رقم 64091 - 10 

اسم امللك : حدومة

موقعه : اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة اوالد سعيد 

الواد احملل املدعو دوار ايت العربي.

نوعه : ارض عارية 

مساحته : 01 آر .

اجملاورون : 

شمـاال : سعيد البشير

جنوبا : الزنقة

شرقــا : مناني سعيد.

غربا : خالد معدان.

طالبة التحفيظ : السيدة حدومة جلولي بنت عزوز.

مطلب رقم 64186 - 10 

اسم امللك : لينة

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو زيتون بولعجول 

نوعه : ارض عارية 

مساحته : 48 سنتيار

اجملاورون : 

شمـاال : بوعبيد بن عباس و الرسم العقاري عدد107307 - 10 

جنوبا : الزنقة

شرقــا : فاطمة عباس

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد محمد بنقيرة بن احمد

مطلب رقم 64187 - 10 

اسم امللك : فاطمة

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة تيبوين 

نوعه : ارض عارية 

مساحته : 79 سنتيار

اجملاورون : 

شمـاال : زهرة ايت الشيخ

جنوبا : حسن بن يحيى

شرقــا : الزنقة.

غربا : حسن بن يحيى.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة العطراوي بنت الكبير.



عدد 1260 - فاحت شعبان 1444 )22 فبراير 10422023

مطلب رقم 64225 - 10 
اسم امللك : " ضيعة اخلير 6 "

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دوار جغو.
مساحته : 13 آر 14 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون 
اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية 
شرقا : ارتفاق الساقية
جنوبا : ارتفاق الساقية

غربا : الرسم العقاري عدد 94834 - 10 
طالبة التحفيظ : شركة داي دارنا للسكن ببني مالل.

مطلب رقم 64230 - 10 
اسم امللك : متزيط

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو احلرش اوربيع. 
نوعه : ارض عارية بها بعض اشجار الزيتون. 

مساحته : 01 آر 03 س.
اجملاورون : 

شمـاال : متزيط عيدة
جنوبا : كزا خال

شرقــا : موحى اوسعيد 
غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد احلسني متزيط بن موح.

مطلب رقم 64248 - 10 
اسم امللك : ماجدة

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد اسليمان 
نوعه : ارض عارية 

مساحته : 02 آر 12س.
اجملاورون : 

شمـاال : ورثة عياد مولود
جنوبا : الزنقة

شرقــا : الرسم العقاري عدد 79611 - 10 
غربا : العندار خليفة.

طالبة التحفيظ : السيدة نظيرة البصراوي بنت عبد احلق.

مطلب رقم 64269 - 10 
اسم امللك : " ضيعة اخلير 6 "

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دوار جغو.
مساحته : 18 آر 22 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 57510 - 10 
شرقا : الرسم العقاري عدد 57510 - 10 

جنوبا : ارتفاق الساقية
غربا : ارتفاق الساقية

طالبة التحفيظ : شركة داي دارنا للسكن ببني مالل.

مطلب رقم 64280 - 10 

اسم امللك : اسماعيل

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد اعيش احملل املدعو 

اوالد احلمار الزواير. 

نوعه : ارض عارية 

مساحته : 05 آر 22 س.

اجملاورون : 

شمـاال : ورثة ساملي اجلياللي

جنوبا : ابو متام الكبير.

شرقــا : ورثة ساملي اجلياللي

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى شهدي بن احلسني.

اصالح غلط - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 64225 - 10 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1220 

بتاريخ 18 ماي 2022 

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : السيد محمد حافظي بن الصغير.

اقرأ : 

طالب التحفيظ : شركة داي دارنا للسكن ببني مالل.

    احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

    مصطفى العمري.

محافظة الناظور

مطلب رقم 15003 - 11 

اسم امللك : 11 تاوريرت الناظور ح 5 ب ق 390 .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو احلرشة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 07 آر 54 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ .

شرقا : عياشي محمد . 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 15004 - 11 .

غربا : عياشي محمد . 

طالب التحفيظ : السيد املدير العام للمكتب الوطني للسكك احلديدية .

مطلب رقم 15005 - 11 

اسم امللك : 11 تاوريرت الناظور ح 5 ب ق 392 .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو احلرشة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 15 آر 46 س.
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نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 15004 - 11 .

شرقا : ملك الغير . 

جنوبا : طالب التحفيظ .

غربا : ورثة محمد عبد اهلل جبيلو . 

طالب التحفيظ : السيد املدير العام للمكتب الوطني للسكك احلديدية .

مطلب رقم 15243 - 11 

اسم امللك : 11 تاوريرت الناظور ح 1 ق 16 .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 آر 10 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : طالب التحفيظ . 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3281 - 11 .

غربا : احلموتي حلسن . 

طالب التحفيظ : السيد املدير العام للمكتب الوطني للسكك احلديدية .

مطلب رقم 15428 - 11 

اسم امللك : 11 تاوريرت الناظور ح 5 ب ق 436 .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو سلوان املركز .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 هـ 02 آر 24 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3280 - 11 .

شرقا : ورثة خراط ومن معه. 

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : ورثة خراط ومن معه . 

طالب التحفيظ : السيد املدير العام للمكتب الوطني للسكك احلديدية .

مطلب رقم 31475 - 11 

اسم امللك : الفيضة .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة حاسي بركان ، احملل املدعو النعامة .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 هـ 32 آر 11 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة اهرواشيا .

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : مسلك عمومي .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31472 - 11 . 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 31655 - 11 

اسم امللك : تفورت طاطاو .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال اجلبل .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 47 آر 31 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة ميمون محمد حمو و مسلك عمومي .

شرقا : ورثة عيسى احلاج محند .

جنوبا : ورثة ميمون محمد حمو.

غربا : ورثة ميمون محمد حمو. 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 31837 - 11 

اسم امللك : الدمنة 3.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة تليليت ، احملل املدعو الدمنة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 39 آر 65 س.

نوعه : أرض فالحية بجزء منها أشجار و بئر و يخترقها ممر و خط كهربائي .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : الشعبة .

جنوبا : مسلك عمومي.

غربا : مسلك عمومي. 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 31867 - 11 

اسم امللك : الدماني امديوا .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة إفرني ، احملل املدعو الدماني امديوا .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 82 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر.

شرقا : ورثة عالل موح عمار اندوح .

جنوبا : أنديش محمد .

غربا : ممر .

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 32782 - 11 

اسم امللك : الدماني.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانن ، احملل املدعو الدماني.

املساحة التي أظهره التصميم العقاري هي : 26 آر 60 س 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة موح صديق و ورثة املرابط محمد .

شرقا : ورثة داري عبد الرحمان . 
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جنوبا : ورثة عمار احلاج صديق.

غربا : ورثة عمار احلاج صديق.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 32783 - 11 

اسم امللك : الدماني.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانن ، احملل املدعو الدماني.

املساحة التي أظهره التصميم العقاري هي : 24 آر 67 س 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي

شرقا : ورثة عمار احلاج صديق و ورثة املرابط محمد 

جنوبا : ورثة عمار احلاج صديق و ورثة داري عبد الرحمان.

غربا : مسلك عمومي.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33017 - 11 

اسم امللك : باب املسجد .

دوار  املدعو  ، احملل  الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل  إقليم   : موقعه 

اغيل اومدغار

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 09 آر 31 س.

نوعه : أرض عارية صخرية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة عمار احمو .

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 33018 - 11 و طالب التحفيظ .

جنوبا : ورثة عمار أفقير .

غربا : ورثة عمار أفقير و ورثة سيدي امبارك.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33018 - 11 

اسم امللك : حتت املسجد .

دوار  املدعو  ، احملل  الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل  إقليم   : موقعه 

اغيل اومدغار

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي : 28 آر 26 س.

نوعها : أرض عارية مكونة من قطعتني األولى عبارة عن أرض صخرية 

و يخترقها عمود و خط كهربائي و الثانية عبارة عن أرض فالحية بها 

أشجار الزيتون .

القطعة االولى : 

مساحتها : 22 آر 08 س 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أوالد عمار احمو .

شرقا : مسلك عمومي .

جنوبا : ورثة عمار افقير .

غربا : مطلب التحفيظ عدد 33017 - 11 و طالب التحفيظ. 

القطعة الثانية : 

مساحتها : 06 آر 18 س

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : الواد.

جنوبا : ورثة عمار افقير.

غربا : مسلك عمومي.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33239 - 11 

اسم امللك : قرب عرصة احلاج احلسن .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو قرب عرصة 

احلاج احلسن .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 31 آر 16 س .

نوعه : أرض فالحية بجزء منها أشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ و ممر و ملك الغير .

شرقا : ملك الغير و عمرو قدور

جنوبا : عمرو قدور .

غربا : ورثة محمد احمد.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33292 - 11 

اسم امللك : قرب بير احلاج سي احمد .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال اجلبل ، احملل املدعو قرب 

بير سي احمد .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 10 آر 65 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد السقالي و ورثة عمار أفقير.

شرقا : ورثة احمد السقالي .

جنوبا : الواد .

غربا : الشليوي امبارك.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33293 - 11 

اسم امللك : عرصة مسعود عياذ .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال اجلبل ، احملل املدعو عرصة 

مسعود عياذ 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 17 آر 93 س .

خط  و  عمود  يخترقها  و  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

كهربائي و مجرى مائي و بجزء منها قناة للماء.

اجملاورون : 

شماال : الواد.

شرقا : ورثة عبد اهلل اعماروش.

جنوبا : مسلك عمومي.

غربا : مسلك عمومي.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .
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مطلب رقم 33294 - 11 
اسم امللك : أوالد غامن .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال اجلبل ، احملل املدعو أوالد غامن .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 07 آر 26 س .

يخترقها مسلك عمومي  و  الزيتون  أشجار  بها  أرض فالحية   : نوعه 
وعمود و خط كهربائي .

اجملاورون : 
شماال : ورثة احمد السقالي.
شرقا : ورثة احمد السقالي .
جنوبا : ورثة احمد السقالي.

غربا : ورثة احمد السقالي.
طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33295 - 11 
اسم امللك : مرجع اعراب

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال اجلبل ، احملل املدعو مرجع اعراب .

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 هـ 15 آر 09 س.
، القطعة األولى عبارة عن أرض  : أرض مكونة من ثالث قطع  نوعها 
فالحية يخترقها عمود و خط كهربائي و القطعة الثانية عبارة عن 
أشجار  بها  فالحية  أرض  عن  عبارة  الثالثة  القطعة  و  فالحية  أرض 

الزيتون و بجزء منها بئر .
القطعة االولى : 

مساحتها : 17 آر 14 س 
اجملاورون : 

شماال : ملك الغير .
شرقا : الشعبة .

جنوبا : مسلك عمومي.
غربا : مسلك عمومي. 

القطعة الثانية : 
مساحتها : 28 س

اجملاورون : 
شماال : ميمون غالي .

شرقا : ميمون غالي.
جنوبا : الرسم العقاري عدد 50114 - 11 .

غربا : الشعبة .
القطعة الثالثة : 

مساحتها : 97 آر 67 س 
اجملاورون : 

شماال : ورثة ميمون عمار أقشار .
شرقا : ورثة ميمون عمار أقشار

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 28364 - 11 .
غربا : ميمون غالي و الشعبة.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33423 - 11 
اسم امللك : فدان دمنة عمرو حمو 2 .

دمنة  فدان  املدعو  احملل  تفرسيت،  ، جماعة  الدريوش  إقليم   : موقعه 
عمرو حمو.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 آر 10 س.
فالحية  أرض  عن  عبارة  األولى  قطعتني  من  مكونة  أرض   : نوعها 
يخترقها عمودين و خطني كهربائيني و القطعة الثانية عبارة عن أرض 

فالحية يخترقها عمود و خط كهربائي .
القطعة االولى : 

مساحتها : 27 س 
اجملاورون : 

شماال : الزوبع بودادي .
شرقا : محمد بنموسى .
جنوبا : مسلك عمومي.

غربا : الزوبع بودادي. 
القطعة الثانية : 

مساحتها : 04 آر 83 س
اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.
شرقا : الزوبع بودادي.

جنوبا : ورثة الشيخ عبد الصادق.
غربا : مسلك عمومي.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33424 - 11 
اسم امللك : فدان دمنة عمرو حمو 3 .

دمنة  فدان  املدعو  احملل  تفرسيت،  ، جماعة  الدريوش  إقليم   : موقعه 
عمرو حمو.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 آر 03 س.
نوعها : أرض فالحية مكونة من قطعتني .

القطعة االولى : 
مساحتها : 02 آر 19 س 

اجملاورون : 
شماال : حجاج محمد عبد السالم .

شرقا : ملك الغير .
جنوبا : ممر .

غربا : الطيبي حسن. 
القطعة الثانية : 
مساحتها : 84 س

اجملاورون : 
شماال : ممر.

شرقا : ملك الغير.
جنوبا : الطيبي احمد.
غربا : الطيبي حسن. 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33498 - 11 
اسم امللك : فدان احفير. 

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة تفرسيت، احملل املدعو دوار بن عطية.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 10 آر 56 س.

نوعه : أرض فالحية يخترقها ساقية و جرف .
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اجملاورون : 
شماال : ممر .

شرقا : ورثة ميمون حمو و الزوبع محمد .
جنوبا : مسلك عمومي .

غربا : ورث الطاهري محمد .
طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33678 - 11 
اسم امللك : لكعودة .

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل ، احملل املدعو لكعودة .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 آر 89 س.

نوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : محمد عبد القادر ازناي .
شرقا : محمد موسى و محمد الطاهر احلاج قدور .

جنوبا : أوالد قدور احمد.
غربا : ممر خاص .

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33679 - 11 
اسم امللك : لكعودة 2.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل ، احملل املدعو لكعودة .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 88 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها مسلك عمومي و عمود و خط كهربائي .
اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.
شرقا : عبد القادر محمد .

جنوبا : أوالد القايد اخملتار و مسلك عمومي.
غربا : مسلك عمومي وأوالد القايد اخملتار .

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33680 - 11 
اسم امللك : لكعودة.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل ، احملل املدعو لكعودة .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 09 آر 78 س.

نوعه : أرض فالحية يخترقها عمود و خط كهربائي .
اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.
شرقا : مسلك عمومي.
جنوبا : أوالد قدور احمد .

غربا : ورثة بوجمعة ، محمد موسى ، محمد الطاهر احلاج قدور .
طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33730 - 11 
اسم امللك : املرجع الغريب. 

دوار  املدعو  ، احملل  الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل  إقليم   : موقعه 
ايغل امغار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 23 آر 51 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار و يخترقها ممرين .

اجملاورون : 

شماال : املقدم احمد بن عمار ، عمار محمد أعيسى ، مطلب التحفيظ 

عدد 33732 - 11 .

شرقا : ملك الغير .

جنوبا : محمد بن حدو و ممر.

غربا : احمد بن عمار و احلاج محمادي .

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33731 - 11 

اسم امللك : املرجع الغريب 1 .

دوار  املدعو  ، احملل  الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل  إقليم   : موقعه 

ايغل امغار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 15 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج عمار .

شرقا : ورثة اخملتار بناصر .

