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األمالك العقارية

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

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

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

باجلريدة الرسمية.

)1( تنبيه - 

أ( مطالب التحفيظ وخالصات إصالحية )1(
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حدوده: 

شماال: االحباس ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 169466 - 06 ؛

جنوبا: ساحة 9 ابريل ؛

غربا: ساحة 9 ابريل ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ديسمبر 1947،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يناير 2004،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يناير 2004،

4 - وكالة عرفية مؤرخة في 12 نوفمبر 2019. 

على   2020 فبراير   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28027 - 06

تاريخ اإليداع: 12 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: مينة بنت التوهامي خليل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مينة. 

نوعه: أرض بها دار غير تامة البناء ؛

موقعه: طنجة مدشر الرهراه.

مساحته: 88س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الدرعاوي عبد القادر ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: محمد بوحرمة،مطلب عدد 16723 - 06 ؛

غربا: مطلب عدد 18730 - 06 ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 مايو 2004،

2 - رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2010،

3 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 25 اكتوبر 2010. 

على   2020 فبراير   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28028 - 06

تاريخ اإليداع: 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: عادل بن احمد الهيشو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الهيشو. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر عزيب احلاج قدور.

محافظة الرباط - حسان 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " دار زن"

 موضوع مطلب التحفيظ رقم 41159 - 03  الذي أدرجت 

   خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية  عدد 910

   املؤرخة في 08/06/2016.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 19/12/2019 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو "دار زن"  ذي املطلب رقم 41159 - 03 تتابع بكون عنوان 

امللك  هوالرباط، اجلماعة احلضرية حلسان  املدينة القدمية  درب  فرج 

رقم 5  عوض عن الرباط ،اجلماعة احلضرية حلسان املدينة القدمية  درب 

جسوس رقم 5. وذلك استنادا  إلى نفس العقود املودعة سابقا تأييد 

ملطلب التحفيظ وكذا : الشهادة االدارية  الصادرة عن وزارة الداخلية  

والية جهة الرباط سال القنيطرة مصلحة التشوير رقم 112 بتاريخ 

09/12/2019 موفعة  من طرف رئيسي جماعة الرباط  )رئيس مجلس 

الرباط السيد محمد صديقي(

        احملافظ على األمالك العقارية بالرباط - حسان 

احلليمي اجلياللي    

محافظة طنجة

مطلب رقم 28026 - 06

تاريخ اإليداع: 11 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: احمد بن حلسن البقالي كرامي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ضياء. 

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابق اول و سدة ؛

موقعه: طنجة ساحة 9 ابريل رقم 17.

مساحته: 13س تـقـريـبـا.
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مساحته: 96س08آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق عرضها 15 متر ؛

شرقا: احلمياني محمد ؛

جنوبا: الواد ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 اغسطس2019،

2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2018،

3 - باقي العقود مودعة مبطلب التحفيظ عدد 28029 - 06 

على   2020 فبراير   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28029 - 06

تاريخ اإليداع: 13 ديسمبر 2019.

طالبوا التحفيظ: 

1 - محمد أمني بن عبد السالم املدن املنصوري ،

2 - ليلى بن عبد السالم املدن املنصوري ،

3 - سهيلة بنت عبد السالم املدن املنصوري،

4 -عائشة بنت عبد السالم املدن املنصوري،

5 - فنيدة اجليدي على الشباع و سوية فيما بينهم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املودن. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة البحراويني، مدشر اخلرب.

مساحته: 96س08آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق، محمد احلمياني ؛

شرقا: ربيع زوجال ؛

جنوبا: ربيع زوجال، الواد ؛

غربا: الواد ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم تنازل عدلي مؤرخ في 03 سبتمبر 2019،

2 - رسم تنازل عدلي مؤرخ في 21 ديسمبر 2018،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2018،

4 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2018،

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يونيو 1995،

6 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 21 يناير1995. 

على   2020 فبراير   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28030 - 06

تاريخ اإليداع: 17 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيظ:

1 - جميل بن محمد اشهبار ،

2 - عبد الكرمي بن شعيب شنو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: يوسف. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر الرهراه.

مساحته: 40س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: عبد احلفيظ اوالد سالم طبني ؛

شرقا: زنقة 10 متر ؛

جنوبا: عبد احلفيظ اوالد سالم طبني ؛

غربا: زنقة 12 متر ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 -رسم شراء بنظير عدلي مؤرخ في 04 ابريل 2019،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يونيو2018،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 اغسطس 2017،

4 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يونيو 2016،

5 - نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 02 يوليوز1990،

6 - نسخة رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 21 

على   2020 فبراير   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28031 - 06

تاريخ اإليداع: 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: حافظ عبد اجمليد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املكي 3. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر الفريحيني.