جنوبا : ورثة اخملتار بناصر

غربا : ممر .

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33732 - 11 

اسم امللك : دار ابنحدوتان.

دوار  املدعو  ، احملل  الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل  إقليم   : موقعه 

ايغل امغار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 07 آر .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : اسقاال .

شرقا : ورثة اخملتار.

جنوبا : ممر .

غربا : املقدم احمد بن عمار و عمار محمد أوعيسى 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33733 - 11 

اسم امللك : افزا .

دوار  املدعو  ، احملل  الناظور، جماعة بني سيدال اجلبل  إقليم   : موقعه 

ايغل امغار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 09 آر 95 س.

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممرين .

اجملاورون : 

شماال : احلاج الهادي .

شرقا : احلاج الهادي .
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جنوبا : اسقاال .

غربا : احمد علو دراز .

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33763 - 11 

اسم امللك : فدان ازروال 1

موقعه : إقليم الدريوش، جماعة تفرسيت، احملل املدعو فدان ازروال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 12 آر 85 س.

نوعه : أرض فالحية بجزء منها أشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : الواد .

شرقا : الشيت الراضي .

مطلب  محمد،  البجاج  ورثة   ، العربي  سالم  محمد  أمني   : جنوبا 

التحفيظ عدد 33764 - 11 .

غربا : ورثة عمار حدو الطاهر . 

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33764 - 11 

اسم امللك : فدان ازروال 2

موقعه : إقليم الدريوش، جماعة تفرسيت، احملل املدعو فدان ازروال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 آر 45 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 33763 - 11 .

شرقا : أمني محمد سالم العربي.

جنوبا : ورثة الزوبع ميمون.

غربا : ورثة البجاج محمد، ورثة البجاج محمد حدو .

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

مطلب رقم 33765 - 11 

اسم امللك : فدان ازروال 3

موقعه : إقليم الدريوش، جماعة تفرسيت، احملل املدعو فدان ازروال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 97 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : الواد.

شرقا : ورثة حدو عمار.

جنوبا : ورثة الزوبع ميمون.

غربا : الشيت الراضي .

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش .

    احملافظ على األمالك العقارية بالناظور 

بنعمارة عبد الرحيم.     

محافظة سيدي عثمان

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيدة فاطنة حريق بطاقتها الوطنية رقم 549278 ب و اجلاعلة 

البيضاء  الدار  اجلماعة  قرية   15 الرقم   34 ببلوك  اخملابرة معها  محل 

طلبت أن يسلم لها نظيرا جديدا للرسم العقاري عدد 61482 -س

قرية   – البيضاء  بالدار  الكائن  الكيالني"  "دار  املدعو  للملك  املؤسس 

اجلماعة و ذلك 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 بالدار البيضاء سيدي عثمان

    طارق اشتوي 

محافظة الرشيدية  

مطلب  رقم  75973 - 14

اسم امللك : الشهداء.

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

وقع حتديده في : 03 اغسطس 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 78 آر 58 س.

نوعه : ارض عارية وبجزء منها بنايات من سفلي وطابق اول واخرى من 

سفلي وطابقني؛

اجملاورون: 

شماال : حديقة، والرسوم العقارية ذات االرقام  25825 - 14 ، 34110 - 14 

. 14 - 34109 ،

شرقا : الرسوم العقارية ذات االرقام 25825 - 14 ، 34199 - 14 ، 34123 - 14  

34126 - 14 ؛

جنوبا : أرض جماعية و الرسم العقاري 21813 - 14 .

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية الوصي عن اجلماعات الساللية 

نيابة عن جماعة ايت ازدك اخلنك.

                    احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

                                      عمر مو
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محافظة سطات

اعالن ينص عليه املرسوم رقم 2 - 64 - 282 املؤرخ في فاحت رمضان 1384
)5 يناير 1965(

تغيير أسماء عقارات محفظة 

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 
أن السيدة عائشة أمني ومن معها اجلاعلني محل إقامتهم للمخابرة 
معهم مبدينة سطات حي سيدي الغليمي رقم 69 طلبوا أن يعطى 
من اآلن فصاعدا للملك املدعو" دار حليمة 1" ذي الرسم العقاري عدد 

."69B" 98976 - 15 الكائن مبدينة سطات االسم اآلتي
في إمكان كل شخص يهمه هذا التغيير أن يدلي بتعرضه عليه في 

اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 
أن السيدة عائشة أمني ومن معها اجلاعلني محل إقامتهم للمخابرة 
معهم مبدينة سطات حي سيدي الغليمي رقم 69 طلبوا أن يعطى 
من اآلن فصاعدا للملك املدعو” دار حليمة 2” ذي الرسم العقاري عدد 

.”69A“ 98977 - 15 الكائن مبدينة سطات االسم اآلتي
في إمكان كل شخص يهمه هذا التغيير أن يدلي بتعرضه عليه في 

اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 
أن السيدة عائشة أمني ومن معها اجلاعلني محل إقامتهم للمخابرة 
معهم مبدينة سطات حي سيدي الغليمي رقم 69 طلبوا أن يعطى 
من اآلن فصاعدا للملك املدعو “ دار حليمة 3” ذي الرسم العقاري عدد 

.”69C“ 98978 - 15 الكائن مبدينة سطات االسم اآلتي
في إمكان كل شخص يهمه هذا التغيير أن يدلي بتعرضه عليه في 

اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 
أن السيدة عائشة أمني ومن معها اجلاعلني محل إقامتهم للمخابرة 
معهم مبدينة سطات حي سيدي الغليمي رقم 69 طلبوا أن يعطى 
من اآلن فصاعدا للملك املدعو” دار حليمة 4” ذي الرسم العقاري عدد 

.”69D“ 98979 - 15 الكائن مبدينة سطات االسم اآلتي
في إمكان كل شخص يهمه هذا التغيير أن يدلي بتعرضه عليه في 

اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 
أن السيدة عائشة أمني ومن معها اجلاعلني محل إقامتهم للمخابرة 
معهم مبدينة سطات حي سيدي الغليمي رقم 69 طلبوا أن يعطى 
من اآلن فصاعدا للملك املدعو” دار حليمة 5” ذي الرسم العقاري عدد 

.”69E“ 98980 - 15 الكائن مبدينة سطات االسم اآلتي
في إمكان كل شخص يهمه هذا التغيير أن يدلي بتعرضه عليه في 

اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 
أن السيدة عائشة أمني ومن معها اجلاعلني محل إقامتهم للمخابرة 
معهم مبدينة سطات حي سيدي الغليمي رقم 69 طلبوا أن يعطى 
من االن فصاعدا للملك املدعو” دار حليمة 6” ذي الرسم العقاري عدد 

.”69F“ 98981 - 15 الكائن مبدينة سطات االسم اآلتي
في إمكان كل شخص يهمه هذا التغيير أن يدلي بتعرضه عليه في 

اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
    احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

    محمد الزرهوني.

 

محافظة العيون

مطلب رقم 5384 - 17
اسم امللك : "الشاكلة 03"؛

موقعه : اقليم طرفاية اجلماعة الترابية الطاح؛
وقع حتديده في : 06 فبراير 2023

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80312 هكتار 76 آر 79 سنتيار .
حفر  معبدة،  غير  طرق  للغير،  مملوكة  بنايات  بها  عارية  أرض   : نوعه 

مائية، مطفية، خط كهربائي عالي التوتر وكثبان رملية.
اجملاورون : 

شماال : امللك اخلاص للدولة، مطلبي التحفيظ عدد 5228 - 17 و5227 - 17؛ 
شرقا : امللك اخلاص للدولة؛

جنوبا : امللك اخلاص للدولة؛ 
غربا : امللك اخلاص للدولة وسبخة الطاح؛ 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص.
    احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

رشيد الوردي     

 

محافظة خريبكة

مطلب رقم 37638 - 18
إسم امللك : "ملك زكي" .

موقعه : مدينة بوجنيبة، جتزئة الهناء دوار بناصر.
نوعه : ارض بها دار للسكن من سفلي وطابقني علويني. 

مساحته : 97 س.
اجملاورون : 

شماال : دقيق مصطفى؛
جنوبا : الزنقة؛

شرقا : حربلة سعيد؛
غربا : الزنقة.

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة زكي بنت املعطي.
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مطلب رقم 52842 - 18
إسم امللك : " كدية القوابع" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار الكفاف احلرار.
نوعه : ارض فالحية بها بئران، اشجار الزيتون والصبار اشجار، وسكن 

من سفلي.
مساحته : 01 هـ 95 آر 29 س.

اجملاورون : 
شماال : ورثة الكرواز امليلودي بن احلاج؛

جنوبا : ورثة عزوز بن بوشتيشرقا : ورثة كرواز لكبير بن احلاج؛
غربا : كركاطي حميدة بن حلسن.

طالب التحفيظ : السيد الكرواز الصديق بن املولودي.

مطلب رقم 53458 - 18
إسم امللك : " املرس" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار املشاهرة اوالد عمار.
نوعه : ارض فالحية.

مساحته : 02 هـ 02 آر 29 س.
اجملاورون : 

شماال : سركوح عبد الواحد، ورثة سركوح محمد، ورثة العنكوري العربي؛
جنوبا : ورثة سركوح بوعبيد، حمدون احمد؛

شرقا : سركوح عبد القادر، سركوح فاطمة ومن معها؛
غربا : الرسم العقاري عدد 77876 - 18 ، بلبصير احمد.

طالبو التحفيظ : السيد محمد سركوح بن الشرقي ومن معه.

مطلب رقم 53496 - 18
إسم امللك : " ملك اخلير" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي املصلى القدمية، زنقة رقم 1 رقم 713.
نوعه : ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح.

مساحته : 79 س.
اجملاورون : 

شماال : فضيلي صالح؛
جنوبا : الزنقة؛
شرقا : الزنقة؛

غربا : املعيزي صالح.
طالب التحفيظ : السيد محمد يوسف بن املعطي.

مطلب رقم 53659 - 18
إسم امللك : " زردة" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي احلرشة.
نوعه : ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق اول في طور البناء.

مساحته : 76 س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 5801 - 18 ؛
جنوبا : زنقة؛

شرقا : مجاور غير معروف، محمد بخوش؛
غربا : مجاور غير معروف، صالح مكاوي.

طالب التحفيظ : السيد زردة حسن بن قدور.

مطلب رقم 53660 - 18
إسم امللك : "زردة" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي احلرشة.
نوعه : ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق اول.

مساحته : 44 س.
اجملاورون : 

شماال : كميري عتيقة،؛
جنوبا : زنقة؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 53661 - 18 ؛
غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد زردة حسن بن قدور.

مطلب رقم 53661 - 18
إسم امللك : " دارزردة" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي احلرشة.
نوعه : ارض بها دار للسكن من سفلي.

مساحته : 70 س.
اجملاورون : 

شماال : محمد مكاوي، مليكة حسناوي؛
جنوبا : زنقة؛

شرقا : اخلليل احلبيب؛
غربا : مطلب التحفيظ عدد 53660 - 18 .

طالب التحفيظ : السيد زردة سعيد بن قدور.

مطلب رقم 53464 - 18
إسم امللك : "مالك" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي احلرشة.
نوعه : ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق اول.

مساحته : 91 س.
اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛
جنوبا : عماجو دحو؛

شرقا : الزنقة؛
غربا : عائشة بخوش

طالبة التحفيظ : السيدة فاحتة العامري بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 53724 - 18
إسم امللك : " املصلى" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي درب سعيد.
نوعه : ارض عارية.
مساحته : 82 س.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة؛

جنوبا : بوسالمة صالح؛
شرقا : خدوج؛

غربا : صالح منصوري.
طالب التحفيظ : السيد صالح الفضلي بن محمد.
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مطلب رقم 53830 - 18
إسم امللك : " ملك اخلير" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون دوار اوالد احمد.
نوعه : ارض فالحية.

مساحته : 01 هـ 04 آر 36 س.
اجملاورون : 

شماال : رقية اقبال، الرسم العقاري عدد 6364 - 18 ؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 2103 - 18 ؛

شرقا : رقية اقبال؛
غربا : زنيري احلاج عبد السالم.

طالبو التحفيظ : السيد املصطفى بدرالما بن عبد اللطيف ومن معه.

مطلب رقم 53839 - 18
إسم امللك : " ملك لعسيري" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي دار الضو.
نوعه : ارض عارية بها مخزن وبنايات خفيفة.

مساحته : 06 آر 13 س.
اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛
جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الطريق؛
غربا : الزنقة

طالبو التحفيظ : السيد التجاني لعسيري بن العربي ومن معه.

مطلب رقم 53865 - 18
إسم امللك : " ملك اهابي" .

موقعه : مدينة وادي زم، درب بوعزة بن بوعبيد، شارع عالل الفاسي.
نوعه : ارض عارية.
مساحته : 94 س.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة؛
جنوبا : الشارع؛

شرقا : ورثة الوهابي عبد القادر بن الهيكل؛
غربا : ورثة الوهابي عبد القادر بن الهيكل؛

طالبو التحفيظ : السيد املصطفى اهابي بن عبد القادر ومن معه.

مطلب رقم 53923 - 18
إسم امللك : " ملك عبد اجمليد" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون دوار اوالد الشيخ علي.
نوعه : ارض عارية.

مساحته : 8 آر 55 س.
اجملاورون : 

شماال : قبة جناة بنت احلاج؛
جنوبا : محمد صغير؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 53737 - 18 ؛
غربا : ورثة العيدي بن عبد الرحمان، محمد الصغير؛

طالب التحفيظ : السيد قبة عبد اجمليد بن احلاج.

مطلب رقم 53932 - 18
إسم امللك : " دار لهراس" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي القريعة.
نوعه : ارض بها دار للسكن من سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح.

مساحته : 01 آر 74 س.
اجملاورون : 

شماال : الزنقة، ورثة بن زوين محمد؛
جنوبا : الزنقة؛
شرقا : الزنقة؛

غربا : احلداد املولودي.
طالب التحفيظ : السيد علي الهراس بن امحمد.

مطلب رقم 53959 - 18
إسم امللك : " بياض" .

موقعه : دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي، دوار اوالد العاتي.
نوعه : ارض فالحية.

مساحته : 82 آر 64 س.
اجملاورون : 

شماال : ممر، البرطاني محمد،؛
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 53946 - 18 ؛

شرقا : ورثة بوعزة ولد العاتية؛
غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد صالح قبيش بن عمر.

مطلب رقم 53998 - 18
إسم امللك : " ملك كرمية" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي زيدانية.
نوعه : ارض عارية.

مساحته : 01 آر 36 س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة بخوش صالح بن العربي، الرسم العقاري عدد 55974 - 18 ؛
جنوبا : الزنقة، الرسم العقاري عدد 102821 - 18 ؛

شرقا : بلعناية عبد العزيز؛
غربا : الرسم العقاري عدد 102821 - 18 .

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة الكرميي بنت الشرقي.
    احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة 

عبد احلليم فتح اهلل.    

محافظة تطـوان

مطلب رقم 55661 - 19 
إسم امللك : "أرض أبوالعصافير".

 : ، احملل املدعو  ، اجلماعة احلضرية لشفشاون  موقعه : شفشاون 
راس املاء 
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تاريخ التحديد : 09 سبتمبر 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم : 2 هـ 15 آر 24 س.

نوعــه : أرض فالحية بها أشجار مثمرة بجزء منها بنائني يتكونان من 

سفل مع مسجد وفرن.

اجملاورون : 

شماال : محمد مسالفي ، ورثة الديب

شرقا : ممر عمومي

جنوبا : ورثة الصاحلي ، فزاز محمد ، االحباس 

غربا : االحباس

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 71697 - 19 

إسم امللك : " احلجر األبيض ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم ، 

احملل املدعو : دوار اوشتام 

تاريخ التحديد : 06 أكتوبر 2021 

املساحة التي أظهرها التصميم : 43 هـ 35 آر 41 س.

نوعــه : أرض غابوية تتكون من قطعتني.

القطعة األولى : 

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : امللك الغابوي

جنوبا : امللك الغابوي 

غربا : امللك الغابوي ، مطلب التحفيظ رقم 21821 - 19 

القطعة الثانية : 

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 20878 - 19 

شرقا : امللك البحري

جنوبا : رسم عقاري عدد 4115 - 19 

غربا : الطريق

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية أناسل الوصي عنها السيد وزير الداخلية

مطلب رقم 40905 - 19 

إسم امللك : " كدية متنية ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة املالليني ، احملل املدعو : واد الليل 

تاريخ التحديد : 15 مارس 2022 

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 آر 58 س.

نوعــه : أرض فالحية بها نباتات طبيعية تتكون من خمس قطع

القطعة األولى : 

اجملاورون : 

شماال : سد اسمير

شرقا : سد اسمير

جنوبا : سد اسمير 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 25036 - 19 

القطعة الثانية : 
اجملاورون : 

شماال : سد اسمير
شرقا : سد اسمير

جنوبا : سد اسمير 
غربا : مطلب التحفيظ رقم 25036 - 19 

القطعة الثالثة : 
اجملاورون : 

شماال : سد اسمير
شرقا : سد اسمير

جنوبا : سد اسمير 
غربا : مطلبي التحفيظ عدد : 23650 - 19 ، 25036 - 19 

القطعة الرابعة : 
اجملاورون : 

شماال : سد اسمير
شرقا : سد اسمير

جنوبا : سد اسمير 
غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 23650 - 19 ، 25036 - 19 

القطعة اخلامسة : 
اجملاورون : 

شماال : سد اسمير
شرقا : سد اسمير

جنوبا : سد اسمير 
غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 23650 - 19 ، 25036 - 19 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية وادي الليل الوصي عنها السيد 
وزير الداخلية

مطلب رقم 55508 - 19 
إسم امللك : " حجر قب ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة بني يدر احملل املدعو : حجر قب 
تاريخ التحديد : 06 أكتوبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 24 هـ 10 آر 68 س.
نوعــه : أرض بها نباتات طبيعية.

اجملاورون : 
شماال : اجلماعة الساللية تاقت عامر ، عبد العالي السماللي

شرقا : اجلماعة الساللية تاقت عامر
جنوبا اجلماعة الساللية تاقت عامر، اجلماعة الساللية دار اعظام

غربا : اجلماعة الساللية تاقت عامر
طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية تاقت عامر الوصي عنها السيد 

وزير الداخلية.

مطلب رقم 78826 - 19 
إسم امللك : " فدان بالنوية 1 03-03-26555 ".

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماعة بني دركول احملل املدعو : ارغالن 
تاريخ التحديد : 25 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 65 آر 52 س.
نوعــه : أرض فالحية بها نباتات طبيعية.
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اجملاورون : 
شماال : محمد عمور ، محمد هواري

شرقا : االحباس
جنوبا : ممر ، رسم عقاري عدد 119605 - 19 ، االحباس

غربا : االحباس، رسم عقاري عدد 119394 - 19 
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 78963 - 19 
إسم امللك : " الريحانة ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة املالليني احملل املدعو : ريحانة
تاريخ التحديد : 05 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 01 س.
نوعــه : أرض بها بناء يتكون من سفل مع حديقة وبئر 

اجملاورون : 
شماال : ممر

شرقا : أعراس 
جنوبا : ادريس وعبد الواحد بوشضق

غربا : رسم عقاري عدد : 96926 - 19 
طالب التحفيظ : السيد أبو الهول يوسف بن أحمد

مطلب رقم 78728 - 19 
إسم امللك : " ملك إحسان ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم 
احملل املدعو : دوار أمسا الغريس
تاريخ التحديد : 28 فبراير 2022

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 95 س.
نوعــه : أرض عارية 

اجملاورون : 
شماال : مطلبي التحفيظ رقمي 60239 - 19 ، 60214 - 19 

شرقا : رسم عقاري عدد 44972 - 19 ، ممر ، مطلب رقم 60153 - 19 
جنوبا : ممر

غربا : أحمد حواش
طالبة التحفيظ : السيدة إحسان بنت أحمد حواش

مطلب رقم 78954 - 19 
إسم امللك : " خروبة ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني يدر ، جماعة السحتريني احملل املدعو 
: دوار منكال

تاريخ التحديد : 30 أغسطس 2022
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 85 س.

نوعــه : أرض عارية وبئر 
اجملاورون : 

شماال : ورثة فامة البقالي
شرقا : ورثة عبد السالم محفوظ 
جنوبا : ورثة عبد احلبيب محفوظ

غربا : ممر ثم ورثة احمد رشيد البقالي
طالبو التحفيظ : السيد اخلفيف أحمد بن محمد ومن معه

مطلب رقم 78793 - 19 
إسم امللك : " ملك أبشري ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد ، جماعة زاوية سيدي قاسم 
احملل املدعو : أمسا املرج

تاريخ التحديد : 06 ماي 2022
املساحة التي أظهرها التصميم : 03 آر 26 س.

نوعــه : أرض عارية 
اجملاورون : 

شماال : ممر
شرقا : العاقل الدكوم 

جنوبا : رسم عقاري عدد 87690 - 19 
غربا : مطلب رقم 59697 - 19 

طالبو التحفيظ : السيد محمد بن سالم أبشري ومن معه.

مطلب رقم 78163 - 19 
إسم امللك : " روميساء ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني سعيد جماعة زاوية سيدي قاسم 
احملل املدعو : أمسا سوسان

تاريخ التحديد : 19 سبتمبر 2022
املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آر 96 س.

نوعــه : أرض عارية 
اجملاورون : 

شماال : عائشة أغربي
شرقا : مصطفة أغربي 

جنوبا : ممر
غربا : رسم عقاري عدد 79337 - 19 ، حمزة أغربي

طالب التحفيظ : السيد نور الدين بن املفضل أغربي

مطلب رقم 78974 - 19 
إسم امللك : " بوزكورة ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : خندق الزربوح 
وراء املستشفى اإلسباني ، حارة سيدي طلحة

تاريخ التحديد : 21 سبتمبر 2022
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 13 س.

نوعــه : أرض بها بناء يتكون من طابق حتت األرضي مع سفل وطابقني 
علويني والثالث بالتراجع وشرفةوبئر. 

اجملاورون : 
شماال : شارع
شرقا : شارع 

جنوبا : بوزكورة عبد النبي
غربا : محمد البقالي

طالب التحفيظ : السيد بوزكورة محمد بن محمد

مطلب رقم 78966 - 19 
إسم امللك : " احلمة 2 ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو : دعياد 
تاريخ التحديد : 17 أكتوبر 2022
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املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 23 س.

نوعــه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : محمد العروسي

شرقا : مطلب رقم 78965 - 19 

جنوبا : ممر

غربا : جمال الغلماني

طالب التحفيظ : السيد الغلماني عبد اهلل بن عبد القادر

    احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

     املصطفى بومهدي.

محافظة أسفي

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعـالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيدة حياة رتاب بنت املصطفى، احلامل لبطاقة التعريف 

الوطنية رقم H28835 الساكن واجلاعل محل اخملابرة معها حي مسرور 

56 متارة . طلبت أن يسلم لها نظير جديد للرسم العقاري  2 الرقم 

رقم 15948 - ج املؤسس للملك املدعو " رتون " الكائن بأسفي. وذلك 

بسبب " الضياع " النظير الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيـا في أجـل خمسة عشرة يوما ابتداء من نشر هذا اإلعـالن.

احملافظ على األمالك العقارية بأسفي بالنيابة

عبد اجلليل أبامني   

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 22338 - 24
اسم امللك : "أوراغ"

موقعه : مدينة احلسيمة، شارع احلرية؛

وقع حتديده في : 21 نوفمبر 2022؛

مساحته : 01 آر 01 س؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي)خربة(؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 19999 - 24، عبد الوهاب بوسعيد؛

شرقا : شارع احلرية؛

جنوبا : شارع واد زم؛

غربا : ورثة عبد السالم الصغير؛

طالب التحفيظ : سعيد اوراغ بن امحند.

مطلب رقم 31301 - 24

اسم امللك : "أزرقان"

موقعه : اقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة ايت يوسف وعلي، 

احملل املدعو : انزا؛

وقع حتديده في : 21 فبراير 2022؛

مساحته : 01 آر 10 س؛

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : بنيحيى ميينة؛

شرقا : فوزية أزرقان؛

جنوبا : أحمد اليحياوي؛

غربا : طالبة التحفيظ؛

طالبة التحفيظ : ازرقان مينة بنت محمد.

مطلب رقم 131822 - 24

اسم امللك : "كمال"

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

متجوت؛

وقع حتديده تكميليا في : 14 نوفمبر 2022؛

مساحته : 18 آر 62 س؛

نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 131823 - 24؛

شرقا : الغابة؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11386 - 24؛

غربا : طريق ازمورن احلسيمة رقم 5209؛

طالب التحفيظ : عثمان بيدوش بن علي.

مطلب رقم 131885 - 24

اسم امللك : "ورثة محمد احذار"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة احلسيمة، احملل املدعو : شارع االمل؛

وقع حتديده في : 14 يونيو 2022؛

مساحته : 64 س؛

نوعه : ارض بها خربة؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة العياشي، احملتوشي عبد السالم؛

شرقا : ورثة لزعر محمد؛

جنوبا : شارع األمل؛

غربا : شارع شنكيط؛

طالبو التحفيظ : محمد أحذار بن للوش ومن معه.
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مطلب رقم 131927 - 24
اسم امللك : "سلمى"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : امجكير؛
وقع حتديده في : 08 اغسطس 2022؛

مساحته : 90 س؛
علوي  وسفلي  أرضي  حتت  سفلي  من  تتكون  بناية  بها  ارض   : نوعه 

وثالث طوابق علوية؛
اجملاورون : 

شماال : الشارع؛
شرقا : الرسم العقاري عدد 45593 - 24؛

جنوبا : كمال الزواتي ومن معه؛
غربا : كمال الزواتي ومن معه؛

طالبو التحفيظ : كمال الزواتي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 289107 - 24
اسم امللك : "عثمان"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة احلسيمة، احملل املدعو : السح اشرق 
حي صباديا؛

وقع حتديده في : 08 سبتمبر 2022؛
مساحته : 98 س؛
نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 
شماال : احلاج بنزيان، ورثة العياشي؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 120363 - 24؛
جنوبا : ورثة العياشي؛

غربا : الرسم العقاري عدد 29799 - 24؛
طالب التحفيظ : املرابط عثمان ابن عبد املالك.

مطلب رقم 289151 - 24
اسم امللك : "تقشا ق 3"

موقعه : إقليم احلسيمة، بلدية أجدير، احملل املدعو : تقشا؛
وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2022؛

مساحته : 05 ار 02 س؛
نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 
شماال : ابراهيم الكوطة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 29588 - 24، ابراهيم الكوطة؛
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 131436 - 24؛

غربا : طالب التحفيظ؛
طالب التحفيظ : عزالدين الفاطمي بن أحمد.

مطلب رقم 289154 - 24
اسم امللك : "محمد املرابط"

احملل  الرواضي،  جماعة  ورياغل،  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 
املدعو : ذزدارت؛

وقع حتديده في : 11 اكتوبر 2022؛
مساحته : 20 ار 35 س؛

: أرض فالحية بها بنايتني تتكون األولى من سفلي وطابق أول  نوعه 
وتتكون الثانية من سفلي في طور البناء

اجملاورون : 

شماال : ورثة القجطيعي شعيب؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 40555 - 24، بوطاهر القجطيعي، أحمد 

عبد الرزاق؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 40487 - 24، طالب التحفيظ، عبد الكرمي القايد؛

طالب التحفيظ : املرابط محمد ابن العياشي.

مطلب رقم 289157 - 24

اسم امللك : "سيدي سايح"

احملل  الرواضي،  جماعة  ورياغل،  بني  دائرة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

املدعو : دوار اعثمانن؛

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2022؛

مساحته : 01 ار؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : محمد أعراص؛

شرقا : محمد أعراص؛

جنوبا : محمد أعراص؛

غربا : ورثة أعراص علي؛

طالبو التحفيظ : العمراني محمد بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 289158 - 24

اسم امللك : "زرب احللوف"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ازمورن، احملل املدعو : زرب احللوف؛

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2022؛

مساحته : 02 ار 51 س؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : عائشة أفقير؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : رحيمة افقير؛

غربا : لطيفة أفقير، زهرة افقير، فظمة أفقير؛

طالبة التحفيظ : افقير جناة بنت شعيب.

مطلب رقم 289160 - 24

اسم امللك : "البقالي"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن؛

وقع حتديده في : 15 نوفمبر 2022؛

مساحته : 01 ار 12 س؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : محمد البقالي؛
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شرقا : ورثة البقالي عبد اهلل؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : الرسم العقاري عدد 75468 - 24؛

طالبو التحفيظ : باذو خدوج بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 289161 - 24

اسم امللك : "البقالي"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن؛

وقع حتديده في : 15 نوفمبر 2022؛

مساحته : 01 ار 12 س؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 48013 - 24؛

شرقا : أهروش موح حمادي؛

جنوبا : الشارع؛

غربا : ورثة البقالي عبد اهلل؛

طالبو التحفيظ : باذو خدوج بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 289167 - 24

اسم امللك : "احلدوشي 1"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : جتزئة البحارة حي سيدي عابد؛

وقع حتديده في : 21 نوفمبر 2022؛

مساحته : 80 س؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : فاطمة بوغابة ؛

شرقا : محمد بوغابة؛

جنوبا : وردة العجوري ومن معها؛

غربا : علي بوغابة؛

طالبو التحفيظ : احلدوشي سليمان بن سعيدومن معه.