مساحته: 20س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: حافظ عبد اجمليد ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: حافظ عبد اجمليد ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 اكتوبر 2017،

3 - نسخة رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 20 اكتوبر 2017،
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4 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 مايو 2005، 

5 - رسم اصالح عدلي مؤرخ في 04 اكتوبر 2011، 

6 - شهادة ادارية للشراء في الشياع مؤرخة 

على   2020 فبراير   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28032 - 06

تاريخ اإليداع: 18 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: عبد السالم بوبوط. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الرسمة. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر دار ازهيرو.

مساحته: 83س42آر14هـ تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 15999 - 06، مطلب عدد 16679 - 06 ؛

شرقا: طريق عرضها 5 متر ؛

جنوبا: طريق عرضها 05 متر ؛

غربا: طريق عرضها 5 متر ، رسم عقاري عدد 11063 - 06 ؛

احلقوق العينية: الشء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 يوليوز 1979،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 فبراير 1977،

3 -رسم نظير مناقلة عدلي مؤرخ في 30 سبتمبر 1977،

4 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 يناير 1975،

5 - رسم مبادلة عدلي مؤرخ في 14 فبراير 1989،

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 يونيو 1973،

على   2020 فبراير   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28033 - 06

تاريخ اإليداع: 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: نادية املنقوشي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املنقوشي. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر خندق كور.

مساحته: 18س07آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: فطومة بن عمر ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: احمد القاضي ؛

غربا: التهامي املسناتي هنتي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2019،

2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2019،

3 - نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 1997،

4 - رسم اثبات اراثة عدلي مؤرخ في 04 ابريل 1991،

 23 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  اثبات  لرسم  شمسية  -صورة   5

اغسطس1997. 

على   2020 فبراير   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة زواال.

مطلب رقم 28034 - 06

تاريخ اإليداع: 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: محمد البقالي بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: البقالي. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر اشواقريش.

مساحته: 27س06آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: محمد العتملي ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد 132214 - 06 ؛

غربا: الرسم العقاري عدد 12242 - 06 ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 يوليوز2019،

2 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 2004،

3 - نسخة رسم تنازل عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2004،

4 - نسخة رسم موجب احصاء متخلف عدلي مؤرخ فبي 12يناير2001،

5 - نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 يناير 2001. 

على   2019 فبراير   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " رشيد " 

مطلب رقم 27527 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1081 املؤرخـة في : 18 سبتمبر 2019 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 18 دييسمبر 2019 فإن مسطرة 

 06 حتفيظ امللك املدعو "رشيد" موضوع مطلب التحفيظ 27527 - 

اآلن  من  بدريوين. ستتابع  اجزناية مدشر  الكائن ب، طتنجة جماعة 

فصاعدا في اسم السيدة فاطمة صالح

والكل حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب و كذا رسم صدقة 

 630 رقم  االمالك  بكناش  2019 مضمن  نوفمبر   13 في  مؤرخ  عدلي 

صحيفة 193 عدد 194.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " شريحي 1 " 

مطلب رقم 27724 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1058 املؤرخـة في : 10 ابريل 2019 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في : 17 ديسمبر 2019 فإن مسطرة 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   "  1 شريحي  املدعو"  امللك  حتفيظ 

27724 - 06 الكائن بطنجة حي الشرف شارع الشرفاء رقم 2. ستتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم : 

1 -اخملتار بن احمد شريحي ،

 2 - رشيدة احلساني مرطيح بنسبة 1/3 على الشياع فيما بينهما

والكل حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب و كذا : رسم شراء 

عدلي مؤرخ في22 اكتوبر 2010.

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

محمد الزخوني    

محافظة فاس 

مطلب رقم 25038 - 07

تاريخ اإليداع: 27 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ: احباس فاس ينوب عنها السيد ناظر اوقاف فاس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " دار رقم 34 واالروى رقم 36 عقبة 

بن صوال"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " دار رقم 34 واالروى رقم 

36 عقبة بن صوال"

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلى وطابق اول

موقعه :فاس املدينة ، امللحقة اإلدارية القطانني، عقبة بن صوال الدار 

رقم 34 واالروى رقم 36 "

مساحته : 01 آ تقريبا.