مطلب رقم 289188 - 24

اسم امللك : " بوغابة 2"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : توردة انكمارن؛

وقع حتديده في : 12 ديسمبر 2022؛

مساحته : 01 ار 10 س؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : نهاد مخوخي ومن معها؛

جنوبا : نهاد مخوخي ومن معها؛

غربا : مطلبي التحفيظ عدد 131831 - 24، 131830 - 24؛

طالبو التحفيظ : بكينيو منوهة بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 289193 - 24

اسم امللك : " اعبشرمي 3"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي كالبونيطا؛

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2022؛

مساحته : 01 ار 08 س؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة ميمون اعبشرمي؛

شرقا : ورثة ميمون اعبشرمي؛

جنوبا : اعبشرمي شعيب؛

غربا : مطلبي التحفيظ عدد 131238 - 24؛

طالبو التحفيظ : اعبشرمي ميمون بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 289194 - 24

اسم امللك : " اعبشرمي 4"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي كالبونيطا؛

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2022؛

مساحته : 01 ار؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة ميمون اعبشرمي؛

شرقا : اعبشرمي جواد؛

جنوبا : اعبشرمي رضوان؛

غربا : اعبشرمي فتيحة؛

طالبو التحفيظ : اعبشرمي ميمون بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 289195 - 24

اسم امللك : " اعبشرمي 5"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي كالبونيطا؛

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2022؛

مساحته : 01 ار؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : اعبشرمي محمد؛

شرقا : ورثة اعبشرمي ميمون؛

جنوبا : ورثة اعبشرمي ميمون؛

غربا : ورثة شعيب شعيب؛

طالبو التحفيظ : اعبشرمي ميمون بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 289196 - 24

اسم امللك : " اعبشرمي 6"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي كالبونيطا؛

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2022؛



عدد 1260 - فاحت شعبان 1444 )22 فبراير 10562023

مساحته : 01 ار13 س؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة اعبشرمي ميمون؛

شرقا : اعبشرمي جواد؛

جنوبا : اعبشرمي رضوان، اعبشرمي جواد؛

غربا : اعبشرمي فظمة؛

طالبو التحفيظ : اعبشرمي ميمون بن عبد السالم ومن معه.

مطلب رقم 289197 - 24

اسم امللك : " اعبشرمي 7"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي كالبونيطا؛

وقع حتديده في : 13 ديسمبر 2022؛

مساحته : 01 ار12 س؛

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة اعبشرمي ميمون؛

شرقا : اعبشرمي اكرام، اعبشرمي عيادة؛

جنوبا : فاطمة املشواري؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 131480 - 24،3 اعبشرمي رضوان؛

طالبو التحفيظ : اعبشرمي ميمون بن عبد السالم ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

البشير دحوتي   

محافظة ورزازات

مطلب رقم 59241 - 28

اسم امللك : بركة الطاهري

موقتعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة سكورة، احملل املدعو : دوار اوالد عميرة.

مسـاحتـه : ) 05 آر 34 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها شجر الزيتون ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : فضيلة بنت حساين و من معها ؛

جـنـوبا : عبد الهادي هاني ؛

غـربـا : ياسني هاني ؛

طالب التحفيظ : السـيد الطاهري عبد الرحيم بن احمد.

مطلب رقم 58995 - 28

اسم امللك : املدرسة القرانية

 : املدعو  احملل  تيديلي،  امرزكان، جماعة  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقتعه 

اكرض نيسيل.

مسـاحتـه : ) 14 آر 14 س(.

نـوع امللك : ارض بها بنايات من طابق ارضي ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت خيمود ؛

شـرقـا : ايت خيمود و أتول ؛

جـنـوبا : ممر و مصرف ؛

غـربـا : ممر و مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 59208 - 28

اسم امللك : ملك حملمدي

: حي  املدعو  احملل  لزاكورة،  الترابية  زاكورة، جماعة  مدينة   : موقتعه 

تانسيطة أخشاع.

مسـاحتـه : ) 02 آر 73 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق حتت ارضي و طابق ارضي و ثالت 

طوابق علوية ؛

حــدوده : 

شمــاال : عبد اهلل احلسني ؛

شـرقـا : طريق ؛

جـنـوبا : طريق ؛

غـربـا : طريق ؛

طالب التحفيظ : السـيد احلسني حملمدي بن حلسن.

مطلب رقم 59166 - 28

اسم امللك : وين أمزيغ

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 10 آر 85 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : محمد بن التوهامي و عبد الهادي بن حسو ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59169 - 28

اسم امللك : إد برا

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 07 آر 61 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل - حق عيني عبارة عن نخيل لفائدة 

صالح بن حمو ؛
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حــدوده : 

شمــاال : حلسن بن بلعيد و حسن شعشا ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ورثة بن حسو ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59173 - 28

اسم امللك : فم الروضة

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 06 آر 78 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : ورثة ايت اصالح اومبارك ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : محمد بن محمد احلبيبي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59178 - 28

اسم امللك : تالغنجومت

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 05 آر 17 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : عياد بن املودن ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : احلاري محمد بيداه ؛

غـربـا : ورثة حريف الهاشيمي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59181 - 28

اسم امللك : الغابة

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 05 آر 67 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل - حق عيني عبارة عن عش نخيل 

لفائدة الغير ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة ايت ميلود ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59182 - 28

اسم امللك : إمراغن 2

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 34 آر 47 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : مجدول عبد العزيز ؛

غـربـا : مصرف و ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59183 - 28

اسم امللك : إمراغن 1

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 61 آر 95 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : عبد النببي الباز ؛

شـرقـا : عبد النببي الباز مخلوق عبد السالم ؛

جـنـوبا : الساقية ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59184 - 28

اسم امللك : إخف نسغن 2

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 20 آر 11 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : الساقية ؛

شـرقـا : ورثة سالم بن الفاتيمي ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : احلسني بن التهامي و مطلب عدد 59195 - 28 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
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مطلب رقم 59197 - 28

اسم امللك : وين عائشة أعلي

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 34 آر 22 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ماعش احمد ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : صالح بن بوجمعة و مخلوف عبد السالم ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59170 - 28

اسم امللك : وين ايت سيدي علي

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 08 آر 34 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : الكبيرة بن التهامي و خدام عبد العزيز ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59171 - 28

اسم امللك : املهدومة

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 07 آر 93 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : ورثة ايت الصالح مبارك ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : فيها خير بالل ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59172 - 28

اسم امللك : تصغرين 2

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 04 آر 07 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ورثة محمد بن حلسن ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59177 - 28

اسم امللك : تصغرين 1

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 11 آر 27 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة الهاشمي بن محمد و ورثة محمد بن صالح ؛

شـرقـا : محمد بن مبارك مفحول ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : عبد اهلل بن محمد و ورثة الهاشمي بن محمد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59188 - 28

اسم امللك : تبركنت

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 04 آر 01 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مفحول محمد ؛

جـنـوبا : الباز عبد النبي ؛

غـربـا : مفحول محمد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59189 - 28

اسم امللك : أريس البراني 2

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 32 آر 44 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛
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شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ورثة محمد بن صاليح ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59190 - 28

اسم امللك : متسراوت

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 15 آر 61 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : فيها خير بيالل ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59191 - 28

اسم امللك : أريس البراني 3

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 22 آر 63 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة علي بن محمد ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : ورثة محمد بن تهامي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59196 - 28

اسم امللك : تزضوصني

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 96 آر (.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي و الساقية ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : مصرف و ساقية ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59198 - 28

اسم امللك : باع كبير

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 24 آر 24 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : حاريف محمد و احمد بن علي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59199 - 28

اسم امللك : أسرك

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 05 آر 20 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مجدول عبد القادر ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : اوخايي عبد اهلل ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59068 - 28

اسم امللك : اكر نغرم 1

موقتعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو : تكنوتني.

مسـاحتـه : ) 04 آر 96 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : خليل عبد اهلل ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.
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مطلب رقم 59108 - 28

اسم امللك : تسمرتيت 2

موقتعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو : تكنوتني.

مسـاحتـه : ) 17 آر 66 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل مثمر ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : حسن بن ماد و املصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59151 - 28

اسم امللك : حاسي اجلامع

موقتعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو : بوزركان.

مسـاحتـه : ) 42 آر 01 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : ورثة احمد بن جياللي ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59157 - 28

اسم امللك : أكوشن 2

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 03 آر 02 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : زهرة بنت محمد ؛

شـرقـا : فيها خير بيالل و املصرف ؛

جـنـوبا : مجدول عبد القادر ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59158 - 28

اسم امللك : تكونت

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 22 آر 75 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : حماد بن محمد ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ممر و مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59159 - 28

اسم امللك : تني موالي عبد القادر

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 02 آر 01 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : شعشا حسن ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : شعشا حسن ؛

غـربـا : شعشا حسن ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59160 - 28

اسم امللك : أكوشن 1

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 02 آر 68 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : خادم عبد العزيز ؛

شـرقـا : ورثة ايت احلاج و عزوز بن التهامي ؛

جـنـوبا : سالم بن علي ؛

غـربـا : فيها خير بالل و خدام عبد العزيز ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59161 - 28

اسم امللك : أريس

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 06 آر 51 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر و مصرف ؛



1061 عدد 1260 - فاحت شعبان 1444 )22 فبراير 2023

شـرقـا : توهامي بن حمو ؛

جـنـوبا : ورثة عياد بن بوعريب ؛

غـربـا : ورثة محمد بن احمد بن العربي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59162 - 28

اسم امللك : تبحرين

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 02 آر 85 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : سعيد بن العربي ؛

شـرقـا : محمد بن موحى عبو ؛

جـنـوبا : ورثة احمد بن املداني ؛

غـربـا : أمغار مبارك بن حلسن ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59163 - 28

اسم امللك : تبحرين الزنني

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 12 آر 56 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل مكونة من قطعتني ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : محمد بن اعيش ؛

غـربـا : حلسن بن احلاج خندوني و حلسن بن احمد ماعش ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59164 - 28

اسم امللك : أشريط

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 07 آر 15 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة ايت محمد بن مداني ؛

شـرقـا : محمد بن موحى عبو ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59165 - 28

اسم امللك : ام خمسة

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 03 آر 84 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : فيها خير بالل ؛

شـرقـا : الساقية ؛

جـنـوبا : فيها خير بالل ؛

غـربـا : ورثة محمد بن مبارك حريف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقم 59167 - 28

اسم امللك : أضغار نويداي

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

أغالن الباشا.

مسـاحتـه : ) 18 آر 97 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل مكونة من قطعتني ؛

حــدوده : 

شمــاال : فيها خير بالل ؛

شـرقـا : مصرف و مفحول عبد الرحمان ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 17507 - م

امللك املسمى " مركز ورزازات الدولة " 

موقتعه : مبدينة ورزازات، احملل املدعو : مركز ورزازات.

 1252  : إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 

املؤرخة في 28 ديسمبر 2022. 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص .

مطلب رقم 28767 - م

امللك املسمى " التنمية " 

موقتعه : مبدينة ورزازات، احملل املدعو : مركز ورزازات.

 1252  : إن هذا اإلعالن ينسخ اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 

املؤرخة في 28 ديسمبر 2022. 

طالب التحفيظ : بلدية ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

حلسن اليعقوب    
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محافظة الرماني

مطلب رقم 5378 - 29.
إسم امللك : الدير

الرماني، جماعة عني السبيت احملل  دائرة  اقليم اخلميسات،   : موقعه 

املدعو قبيلة أوالد علي.

وقع حتديده في : 11 مارس 2020 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 64 آر 48 س.

نــوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

شماال : طريق والرسم العقاري عدد 9328 - ر. 

شـرقـا : علي حفيظ بن املعطي

جنـوبا : الرسم العقاري عدد 1903 - 29 و طريق عمومية عرضها 10 

امتار.

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار.

طالب التحفيـــظ : عبد العزيز حاج بن أحمد.

مطلب رقم 5349 - 29.
إسم امللك : فدان الضاية أحمد القشتالي.

موقعه : اقليم اخلميسات، دائرة الرماني، جماعة البراشوة احملل املدعو 

أوالد ميمون 

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 42 آر 70 س.

نــوعه : " أرض فالحية ".

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 20 متر.

شـرقـا : مطلب التحفيظ امللغى 3230 - 29

جنـوبا : مطلب التحفيظ امللغى 3230 - 29 و طريق عمومية عرضها 

30 متر.

غربا : الرسم العقاري عدد 4231 - 29

طالبة التحفيـــظ : مينة الشرفي بنت مبارك.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

حسن اخللقي    

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 146882 - 31
اسم امللك : "اكر نبرا"

موقعه : دوار اخف اغير جماعة بونعمان اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 30 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 آر 66 س

مشتمالته : أرض عارية بجزء منها بها صهريج وشجر األركان

اجملاورون :  

شماال : اشهما احلسن

شرقا : ملك غابة

جنوبا : ورثة بن علي العربي

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : خط كهربائي.

طالب التحفيظ : زيد احلسن بن اليزيد

مطلب رقم 147069 - 31

اسم امللك : " انرار"

موقعه : دوار سيدي بونوار جماعة اكلو اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 11 أكتوبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : امرير محمد

شرقا : الزنقة

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 146775 - 31

غربا : الديب علي

طالبة التحفيظ : الشميم حبيبة بنت عبد اهلل 

مطلب رقم 147251 - 31

اسم امللك : " أبيهي رقم 11 "

موقعه : حي افراك جماعة وإقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 26 يوليو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 3 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري رقم 8769 - 31 وممر

شرقا : الرسم العقاري رقم 11587 - 31

جنوبا : الرسم العقاري رقم 21600 - 31

غربا : الرسم العقاري رقم 8750 - 31

طالب التحفيظ : بواخلير بلخير بن محمد 

مطلب رقم 147262 - 31

اسم امللك : "دو الشيخ"

موقعه : دوار عوجة جماعة املعدر الكبير إقليم تزنيت.

تاريخ حتديده : 02 أغسطس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 8 هـ 82 آر 46 س

مشتمالته : أرض فالحية رملية

اجملاورون :  

شماال : ورثة ايت منصور محمد بن احلسن

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24832 - 31

جنوبا : ورثة الفقير بن احلاج ابراهيم

غربا : مجرى ماء

طالبو التحفيظ : كيسا سعيد بن محمد ومن معه
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مطلب رقم 147275 - 31

اسم امللك : " ادهمو"

موقعه : تيرت 2 جماعة ميراللفت إقليم سيدي ايفني.

تاريخ حتديده : 15 أغسطس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 66 س

مشتمالته : أرض عارية محاطة بسور

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري رقم 28175 - 31

شرقا : بنجيم احلسني

جنوبا : الرسم العقاري رقم 32244 - 31

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : ادهمو عبدالرحمان بن العربي 

مطلب رقم 147276 - 31

اسم امللك : " ملك بوسالم "

موقعه : حي احمليط جماعة واقليم سيدي إفني.

تاريخ حتديده : 15 أغسطس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 2 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : زنقة

شرقا : الرسم العقاري رقم 38738 - 31

جنوبا : زنقة

غربا : سيف اسالم

طالب التحفيظ : بوسالم ابراهيم بن حلسن

مطلب رقم 147279 - 31

اسم امللك : " ملك الراشيدي "

موقعه : دوار سيدي بونوار جماعة أكلو إقليم تزنيت.

تاريخ حتديده : 16 أغسطس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 آر 99 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : ممر

شرقا : ورثة مبارك اوعلي

جنوبا : ورثة عائشة أحمد

غربا : ممر

طالبو التحفيظ : الراشدي أحمد عبدالرحمان ومن معه

مطلب رقم 147290 - 31

اسم امللك : " ملك السماللي "

موقعه : تيرت 2 جماعة ميراللفت إقليم سيدي إفني.

تاريخ حتديده : 24 أغسطس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : اقدمي فاطمة

شرقا : زنقة

جنوبا : زنقة

غربا : الرسم العقاري رقم 47342 - 31

طالبو التحفيظ : السماللي محمد بن احلاج محمد ومن معه

مطلب رقم 147305 - 31

اسم امللك : " اكر أورام 3 "

موقعه : ازرو زكاغن جماعة أكلو اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : فاحت سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : اشوي

شرقا : الرسم العقاري رقم 68365 - 31

جنوبا : الزنقة

غربا : مطلب التحفيظ رقم 147306 - 31

طالب التحفيظ : بكاس علي بن العربي 

مطلب رقم 147306 - 31

اسم امللك : " اكر أورام 2 "

موقعه : ازرو زكاغن جماعة أكلو اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 05 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : اشوي

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 147305 - 31

جنوبا : الزنقة

غربا : مطلب التحفيظ رقم 147307 - 31

طالبة التحفيظ : بوت يامنة بنت أحمد 

مطلب رقم 147307 - 31

اسم امللك : " اكر أورام 1 "

موقعه : ازرو زكاغن جماعة أكلو اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 05 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : اشوي

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 147306 - 31

جنوبا : الزنقة

غربا : امللك العام البحري

طالبة التحفيظ : بوت يامنة بنت أحمد
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مطلب رقم 147308 - 31

اسم امللك : " اكر أورام 5 "

موقعه : ازرو زكاغن جماعة أكلو اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 05 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : اشوي

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 147309 - 31

جنوبا : الزنقة

غربا : الرسم العقاري رقم 68365 - 31

طالبة التحفيظ : بكاس فاطمة بنت العربي 

مطلب رقم 147309 - 31

اسم امللك : " اكر أورام 6 "

موقعه : ازرو زكاغن جماعة أكلو اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 05 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري رقم 27481 - 31 واشاوي

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 147310 - 31

جنوبا : الزنقة

غربا : مطلب التحفيظ رقم 147308 - 31

طالبة التحفيظ : بكاس فاطمة بنت العربي 

مطلب رقم 147310 - 31

اسم امللك : " اكر أورام 7 "

موقعه : ازرو زكاغن جماعة أكلو اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 05 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري رقم 27481 - 31

شرقا : الزنقة

جنوبا : زنقة

غربا : مطلب التحفيظ رقم 147309 - 31

طالبة التحفيظ : بكاس فاطمة بنت العربي 

مطلب رقم 147322 - 31

اسم امللك : " ابالض 1 "

موقعه : تيرت 2 جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.

تاريخ حتديده : 13 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 20 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : ابلخير عمر

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 147323 - 31

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة

طالبو التحفيظ : يوسف خلفان بن احلسني ومن معه

مطلب رقم 147323 - 31

اسم امللك : " ابالض 2 "

موقعه : تيرت 2 جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.

تاريخ حتديده : 13 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 19 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : احلسن ابلخير

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : مطلب التحفيظ رقم 147322 - 31

طالبو التحفيظ : يوسف خلفان بن احلسني ومن معه

مطلب رقم 147328 - 31

اسم امللك : " ايت عبا "

موقعه : تيرت 2 جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.

تاريخ حتديده : 14 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آر 4 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : أحمد الداودي

شرقا : مصطفى كنكا

جنوبا : الزنقة

غربا : الرسم العقاري رقم 36223 - 31

طالبة التحفيظ : رقية بوفاال بنت أحمد 

مطلب رقم 147329 - 31

اسم امللك : " ملك خنوش "

موقعه : حي لالمرمي جماعة واقليم سيدي ايفني

تاريخ حتديده : 20 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 16 آر 29 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

رقم  العقاري  والرسم   31  -  128370 رقم  التحفيظ  : مطلب  شماال 

معروف  ومجاورغير   31  -  38743 رقم  العقاري  والرسم   31  -  19918

وخنوش ابراهيم

شرقا : مجاورغير معروف
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جنوبا : ورثة مومو
غربا : طريق

طالبو التحفيظ : عائشة خنوش بنت البشيرومن معها

مطلب رقم 147332 - 31
اسم امللك : " هناني 1"

موقعه : األحرش جماعة امي نفاست اقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده : 19 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 س
مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  
شماال : جامع برزا

شرقا : ضابع لطيفة
جنوبا : روحي مبارك

غربا : الزنقة
طالب التحفيظ : عبد العزيز هناني بن محمد 

مطلب رقم 147333 - 31
اسم امللك : " هناني 2 "

موقعه : األحرش جماعة امي نفاست اقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده : 19 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر
مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  
شماال : الزنقة
شرقا : الزنقة

جنوبا : عبد الهادي بن هنية
غربا : فاضمة كادري

طالب التحفيظ : عبد العزيز هناني بن محمد 

مطلب رقم 147334 - 31
اسم امللك : "شعبان"

موقعه : األحرش جماعة امي نفاست اقليم سيدي ايفني.
تاريخ حتديده : 19 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر
مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  
شماال : عنتاي بكار

شرقا : امبارك بوكنني 
جنوبا : محمد احلداد

غربا : زنقة
طالب التحفيظ : محمد شعبان بن محمد

مطلب رقم 147347 - 31
اسم امللك : " التيسير 2 "

موقعه : حي بوتني جماعة واقليم تيزنيت.
تاريخ حتديده : 26 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 96 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري رقم 144337 - 31 وابوري العربي

شرقا : الزنقة

جنوبا : الزنقة

غربا : رقية بنت علي واحلافظ ممون

طالبة التحفيظ : فاطمة أمتجار بنت احلسني 

مطلب رقم 147351 - 31

اسم امللك : "فدان اجلمل 4"

موقعه : دوار أزرو زكاغن جماعة أكلو اقليم تيزنيت.

تاريخ حتديده : 29 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 س

مشتمالته : أرض عارية

اجملاورون :  

شماال : طريق

شرقا : ورثة حفصة احلاج

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 138865 - 31

غربا : الزنقة

طالبو التحفيظ : فاطمة الساعيدي بنت عبد الرحمان ومن معها

مطلب رقم 147352 - 31

اسم امللك : "دار موزون"

موقعه : حي تيرت جماعة ميراللفت اقليم سيدي ايفني.

تاريخ حتديده : 29 سبتمبر 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96 س

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني

اجملاورون :  

شماال : الزنقة

شرقا : ممر

جنوبا : سوسان بوبكر

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : اسماعيل موزون بن علي

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد اللطيف ميموني    

محافظة العرائش

مطلب رقم 37227 - 36

اسم امللك : دوار مرج حمود 

موقعه : إقليم العرائش جماعة بني عروس احملل املدعو : دوار مرج حمود.

تاريخ حتديده : 06 يونيو 2022
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 365 هـ و 28 آر و 71 س

مشتمالته : أرض فالحية بها نباتات طبيعية و بداخلها دوار مرج حمود

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ رقم 32609 - 36 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3260 9 - 36 - عبد الكرمي الوهابي و من 

معه و حلسن شوعال و من معه

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 32609 - 36 و ارض جماعية 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 32609 - 36 و ارض جماعية 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية مرج حمود ينوب عنها السيد : 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37231 - 36

اسم امللك : طهر العزيب 2 

موقعه : إقليم العرائش جماعة بوجديان ،قيادة تطفت .

تاريخ حتديده : 31 ماي 2022

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري : 11هـ و 34 آر و 40 س

مشتمالته : أرض فالحية و رعوية بها نباتات طبيعية 

القطعة رقم 01 مساحتها 03 هـ 25 آر 15 س 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 32612 - 36

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 32612 - 36

جنوبا : ممر عمومي 

غربا : مطلب رقم 37278 - 36

القطعة رقم 02 مساحتها 08 هـ 09 آر 25 س

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 32612 - 36

جنوبا : ورثة النالي محمد – ورثة عبد السالم النالي – االحباس و ورثة 

املريني و ورثة النالي 

غربا : ورثة النالي محمد

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية " العزيب السفلي " النائب عنها 

السيد وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37234 - 36

اسم امللك : الدكاكلة 

موقعه : إقليم العرائش قيادة سيدي سالمة جماعة قصر ابجير .

تاريخ حتديده : 30 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21هـ و 64ار و 62س

مشتمالته : ارض بها اغراس و بنايات و ممرات ) دوار الدكاكلة (

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25621 - 36 و الرسم العقاري عدد 62434 - 36

شرقا : الهاشم حومون – عبد االله املزيوني – عبد السالم عطيل وممر عمومي 

جنوبا : ممر عمومي و ارض جماعة و الدولة ) امللك اخلاص ( 

غربا : ممر عمومي 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية الدكاكلة ينوب عنها السيد وزير 

الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37240 - 36

اسم امللك : اوالد املامون 

موقعه : إقليم العرائش ، قيادة سيدي سالمة،جماعة الزوادة .

تاريخ حتديده : 16 أغسطس 2021

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري : 151 هـ و 84 آر و 89 س

مشتمالته : أرض فالحية بها بنايات ) دوار اوالد املامون (

القطعة رقم 01 مساحتها 147 هـ 62 آر 81 س 

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 52789 - 36 و 14332 - 36

شرقا : واد 

جنوبا : ممر عمومي - ورثة أوالد بوالربيع – ورثة اخلضر – ورثة اخلضري – 

ورثة احلجوي و ورثة مصطفى حبول 

غربا : الرسم العقاري عدد 52789 - 36 و ممر عمومي 

القطعة رقم 02 مساحتها 04 هـ 22 آر 08 س

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 14332 - 36 

شرقا : طريق 

جنوبا : طريق 

غربا : واد

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية اوالد املامون ينوب عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37242 - 36

اسم امللك : مليالح طهر التشت 

موقعه : إقليم العرائش جماعة بوجديان قيادة تطفت .

تاريخ حتديده : فاحت يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 28 هـ و 43 آر و 54 س

مشتمالته : أرض فالحية بها نباتات طبيعية و بناء خفيف

اجملاورون :  

شماال : خندق و ورثة خنون

شرقا : طريق

جنوبا : طالب التحفيظ

غربا : مطلب رقم 32612 - 36

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية فدان الكبير ينوب عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37263 - 36

اسم امللك : الرمل 

موقعه : إقليم العرائش جماعة أوالد أوشيح ،دوار السواكن .

تاريخ حتديده : 25 مارس 2022

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري : 25 هـ و 74 آر و 40س

مشتمالته : ارض رعوية

القطعة رقم 01 مساحتها 15 هـ 23 آر 45 س 
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اجملاورون : 
شماال : املطلبني عدد 25570 - 36 و 3769 - 36 – سعيد كابر و من 
معه – مصطفى كابر – ورثة محمد الشيخ – ورثة محمد بن قاسم 
– احمد  املعناوي  – حمان  – عزيز كابر  بلوط  السالم  ورثة عبد   – كابر 
موالت – محمد كابر التهامي – فوزية الفاسية - التهامي كابر و من 

معه – محمد بلوط – كابر الزاهية و كابر احمد 
شرقا : الرسم العقاري عدد 55/19 و ملك السكك احلديدية 

جنوبا : طريق 
غربا : واد

القطعة رقم 02 مساحتها 10 هـ 50 آر 95 س
اجملاورون : 

شماال : طريق 
شرقا : طريق 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 55/19 – ورثة الطاهرة بنت احلاج عبد اهلل 
–عادل الشابي –ورثة سالم بن سكرة – محمد بن سكرة – ورثة محمد 

عويرات – ورثة محمد اليعقوبي – جمال كابر و ورثة جلول مالك 
غربا : واد

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية السواكن النائب عنها السيد : 
وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37284 - 36
اسم امللك : افركان

،جماعة  تطفت  ،قيادة  اللوكوس  ،دائرة  العرائش  إقليم   : موقعه 
بوجديان،دوار العزيب السفلي .
تاريخ حتديده : 05 أكتوبر 2021

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري : 17 هـ و 44 آر و 78 س
مشتمالته : أرض فالحية بها نباتات طبيعية

القطعة رقم 01 مساحتها 01 هـ 81 آر 53 س 
اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الهيشو 
شرقا : طريق 
جنوبا : طريق 

غربا : مطلب رقم 32612 - 36 
القطعة رقم 02 مساحتها 04 هـ 62 آر 22 س

اجملاورون : 
شماال : عبد السالم الهيشو

شرقا : عبد السالم الهيشو و واد
جنوبا : خندق 

غربا : طريق 
القطعة رقم 03 مساحتها 11 هـ 01 آر 03 س

اجملاورون : 
شماال : طريق 
شرقا : طريق 

جنوبا : مطلب رقم 32612 - 36 و طالب التحفيظ 
غربا : ورثة احمد املبارك 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية " العزيب السفلي" النائب عنها 
السيد وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37347 - 36

إسم امللك : جنان الوات 66761

موقعه : إقليم العرائش ، دائرة موالي عبد السالم ،جماعة بني عروس، 

دوار وامراس

تاريخ حتديده : 15 ديسمبر 2021

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري : 32 آر و 11س

مشتمالته : أرض فالحية

القطعة رقم 01 مساحتها 3 آر 87 س 

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم البيحروري 

شرقا : ممر عمومي 

جنوبا : ممر عمومي 

غربا : عبد السالم البيحروري 

القطعة رقم 02 مساحتها 28 آر 24 س

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل ماغو 

شرقا : محمد الطريبق 

جنوبا : طريق عمومية 

غربا : ممر عمومي 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بالعرائش ،في شخص ممثلها ناظر 

أوقاف العرائشبنسبة 1/1

مطلب رقم 37516 - 36

اسم امللك : حروشة 1

موقعه : إقليم العرائش، جماعة تطفت، احملل املدعو : حروشة.

تاريخ حتديده : 18 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7 هـ و 93 آر و 23 س

مشتمالته : أرض فالحية بها بنايات و نباتات طبيعية

اجملاورون :  

شماال : خندق

شرقا : مطلب رقم 32612 - 36

جنوبا : مطلب رقم 32612 - 36

غربا : مطلب رقم 32612 - 36

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية فدان الكبير ينوب عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37517 - 36

اسم امللك : حروشة 4 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بوجديان، احملل املدعو : حروشة ،فدان الكبير .

تاريخ حتديده : 18 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 آر و 17 س

مشتمالته : ارض بها نباتات طبيعية

اجملاورون :  

شماال : مطلب رقم 32612 - 36

شرقا : مطلب رقم 32612 - 36
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جنوبا : خندق

غربا : مطلب رقم 37523 - 36

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية فدان الكبير ينوب عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37521 - 36

اسم امللك : خندق ابران 2

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بوجديان، احملل املدعو : خندق أبران.

تاريخ حتديده : 11 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ و 96 آر و 65 س

مشتمالته : أرض فالحية بها زيتون و نباتات طبيعية 

اجملاورون :  

شماال : خندق

شرقا : مطلب رقم 32612 - 36

جنوبا : مطلب رقم 37522 - 36

غربا : خندق 

: اجلماعة الساللية فدان الكبير ينوب عها السيد  طالبة التحفيظ 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37522 - 36

اسم امللك : العناصر 1 

موقعه : إقليم العرائش، جماعة بوجديان، احملل املدعو : العناصر.

تاريخ حتديده : 12 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  3 هـ و 5 آر و 78 س

مشتمالته : أرض فالحية بها نباتات طبيعية و زيتون

اجملاورون :  

شماال : مطلب رقم 37521 - 36

شرقا : مطلب رقم 32612 - 36

جنوبا : مطلب رقم 32612 - 36

غربا : مطلب رقم 32612 - 36 و خندق 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية فدان الكبير ينوب عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37523 - 36

اسم امللك : العناصر 2 

موقعه : إقليم العرائش ،قيادة تطفت جماعة بوجديان ،احملل املدعو العناصر .

تاريخ حتديده : 12 ماي 2022

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري : 6 هـ و 56 آر و 13 س

مشتمالته : أرض فالحية بها زيتون و نباتات طبيعية

القطعة رقم 01 مساحتها 06 هـ 01 آر 42 س 

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 32612 - 36

شرقا : مطلب رقم 32612 - 36

جنوبا : مطلب رقم 32612 - 36

غربا : خندق 

القطعة رقم 02 مساحتها 54 آر 71 س

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 32612 - 36

شرقا : املطلب 37517 - 36 

جنوبا : خندق 

غربا : مطلب رقم 32612 - 36

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية فدان الكبير ينوب عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37533 - 36

اسم امللك : النهير الترقيدة، غدير عني درعاش 2

النهير   : املدعو  احملل  بوجديان،  جماعة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

الترقيدة، غدير عني درعاش 2.

تاريخ حتديده : 23 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40 آر و 82 س

مشتمالته : أرض فالحية بها نباتات طبيعية

اجملاورون :  

شماال : مطلب رقم 32612 - 36

شرقا : مطلب رقم 32612 - 36

جنوبا : مطلب رقم 32612 - 36

غربا : مطلب رقم 32612 - 36

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية بني صفار النائب عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37534 - 36

اسم امللك : النهير الترقيدة، غدير عني درعاش3

النهير   : املدعو  احملل   ، بوجديان  جماعة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

الترقيدة، غدير عني درعاش3 .

تاريخ حتديده : 23 مارس 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ و 29 آر و 93 س

مشتمالته : أرض فالحية بها نباتات طبيعية

اجملاورون :  

شماال : مطلب رقم 32612 - 36

شرقا : مطلب رقم 32612 - 36

جنوبا : مطلب رقم 32612 - 36

غربا : مطلب رقم 32612 - 36

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية بني صفار النائب عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37537 - 36

اسم امللك : النهير الترقيدة، غدير عني درعاش4

النهير   : املدعو  احملل  بوجديان،  جماعة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

الترقيدة، غدير عني درعاش4.

تاريخ حتديده : 25 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 هـ و 66 آر و 1 س

مشتمالته : أرض فالحية بها نباتات طبيعية و بنايات
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اجملاورون :  

شماال : مطلب رقم 32612 - 36

شرقا : مطلب رقم 32612 - 36

جنوبا : مطلب رقم 32612 - 36

غربا : مطلب رقم 32612 - 36 و ممر 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية بني صفار النائب عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37539 - 36

اسم امللك : النهير الترقيدة، غدير عني درعاش 9

النهير   : املدعو  احملل  بوجديان،  جماعة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

الترقيدة، غدير عني درعاش 9.

تاريخ حتديده : 26 ماي 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 آر و 97 س

مشتمالته : أرض فالحية بها نباتات طبيعية

اجملاورون :  

شماال : مطلب رقم 32612 - 36

شرقا : مطلب رقم 32612 - 36

جنوبا : مطلب رقم 32612 - 36

غربا : مطلب رقم 32612 - 36

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية بني صفار النائب عنها السيد 

وزير الداخلية بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37554 - 36

اسم امللك : دكان عدد 1048 

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير .

تاريخ حتديده : فاحت يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 س

مشتمالته : أرض بها بناية تتكون من سفلي و طابق اول

اجملاورون :  

شماال : درب 

شرقا : ملك األوقاف

جنوبا : ملك األوقاف

غربا : زنقة 

القصر  أوقاف  ناظر  السيد  العامة ميثلها  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

الكبير بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37555 - 36

اسم امللك : دكان عدد 1047

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير .

تاريخ حتديده : فاحت يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 س

مشتمالته : أرض بها بناية تتكون من سفلي و طابق أول 

اجملاورون :  

شماال : ملك األوقاف

شرقا : ملك األوقاف

جنوبا : ملك األوقاف

غربا : زنقة 

القصر  أوقاف  ناظر  السيد  العامة ميثلها  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

الكبير بنسبة 1 / 1

مطلب رقم 37580 - 36

إسم امللك : الدوميات

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

تاريخ حتديده : 22 يونيو 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آر و 14س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 47847 - 36 و 47850 - 36 

شرقا : خندق 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 47630 - 36 

غربا : الرسم العقاري عدد 47630 - 36 

القصر  أوقاف  ناظر  السيد  العامة ميثلها  األوقاف   : التحفيظ  طالبة 

الكبير بنسبة 1/1 

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 37266 - 36

امللك املسمى : " اجملاهد " 

موقعه : اقليم العرائش،اجلماعة احلضرية القصر الكبير ،احملل املدعو 

" طريق الواد " .

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من االن فصاعدا باملساحة التي افرزتها 

عملية التحديد التكميلي املؤرخة في 03 يونيو 2022 و هي 01 هـ 38 آر 50 س 

بدال من املساحة السابقة .

 1218  : الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

بتاريخ : 04 ماي 2022

مطلب رقم 2318 - 36

امللك املسمى : " الدولة لو 1071 " 

موقعه : اقليم العرائش،جماعة الساحل ،دوار النكارجة .

إن مسطرة حتفيظه أصبحت تتابع من االن فصاعدا في اسم السيدتني : 

1. فاطمة بن الشاهد بنت محمد بنسبة 1 / 2 

2. الزهرة بن الشاهد بنت محمد بنسبة  1 / 2

 339  : عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ : 29 يونيو 2005

احملافظ على األمالك العقارية بالعرائش

بوزيان ادريس    
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محافظة تاونات

مطلب رقم 54817 - 37

اسم امللك : "احلمودية " ؛

دوار  بلحسن  امحمد  تيسة جماعة سيدي  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 

حموديات . 

وقع حتديده في : 08 يوليو 2019 ؛

مساحته : 55 آر 32 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون في قطعتني ؛ 

القطعة األولى : 

شماال : الرسم العقاري عدد 14188 - 37 ؛ 

شرقا : ممر عمومي عرضه 5 امتار ، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 14187 - 37 و الرسم العقاري عدد 14471 

- 37 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 14471 - 37 . 

القطعة الثانية : 

شماال : الرسم العقاري عدد 22710 - 37 ؛ 

شرقا : إبراهيم حمزي ، 

جنوبا : إبراهيم حمزي ؛

غربا : ممر عمومي عرضه 5 امتار . 

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 77553 - 37

اسم امللك : "مدرسة ابختيني العليا " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تامضيت دوار ابختيني العليا . 

وقع حتديده في : 06 اكتوبر 2020 ؛

مساحته : 21 آر 75 س ؛

نوعه : ارض بها مدرسة من 3 اقسام و مرحضني و أشجار البلوط و 

أشجار الصنوبر و ارض مبلطة و مسلك مبلط و بئر ؛ 

شماال : ملك غابوي ؛ 

شرقا : أمالك مخزنية ، 

جنوبا : ملك غابوي ؛

غربا : الطريق اإلقليمية عرضها 20 مترا . 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص . 

مطلب رقم 77695 - 37

اسم امللك : "مقرونة " ؛

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو البروميني. 

وقع حتديده في : 21 ديسمبر 2020 ؛

مساحته : 09 آر 30 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها 5 أشجار زيتون . 

شماال : لعقيل ملفضل ؛ 

شرقا : شريف عبدالسالم 

جنوبا : ورثة لغريب احمد ؛

غربا الشعبة و مجاور غير معروف 
طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات .

مطلب رقم 86274  - 37
اسم امللك : " باب الغنم " ؛

باب  املدعو  احملل  تاونات  جماعة  تاونات  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 
الغنم امللحقة اإلدارية األولى . 
وقع حتديده في : 9 ماي 2022 ؛

مساحته : 1 ار 64 س ؛
نوعه : ارض عارية ؛ 

شماال : ممر عمومي عرضه 5 امتار ؛ 
شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : محمد اخلال ؛
غربا : ورثة احميدو بن عبدالسالم . 

طالب التحفيظ : التهامي الهرسال .

مطلب رقم 86275  - 37
اسم امللك : " باب الغنم " ؛

باب  املدعو  احملل  تاونات  جماعة  تاونات  دائرة  تاونات  إقليم   : موقعه 
الغنم امللحقة اإلدارية األولى . 
وقع حتديده في : 9 ماي 2022 ؛

مساحته : 2 ار 00 س ؛
نوعه : ارض عارية ؛ 

شماال : حبيبة اخلال بنت محمد و رحمة اخلال بنت محمد 
شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : ورثة عبدالسالم مزوز ؛
غربا : ورثة احميدو بن عبدالسالم . 

طالب التحفيظ : علي الهرسال 
احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

الكحل محمد     

محافظة متارة

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى "الطويلع3 "
مطلب 2757 - 38 والذي نشر اإلعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1215 بتاريخ 13 ابريل 2022 .
عوضا عن :

اجملاورون : الكرمي عبد الكرمي   
اقرا :

اجملاورون : الكرمي عبد احلكيم 
والباقي بدون تغيير.

                       احملافظ على االمالك العقارية و الرهون بتمارة
                               عبد احلكيم عرفي 
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محافظة تارودانت

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 32604 - 39

اسم امللك : " ملك توعمرين " 

موقعه : دوار بويحي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت

وقع حتديده في : 09 ماي 2022.

طالب التحفيظ : السيد سعيد شعيب بن محمد

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

14 سبتمبر 2022 عدد 1237. 

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

محمد فاري     

محافظة بركان 

مطلب رقم 8485 - 40 

اسم امللك :      " قطعة بوجرنني ". 

موقعه : إقليم بركان دائرة احفير جماعة أغبال دوار بني يحي.

وقع حتديده في : 13 يناير 2022.

نوعه : أرض فالحية بها قناة اسمنتية للسقي بعرض 0.6 متر وخزان مائي.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04  ار 78  سنتيار.  

اجملاورون :  

شماال : قناة اسمنتية عمومية للسقي وممر عمومي بعرض 1.5 متر؛ 

شرقا : ورثة أوالد حمدان؛ 

جنوبا : ورثة النهاري ملنور؛ 

غربا : شعبة.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف وجدة.

مطلب رقم 8525 - 40

اسم امللك :      " بالد اوالد بوشتة ". 

موقعه : دائرة أحفير جماعة أغبال دوار تيزي احتاتة.

وقع حتديده في : 04 أبريل 2022.

نوعه : أرض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 22  ار 87  سنتيار.  

اجملاورون :  

شماال : طريق بعرض 10 أمتار والرسم العقاري 15967 - 40؛ 

شرقا : طريق عمومي بعرض 10 أمتار ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2263 - 40؛

غربا : الرسم العقاري عدد 15967 - 40 والرسم العقاري عدد 4477/0.

طالب التحفيظ : زيان احلسن بن ميمون وزيان صليحة بنت ميمون.

مطلب رقم 8538 - 40 

اسم امللك :      " تيلمامني1". 

موقعه : دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد بوصحابة.

وقع حتديده في : فاحت يونيو 2022.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 45  ار 56  سنتيار.  

اجملاورون :  

شماال : لطرش علي؛ عالوي احلاج؛

شرقا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار؛ 

جنوبا : ورثة أسعيدي عبد اهلل؛ مقبرة؛ مسلك عمومية بعرض 05 أمتار؛

غربا : فاطنة بوسحابة.

طالب التحفيظ : احلسن اسعيد بن امبارك.

مطلب رقم 8539 - 40

اسم امللك :      " تيلمامني2 ". 

موقعه : دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد بوصحابة.

وقع حتديده في : فاحت يونيو 2022.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 19  ار 22  سنتيار.  

اجملاورون :  

شماال : بزازي محند؛ بوسحابة الطيب.

شرقا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار؛ 

جنوبا : ورثة أسعيدي عبد اهلل؛ 

غربا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار وبوسحابة الطيب.

طالب التحفيظ : احلسن اسعيد بن امبارك.

مطلب رقم 8541 - 40 

اسم امللك :      " بويازيض ". 

موقعه : دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد بوصحابة.

وقع حتديده في : فاحت يونيو 2022.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 33  ار 59  سنتيار.  

اجملاورون :  

شماال : ممر بعرض 03 أمتار.

شرقا : ورثة بوجمعة اخلثير؛ بوصحابة معكوز؛ 
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جنوبا : السعيدي اعمر؛ 

غربا : اسعيدي عبد اهلل؛ 

طالب التحفيظ : احلسن اسعيد بن امبارك.

مطلب رقم 8542 - 40  

اسم امللك :      " النعيمة ". 

موقعه : دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد بوصحابة.

وقع حتديده في : فاحت يونيو 2022.

نوعه : أرض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01هـكتار 24 آر 99 سنتيار.  

اجملاورون : 

شماال : ورثة اسعيدي عبد اهلل؛ السايح البصراوي؛

شرقا : السايح البصراوي؛ 

جنوبا : ورثة اسعيدي امليلود؛ 

غربا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار. 

طالب التحفيظ : احلسن اسعيد بن امبارك.

مطلب رقم 8544 - 40 

اسم امللك :      " تيلمامني ". 

موقعه : دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد بوصحابة.

وقع حتديده في : 02 يونيو 2022.

نوعه : أرض فالحية بها بيت وبئروأشجار اللوز.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 57 آر 82 سنتيار.  

اجملاورون :  

شماال : ورثة بوظفر محمد؛

شرقا : ورثة عراس البزازي؛ 

جنوبا : ورثة سعيدي امليلود؛ 

غربا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار. 

طالب التحفيظ : بولنوار مرزوقي بن سعيد.

  مطلب رقم 8546 - 40 

اسم امللك :      " النعيمة ". 

موقعه : دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد بوصحابة.

وقع حتديده في : 02 يونيو 2022.

نوعه : أرض فالحية.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 60 آر 73 سنتيار.  

اجملاورون :  

شماال : ورثة اسعيدي امليلود؛

شرقا : ورثة بوظفر محمد؛ 

جنوبا : ممر بعرض 03 أمتار؛ 

غربا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار. 

طالب التحفيظ : بولنوار مرزوقي بن سعيد.

 

 مطلب رقم 8550 - 40 

اسم امللك :      " تلمامني ". 

موقعه : دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد بوصحابة.

وقع حتديده في : 10 يونيو 2022.

نوعه : أرض فالحية بها بناية سفلى وأشجار اللوز.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 29 آر 26 سنتيار.  

اجملاورون :  

شماال : ورثة عراس البزازي؛

شرقا : طريق عمومية بعرض 10 أمتار؛ 

وورثة  البشير  وامحند   40  -  8340 عدد  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

اسعيدي عبد القادر؛ 

غربا : وورثة اسعيدي عبد القادر. 

طالبو التحفيظ : معمر ركال بن رمضان ومن معه .

مطلب رقم 8564 - 40

اسم امللك :      " لربعة ". 

موقعه : إقليم بركان دائرة اكليم جماعة زكزل قيادة بني عتيق دوار زكزل. 

وقع حتديده في : 18 يوليو 2022.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزعرور.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 22 آر 13 سنتيار.  

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 344 - 40؛  

شرقا : الرسم العقاري عدد 43717 - 40 ومدخل عرضه مترين ؛   

والرسم   40  -  30914 عدد  العقاري  والرسم  واملقبرة،   ، الواد   : جنوبا 

العقاري عدد 43717 - 40؛

والرسم   40  -  611 عدد  التحفيظ  ومطلب  محمد،  حمداوي   : غربا 

العقاري عدد 63202 - 40.

طالب التحفيظ : عبد الصماد االحمادي بن ينسعيد.

مطلب رقم 8580 - 40 

اسم امللك :      " ارزاين ". 

موقعه : إقليم بركان دائرة أكليم جماعة سيدي بوهرية.

وقع حتديده في : 25 أغسطس 2022.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز والزيتون.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 17  ار 30  سنتيار.  
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اجملاورون :  

شماال : بشيري عبد احلفيظ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 0-25737؛  

جنوبا : ورثة بشيري خديجة؛  

غربا : واد؛ 

معه  ومن  سليمان  بن  بنمسعود  القادر  عبد   : التحفيظ  طالبو 

املذكورين بخالصة هذا املطلب املنشورة باجلريدة الرسمية عدد 1230 

بتاريخ 22 يوليو 2022.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى "تلمامني " 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 8550 - 40 الكائن بدائرة أكليم 

جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد بوصحابة والذي أدرجت خالصة منه 

باجلريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 20 أبريل 2022.

بدال من : 

تاريخ اإليداع : 06 أبريل 2022.

إقرا : 

تاريخ اإليداع : 07 أبريل 2022.

والباقي دون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان

هشام املومني    

محافظة صفرو

مطلب رقم 41363 - 41

اسم امللك : "فدان العلوشي 1".

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

احمد،احملل املدعو : "موجو".

مساحته : 09 آر 47 س.

نوعه : أرض محجرة؛

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص لفائدة ورثة عياد بن علي؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 41365 - 41؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 41364 - 41؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : عادل بن احلسني ضرضور.

مطلب رقم 41364 - 41

اسم امللك : "فدان العلوشي ".

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

احمد،احملل املدعو : "موجو".

مساحته : 04 آر 94 س.

نوعه : أرض محجرة؛

اجملاورون : 

شماال : مطالب التحفيظ رقم 41363 - 41، 41365 - 41، 41366 - 41؛

شرقا : ورثة عياد علوي؛

جنوبا : ورثة عياد علوي؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : عادل بن احلسني ضرضور.

مطلب رقم 41365 - 41

اسم امللك : "فدان العلوشي 2".

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

احمد،احملل املدعو : "موجو".

مساحته : 09 آر 96 س.

نوعه : أرض محجرة؛

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص لفائدة ورثة عياد بن علي؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 41366 - 41؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 41364 - 41؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 41363 - 41؛

طالب التحفيظ : عادل بن احلسني ضرضور.

مطلب رقم 41366 - 41

اسم امللك : "فدان العلوشي 1".

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

احمد،احملل املدعو : "موجو".

مساحته : 07 آر 19 س.

نوعه : أرض فالحية محجرة؛

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص لفائدة ورثة عياد بن علي ثم ورثة ميمون العربي؛

شرقا : عقا عياد؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 41364 - 41؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 41365 - 41؛

طالبة التحفيظ : مليكة بنت محمد عياظ.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

يوسف ابن طامة    
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محافظة مراكش - سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9741 - 43

اسم امللك : رياض الزيتون درب اجلديد 105 ؛

موقعه : مراكش املدينة ، رياض الزيتون القدمي ، درب اجلديد رقم 105 .

مساحته : 01 آر 33 س ؛ 

نوعه : دار للسكنى من سفلي و سطح و مرافق.

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : الشيء.

حدوده :    

شماال : ر.ع 45665 - 43 و ر.ع 50547 - 43 ؛ 

شرقا : ر.ع 6912 - م ؛

جنوبا : درب اجلديد ؛ 

غربا : سفيان عميري ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية.

مطلب رقم 9776 - 43

اسم امللك : هبة اهلل ؛

موقعه : مراكش املدينة ، باب دكالة، درب البومبة ، رقم 128 .

مساحته : 01 آر 22 س ؛ 

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابقني و سطح.

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : جدران مشتركة

حدوده : 

شماال : درب البومبة و حمري اخملتار ؛ 

شرقا : ر.ع 79628 - 04 ؛

جنوبا : ر.ع 41975 - 43 ؛ 

غربا : ر.ع 108497 - 04 ؛

طالب التحفيظ : محمد مهالن بن احملجوب.

مطلب رقم 9788 - 43

اسم امللك : درب احلمام رقم 55 ؛

موقعه : مراكش املدينة ، رياض العروس، درب احلمام ، رقم 55 .

مساحته : 73 س ؛ 

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابق اول و سطح و مرافق.

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : الشيء

حدوده : 

شماال : ماريا فران ؛ 

شرقا : ورثة بالعربي ؛

جنوبا : أنس باملدني ؛ 

غربا : درب احلمام ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية.

مطلب رقم 9790 - 43

اسم امللك : درب احلمام رقم 33 ؛

موقعه : مراكش املدينة ، رياض العروس، درب احلمام ، رقم 33 .

مساحته : 73 س ؛ 

نوعه : دار للسكنى من سفلي.

احلقوق العينية و التحمالت العقارية 

*جدران مشتركة

حدوده : 

شماال : درب احلمام ؛ 

شرقا : ر.ع 75598 - 43 ؛

جنوبا : رسمني عقاريني 75608 - 43 و 49857 - 43 ؛ 

غربا : درب احلمام ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية.

مطلب رقم 9806 - 43

اسم امللك : متحف موريس 1 ؛

موقعه : مراكش املدينة ، سيدي ميمون، درب سيدي امبارك ، رقم 140 .

مساحته : 69 س ؛ 

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابق اول و سطح و مرافق.

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : الشيء

حدوده : 

شماال : درب سيدي امبارك ؛ 

شرقا : درب سيدي امبارك ؛

جنوبا : جدان عائشة و نعيمة و ثريا ؛ 

غربا : ر.ع 33544 - 43 ؛

.HUGUES MICHEL MEURISSE : طالب التحفيظ

مطلب رقم 9815 - 43

اسم امللك : قاعة بناهيض 10 ؛

موقعه : مراكش املدينة ، قاعة بناهيض ، رقم 10 .

مساحته : 48 س ؛ 

نوعه : 3 دكاكني بالسفلي و سكنى بالطابق االول.

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : الشيء

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 9816 - 43 ؛ 

شرقا : فريد املكالعي ؛

جنوبا : زنقة قاعة بناهيض ؛ 

غربا : ممر ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش وزارة االوقاف والشؤون االسالمية.

مطلب رقم 9816 - 43

اسم امللك : كتاب قاعة بناهيض ؛

موقعه : مراكش املدينة ، قاعة بناهيض .

مساحته : 01 آر 93 س ؛ 

نوعه : كتاب من سفلي و طابق اول.

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : جدران مشتركة

حدوده : 

شماال : محمد بن جالل ؛ 

شرقا : فريد املكالعي ؛
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جنوبا : مطلب رقم 9815 - 43 ؛ 

غربا : ر.ع 22808 - 43 و ممر ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش وزارة االوقاف والشؤون االسالمية.

مطلب رقم 9817 - 43

اسم امللك : قاعة بناهيض 09 ؛

موقعه : مراكش املدينة ، قاعة بناهيض رقم 09 مساحته : 72 س ؛ 

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابق اول و سطح.

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : جدران مشتركة

حدوده : 

شماال : ر.ع 22808 - 43 ؛ 

شرقا : ممر ؛

جنوبا : االحباس ؛ 

غربا : ر.ع 69820 - 43 ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش وزارة االوقاف والشؤون االسالمية.

مطلب رقم 9820 - 43

اسم امللك : دار اسول 49 ؛

موقعه : مراكش املدينة ، باب تاغزوت ، امصفح رقم 49 .

مساحته : 04 س ؛ 

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابق اول و سطح.

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : الشيء

حدوده : 

شماال : االحباس ؛ 

شرقا : زنقة امصفح ؛

جنوبا : احمد بن علي ؛ 

غربا : االحباس ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش وزارة االوقاف والشؤون االسالمية.

مطلب رقم 9830 - 43

اسم امللك : لطيفة 2 ؛

موقعه : مراكش املدينة ، حي اسبتيني، درب احلمام ، رقم 09 .

مساحته : 11 س ؛ 

نوعه : دار للسكنى من سفلي و طابق اول و سطح.

احلقوق العينية و التحمالت العقارية : الشيء

حدوده : 

شماال : ر.ع 76586 - 43 ؛ 

شرقا : درب احلمام ؛

جنوبا : اللة عزونة ؛ 

غربا : ر.ع 76586 - 43 ؛

طالبة التحفيظ : لطيفة النخيلي.

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش - سيدي يوسف بن علي 

عبد القادر بوحامد    

محافظة الدار البيضاء - عني الشق

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

الشق  عني  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

املمضي أسفله بإعالم العموم أن السيد احلسني عبو بصفته مالكا 

 2023 يناير   23 في  مؤرخ  تقييد  مطلب  مبقتضى  تقدم  قد  منفردا 

بطلب يرمي من خالله أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم

D – 25470 املؤسس للملك املدعو : فيال الهنا الكائن بالدار البيضاء 

عني الشق، وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه أمر هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية الدار البيضاء - عني الشق 

عبد الصمد البحاري  

محافظة برشيد

مطلب رقم 23695 - 53

اسم امللك : بالد زهير .

موقعه : إقليم برشيد دائرة الكارة جماعة اوالد زيدان دوار اوالد ميرة .

وقع حتديده في : 16  اغسطس 2021 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 97 آر 26 س .

اجملاورين :  

شماال : ر ع عدد 9323/د ؛

شرقا : ورثة العربي بوكطاية ؛

جنوبا : الربيطي محمد ؛ 

غربا : مطلب عدد 23696 - 53 ؛

طالب التحفيظ : زهير كنوني بن احلاج .

احملافظ املساعد على االمالك العقارية ببرشيد

محمد الظاهر   
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محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 36427 - 54

اسم امللك : " لوطة الزرقاء".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الودكة، دوار تيسوفة.

وقع حتديده في : 16 فبراير 2022.

مساحته : 02 هـ 94 آر 57 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة وبناية من تراب وبئر.

اجملاورون 

شماال : الغابة؛

شرقا : الغابة؛

جنوبا : الغابة؛مطلب التحفيظ رقم 36424 - 54؛

غربا : الهاني عبداحلق.

طالبا التحفيظ :

 1 - عبداحلق استوت ابن احلسن؛

2 - محمد استوت بن احلسن بن دحمان على الشياع بنسبة سوية بينهما.

التحديد   منطقة  على  تأكيدي  املطلب  هذا  أن  على  اإلشارة  جتدر  و 

اإلداري املفتتحة مبقتضى املرسوم املؤرخ في 20 يناير 1933 )23 رمضان 

1351( عدد 1059 في 10 فبراير 1933.

مطلب رقم 18453 - 54

اسم امللك : " عني احداد".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، دوار بني هالل.

وقع حتديده في : 25 أغسطس 2022.

مساحته : 38 آر 33 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون 

شماال : عزيززكيمي؛ ممر عمومي؛ ورثة الكحل منهم اخلمار الكحل؛

شرقا : حلسن باللي؛ممر عمومي؛

جنوبا : الواد؛

غربا : عزيز زكيمي؛ ممر عمومي. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة. 

مطلب رقم 18454 - 54

اسم امللك : " برية البوحي".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ، دوار بني هالل.

وقع حتديده في : 25 أغسطس 2022.

مساحته : 01 هـ 36 آر 35 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون 

شماال : اخلندق؛ ممر عمومي؛

شرقا : محمد بن كرين؛

جنوبا : ادريس جديدي؛

غربا : حلسن سراتل؛ ابراهيم حشحوش؛ عبداهلل شالي. 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة. 

مطلب رقم 36508 - 54

اسم امللك : " اعدادية كالز".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، احملل املدعو  اعدادية كالز..

وقع حتديده في : 06 يونيو 2022.

مساحته : 01 هـ 27 آر 91 س.

نوعه : أرض بها إعدادية وبئر وأشجار مختلفة.

اجملاورون 

شماال : املطلب التحفيظ رقم 202 - 54؛

شرقا : املطلب التحفيظ رقم 202 - 54؛ قصاب فؤاد؛

جنوبا : قصاب فؤاد؛

غربا : قصاب فؤاد؛ مطلب التحفيظ رقم 202 - 54. 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

أمالك الدولة بتاونات. 

مطلب رقم 36499 - 54

اسم امللك : " مرج ادمام".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة البيبان، دوار تازغادرة. 

وقع حتديده في : 19 ماي 2022.

مساحته : 81 آر 03 س.

أرضي  طابق  من  وبنايتني  مختلفة  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وثالث آبار وحوض مائي. 

اجملاورون 

شماال : كرميو عبدالعزيز بن عبداهلل؛

شرقا : املمر العمومي؛

جنوبا : املمر العمومي؛

غربا : كرميو عبدالعزيز بن عبداهلل.

طالب التحفيظ : عبداالاله عريبو بن محمد.

مطلب رقم 17037 -ف

اسم امللك : " احليطي".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تبودة، دوار الزعبوطي.

وقع حتديده في : 20 أبريل 2022.

مساحته : 01 هـ 24 آر 48 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون 

القطعة األولى : 

شماال : خندق احليطي

شرقا : الطريق؛

جنوبا : حلسن النوادري؛ صفية القط؛

غربا : واد تسرافت. 

القطعة الثانية : 

شماال : اليزمي عبداهلل؛محمد الوردي بن عمر؛
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شرقا : محمد الوردي بن عمر؛
جنوبا : حلسن النوادري؛

غربا : الطريق. 
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة. 

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد
سعيد مغار    

محافظة إفران

 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 لغريسي الطيب بن احلاج محمد، احلامل للبطاقة الوطنية 
 1922 يناير  فاحت  بتاريخ  املزداد  املغربية,  اجلنسية  ذي   ,U45143 رقم 
االسالمية,  الشريعة  حسب  علي  بنت  بفاطمة  متزوج  بالراشيدية، 
راشد : )Majeur( ، الساكن بحي النجاح احداف ازرو ، طلب أن يسلم 
له نظير جديد للرسم العقاري رقم 23143 - ك املؤسس للملك املدعو 
"لويك" الكائن بدائرة أزرو حي احداف، وذلك بسبب ضياع النظير الذي 

كان قد سلم له سابقا.
وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 
قانونيا، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بإفران

فؤاد أفغان    

محافظة الدار البيضاء النواصر

مطلب رقم 5670 - 63
إسم امللك : "محمول".

موقعه : إقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار احلوامي.
وقع حتديده في : 21 يونيو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 59 سنتيار .
نوعه : أرض عارية . 

اجملاورون : 
شماال : الساخي السعدية.

شرقا : ممر عرضه 03 أمتار.
جنوبا : .الرافعي احملفوظ

غربا : الرسم العقاري عدد 4393 - 47.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شىء
طالب التحفيظ : محمول امبارك.

مطلب رقم 5650 - 63
إسم امللك : "أرض الكاعة ".

موقعه : إقليم النواصر جماعة أوالد صالح دوار العبدسالميني.
وقع حتديده في : 09 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 آر 11 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : مطلب رقم 3052 - 63 .
شرقا : ورثة الناصري بوشعيب.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 33807 - 63 و مطلب رقم 2400 - 63.
غربا : الرسم العقاري عدد 96091 - 63.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .
طالبو التحفيظ : لطيفة حلمود ومن معها .

مطلب رقم 5647 - 63
إسم امللك : " بالد اجلنان ".

موقعه : إقليم النواصر جماعة بوسكورة ، أوالد بن عمر املصاحلة .
وقع حتديده في : 04 ماي 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30 آر 75 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 4425 - 47 والرسم العقاري عدد 33619 - 63.

شرقا : الطريق رقم 114 .
جنوبا : الرسم العقاري عدد 197820 - 63 .

غربا : الرسم العقاري عدد 197820 - 63.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.
طالبو التحفيظ : حميد بوشعيب ومن معه .

مطلب رقم 5687 - 63
إسم امللك : "أرض ظهر منصور".

موقعه : إقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار اوالد عامر.
وقع حتديده في : 02 اغسطس 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 آر 07 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري عدد 101168 - 63 ومطلب رقم 1185 - 63.

شرقا : طالب التحفيظ يليه الرسم العقاري عدد 132792 - 63 .
جنوبا : الرسم العقاري عدد 40624 - 63.

غربا : الرسم العقاري عدد 40624 - 63.
منخفض  كهربائي  خط   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

الضغط يخترق امللك .
طالب التحفيظ : مصطفى مديان بن بوعزة .

احملافظ على األمالك العقارية بالدار البيضاء النواصر
زكرياء الدغمي   
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محافظة احلوز

مطلب رقم 6837 - 65

امللك املسمى : "حنان"

الكائن : بإقليم احلوز دائرة اسني، جماعة ثالت نيعقوب، 

دوار امني اوكرسي.

مساحته : 02 آر 20 س .

وقع حتديده في : 19 أكتوبر 2022. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : اروم إبراهيم، ممر عرضه متر واحد.

شرقا : طريق عرضها 4 امتار .

جنوبا : ممر عرضه مترين . 

غربا : فاطمة ايت اوبال. 

طالبة التحفيظ : خديجة ادمحاند بنت احلاج حلسن.

مطلب رقم 18246 - 65

امللك املسمى : "ملروس"

الكائن : بإقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة دار اجلامع، مزارع دوار تفراتني.

مساحته : 1 هكتار 10 آر 88 س .

وقع حتديده في : 21 يونيو 2022. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلسني حماتي.

شرقا : طريق عمومية عرضها 5 امتار.

جنوبا : ورثة عبد الرحمان حماتي . 

غربا : عمر حماتي. 

طالب التحفيظ : رضا حماتي بن محمد.

مطلب رقم 18276 - 65

امللك املسمى : " العسول"

الكائن : بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة أغمات، دوار ايت كرود دو غمات.

مساحته : 10 آر 37 س .

وقع حتديده في : 09 ماي 2022. 

نوعه : أرض عارية بها منزل من سفلي وطابق أول وسطح ومنزل من 

سفلي وسطح وبناية من سفلي وحديقة ومسبح، وبئر ومحل تقني.

اجملاورون : 

شماال : محمد احيود.

شرقا : مصرف وطريق عمومي عرضه 6 امتار .

جنوبا : حسن فالح . 

غربا : محمد احلزميري. 

طالب التحفيظ : محمد القنسولي بن ابراهيم.

مطلب رقم 18305 - 65

امللك املسمى : " علم ازكار 2"

الكائن : بإقليم احلوز دائرة امزميز ، جماعة امغراس ، دوار ازالغن.

مساحته : 80 آر 41 س .

وقع حتديده في : 15 يونيو 2022. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 18304 - 65.

شرقا : محمد بن ابراهيم .

جنوبا : الرسم عقاري عدد 6170 - م . 

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار. 

طالب التحفيظ : عبد اهلل زريويل بن محمد.

مطلب رقم 18306 - 65

امللك املسمى : "علم ازكار 3"

الكائن : بإقليم احلوز دائرة امزميز ، جماعة امغراس ، دوار ازالغن.

مساحته : 72 آر 46 س .

وقع حتديده في : 15 يونيو 2022. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار اللوز.

اجملاورون : 

شماال : محمد بن احمد.

شرقا : الرسم عقاري عدد 4732 - م .

جنوبا : الرسم عقاري عدد 4732 - م . 

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار. 

طالب التحفيظ : عبد اهلل زريويل بن محمد.

مطلب رقم 18315 - 65

امللك املسمى : "دراع البركة 1"

الكائن : بإقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة متصلوحت، دوار دار العني.

مساحته : 97 آر 37 س .

وقع حتديده في : 23 يونيو 2022. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ذات عرض متغير.

شرقا : الرسم عقاري عدد 22187 - 65.
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جنوبا : الرسم عقاري عدد 4772 - 65 و مطلب التحفيظ عدد 892 - 

65 و مطلب التحفيظ عدد 840 - 65. 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 840 - 65 وطريق عمومية ذات عرض متغير. 

طالب التحفيظ : زوهير وهبي بن عبد اللطيف.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

الشوبي الشرقي     

محافظة سيدي سليمان

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 295 - 70

اسم امللك : ›› ملك الدولة عدد 864 حضري ‹‹.

موقعه : مدينة سيدي سليمان، طريق دار بلعامري.

وقع حتديده في : 04 يونيو 2021.

مساحته : 02 آر 08 س.

نوعه : مسكن من طابق أرضي وطابقني علويني ومسكنني من طابق 

أرضي وطابق أول ودكان،

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : رسم عقاري عدد 7011 - ر

شرقا : زنقة،

جنوبا : زنقة. 

غربا : شارع محمد اخلامس،

القطعة الثانية : 

شماال : رسم عقاري عدد 1346 - هـ،

شرقا : زنقة،

جنوبا : زنقة،

غربا : مطلب التحفيظ عـدد 36160 - ر ورسم عقاري عدد 7011 - ر.

القطعة الثالثة : 

شماال : رسم عقاري عدد 1346 - هـ وزنقة.

شرقا : رسم عقاري عدد 46522 - ر،

جنوبا : منزل من طابق أرضي.

غربا : منزل من طابق أرضي.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية - امللك اخلاص - 

إن هذا اإلعالن يبطل أإلعالن الذي نشر في اجلريدة الرسمية عدد 1222 

املؤرخة في فاحت يونيو 2022.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان بالنيابة 

أمني األطرش    

محافظة بوملان - ميسور

مطلب رقم 12309 - 74

اسم امللك : ملك الدولة 1364 -قروي- 3

موقعه : إقليم بوملان ، دائرة ميسور جماعة القصابي دوار آيت بالل.

وقع حتديده في : 04 ابريل 2022

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 آر 50 س.

نوع امللك : أرض فالحية بها أشجار مثمرة .

اجملاورون : 

شماال : أرض فالحية، زايد حمو ، ملك الدوار 

شرقا : أرض فالحية، ملك الدوار ، الصلع محمد 

جنوبا : الكحل احلسني، الصلع محمد ، ساقية عمومية. 

غربا : ساقية عمومية.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص .

احملافظ على األمالك العقارية لبوملان مبيسور

عبد احلميد العرمي    

محافظة اشتوكة - آيت باها

طلب رقم 29819 - 80

اسم امللك : " جنان املدرسة "

موقعه : دوار البويبات، اجلماعة الترابية انشادن، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 06 يوليو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 87 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مدرسة عبد اهلل بن زوبير؛

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : حسن موشان ومن معه؛

غربا : حرموش محمد ومن معه؛

طالب التحفيظ : حميد نسيم بن احلسني.

مطلب رقم 30035 - 80

اسم امللك : " بوكيوض"

إقليم  الصفاء،  وادي  الترابية  اجلماعة  إداومحند  معمر  دوار   : موقعه 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 29 ابريل 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 هكتار 64 آر 21 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.
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اجملاورون : 

شماال : طريق و بعضا احلسن بوكيوض؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق و بعضا األيوب؛

غربا : احلسن بوكيوض؛

طالب التحفيظ : احلسن بوكيوض بن احلسني.

مطلب رقم 30165 - 80

اسم امللك : " ملك حليم"

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 12 يوليو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد اوعلي؛

شرقا : محمد بن يوسف؛ 

جنوبا : يوسف بن احمد؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : حسن حليم بن ابراهيم.

مطلب رقم 30180 - 80

اسم امللك : " ملك رشيد"

إقليم  الصفاء،  وادي  الترابية  اجلماعة  الصابون  بو  أيت  دوار   : موقعه 

اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 19 يوليو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 آر 04 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : علي بوهرود؛

شرقا : ورثة أيت عبد القادر؛ 

جنوبا : احمد بوهرود؛

غربا : طريق؛

طالب التحفيظ : رشيد بوهرود بن احلسن.

مطلب رقم 30183 - 80

اسم امللك : " املغارة"

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية وادي الصفاء، إقليم اشتوكة 

ايت باها.

وقع التحديد في : 19 يوليو 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 آر 80 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور بها بناية من طابق سفلي و اخر علوي في 

جزء و بناية من طابق سفلي في جزء اخر و اشجار مثمرة.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : الطالبي علي ؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : محمد فانيدي بن احمد؛

طالب التحفيظ : فانيدي محمد بن مبارك.

مطلب رقم 30242 - 80

اسم امللك : " ملك باسي"

موقعه : حي املغارة اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 20 سبتمبر 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عميز عبد املولى؛

شرقا : زنقة؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : ورثة احمد اواحلسن؛

طالب التحفيظ : حسن باسي بن محمد.

مطلب رقم 30276 - 80

اسم امللك : " ملك حوبان 1"

موقعه : دوار أيت صالح اجلماعة الترابية بلفاع، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 12 اكتوبر 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 38 آر 10 سنتيار.

نوعه : أرض رعوية.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6419 - 60؛

غربا : طريق؛

طالبو التحفيظ : بوبكر بكرمي بن عبد اهلل و من معه.

مطلب رقم 30277 - 80

اسم امللك : " رضا حاجي"

موقعه : دوار افريان اجلماعة الترابية إنشادن، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 12 اكتوبر 2022.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 69 آر 69 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9179 - 60؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 5056 - 60؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 536 - 80 و بعضا الرسم العقاري عدد 

12909 - 60 و بعضا بوبكر بكرمي؛

غربا : الرسم العقاري عدد 9179 - 60؛

طالب التحفيظ : رضا حاجي بن محمد.

مطلب رقم 30289 - 80

اسم امللك : " ملك رزاك"

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 24 اكتوبر 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بن هنية محمد؛

شرقا : أبلوز احلسني؛ 

جنوبا : أبلوز خديجة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : الهاشمي رزاك بن بوجمعة.

مطلب رقم 30332 - 80

اسم امللك : " ملك عمر ازم"

موقعه : دوار البويبات اجلماعة الترابية بلفاع، إقليم اشتوكة ايت باها.

وقع التحديد في : 15 نوفمبر 2022.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14 آر 07 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي و بناية من طابق سفلي 

و اخر علوي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أيت بن حمو؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ازم احلسن بن احمد؛

غربا : الكراب احمد؛

طالب التحفيظ : عمر ازم بن احمد.

احملافظ على األمالك العقارية باشتوكة - آيت باها 

محمد بلقايد   

محافظة تيفلت

مطلب رقم 27206 - 16

اسم امللك : "سيدي محمد البوهالي".

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

وقع حتديده في : 22 ابريل 2011.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وبئر.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 70 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية ؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 4972 - 16؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4972 - 16؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 11677 - 16؛

طالب التحفيظ : محمد الزيدي بن العربي.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 27073 - 16

اسم امللك : " فدان الهمة ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت قسو.

طالب التحفيظ : عبد القادر النشبة بن عبد القادر.

وقع حتديده في : 09 مارس 2011. 

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 659 بتاريخ 17 اغسطس 2011.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى : "الناجي" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 5669 - 81 الذي نشرت خالصة 

اصالحية منه باجلريدة الرسمية عدد 1259 بتاريخ 15 فبراير 2023 

عوضا عن : 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 04 اكتوبر 2022 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "الناجي" موضوع مطلب التحفيظ رقم 5669 - 81 الكائن 

مبدينة تيفلت احملل املدعو حي أوالد اشريفة بقعة رقم 448. ستتابع من 

اآلن فصاعدا مجزأة على الشكل االتي : 
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حتت التسمية القدمية من امللك في اسم : 

1.مليكة اجني بنت محمد بنسبة 392 / 2688؛

2. املصطفى الناجي بن اخلياطي بنسبة 336 / 2688؛

3.نور الدين الناجي بن اخلياطي بنسبة 336 / 2688؛

4.عيسى الناجي بن اخلياطي بنسبة 336 / 2688؛

5.فاطمة الزهراء الناجي بنت اخلياطي بنسبة 168 / 2688؛

6.زينب الناجي بنت اخلياطي بنسبة 168 / 2688؛

7.محمد الناجي بن اخلياطي بنسبة 336 / 2688؛

8.محمود الناجي بنت اخلياطي بنسبة 336 / 2688؛

9.سليمة الشتيوي بنت عالل بنسبة 42 / 2688.

10. زكرياء الناجي بن عبد الرحيم نسبة 238 / 2688؛

اقرأ : 

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 04 اكتوبر 2022 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "الناجي" موضوع مطلب التحفيظ رقم 5669 - 81 الكائن 

448. ستتابع من  مبدينة تيفلت احملل املدعو حي أوالد اشريفة بقعة رقم 

اآلن فصاعدا على الشياع في اسم السادة : 

1.مليكة اجني بنت محمد بنسبة 392 / 2688؛

2. املصطفى الناجي بن اخلياطي بنسبة 336 / 2688؛

3.نور الدين الناجي بن اخلياطي بنسبة 336 / 2688؛

4.عيسى الناجي بن اخلياطي بنسبة 336 / 2688؛

5.فاطمة الزهراء الناجي بنت اخلياطي بنسبة 168 / 2688؛

6.زينب الناجي بنت اخلياطي بنسبة 168 / 2688؛

7.محمد الناجي بن اخلياطي بنسبة 336 / 2688؛

8.محمود الناجي بنن اخلياطي بنسبة 336 / 2688؛

9.سليمة الشتيوي بنت عالل بنسبة 42 / 2688.

10. زكرياء الناجي بن عبد الرحيم نسبة 238 / 2688؛

والباقي دون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

شكري الوزاني     