حدوده :

شماال: درب

شرقا : عبد احلميد زوينت- محمد زوينت 

جنوبا: طالبة التحفيظ

غربا : بن سليمان

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك :

رسم تصفح رسم حبسي الوقاف الكتانيني

الساعة  على   2020 فبراير   24 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 25039 - 07

تاريخ اإليداع: 27 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ:

1 -احملجوب بن احمد حيمر

2 - عبد اجلليل ابن احمد حيمر

3 - عبد املولى ابن احمد حيمر بصفتهم شركاء على الشياع وذلك 

بنسبة الثلث لكل واحد منهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " حيمر"

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلى ،طابق اول واخر علوي

اللمطيني، جامع احلمراء عني  اإلدارية  امللحقة   ، املدينة  :فاس  موقعه 

ازلينت ، رقم 10 مكرر

مساحته : 01 آ 18 س تقريبا.

حدوده :

شماال: زنقة

شرقا : اجلزولي احمد

جنوبا: خربة الوزاني

غربا : زنقة - مسجد

احلقوق العينية: الشيء

أصل امللك :

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في: 03 صفر 1441 موافق 03/10/2019

- اشهاد عدلي مؤرخ في 12 ربيع الثاني 1441 موافق 09 ديسمبر 2019

الساعة  على   2020 فبراير   24 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة ظهرا.

احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

        حدو اواحلسن

محافظة اجلديدة 

مطلب رقم 133042  - 08

تاريخ اإليداع  : 26 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ  :  بوشعيب البسطمي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حايط الرمل 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حايط الرمل 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 14 آ و 75 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة خملنت محمد.

شرقا  : طريق عمومية. 

جنوبا : خديجة بكار. 

غربا  : رسم عقاري عدد 182428  - 08.
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احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 حجة 1440 موافق)28/08/2019(.

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 شعبان 1440 موافق)27/04/2019(.

على   2020 فبراير   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا. 

مطلب رقم 133043  - 08

تاريخ اإليداع  : 26 ديسمبر 2019 

طالبوا التحفيظ  :

1 -محمد خدري بن محمد.

2 - املصطفى خدري بن محمد.

3 - عبد اهلل خدري بن محمد.

4 - يامنة خدري بنت محمد.

5 - بوشعيب خدري بن محمد، على الشياع و التفاوت بينهم للذكر 

مثل حظ األنثيني.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض البير 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض البير 

نوعه : أرض فالحية.

أوالد  دوار  اهلل،  عبد  موالي  جماعة  اجلديدة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

ابراهيم.

مساحته : 07 آ و 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بلكمرة عبد اهلل.

شرقا  : ورثة عبد اهلل بلكمرة. 

جنوبا : ورثة مسعود ترباتي. 

غربا  : امزاط احلسني، يامنة السعودي و امزاط زوهرة.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 شعبان 1437 موافق)01/06/2016(.

2 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 04 صفر 1441 موافق)03/10/2019(.

على   2020 فبراير   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133044  - 08

تاريخ اإليداع  : 26 ديسمبر 2019 

طالبوا التحفيظ  :

1 -محمد خدري بن محمد.

2 - املصطفى خدري بن محمد.

3 - عبد اهلل خدري بن محمد.

4 - يامنة خدري بنت محمد.

5 - بوشعيب خدري بن محمد، على الشياع و التفاوت بينهم للذكر 

مثل حظ األنثيني.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض البير

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض البير 

نوعه : أرض فالحية.

أوالد  دوار  اهلل،  عبد  موالي  جماعة  اجلديدة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

ابراهيم.

مساحته : 09 آ و 88 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امزاط الزوهرة.

شرقا  : ورثة مسعود ترباطي. 

جنوبا : ورثة مسعود ترابي و رسم عقاري عدد 148739  - 08. 

غربا  : ورثة محمد بن سعيد.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 شعبان 1437 موافق)01/06/2016(.

2 - رسم استدراك عدلي مؤرخ في 04 صفر 1441 موافق)03/10/2019(.

على   2020 فبراير   26 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

       املعطي زديد

محافظة سطات

مطلب رقم 40892 - 15 

تاريخ االيداع:10 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ:السيد احمد السيفي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"رمية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"رمية"

نوعه:أرض فالحية.

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

العافية اخلطوات.

مساحته: 02 هـ 46 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة محمد بن احلاج رحال؛

شرقا: ورثة محمد سيفي؛

جنوبا:ورثة احلاج املفضل؛ورثة محمد بن احلاج رحال؛

غربا:ورثة محمد بن احلاج رحال.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

نسخة من رسم شراء مؤرخ في 23 محرم 1435 موافق 27 نوفمبر2013؛
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 24 موافق   1434 ذواحلجة   18 في  مؤرخ  ملكية  رسم  من  نسخة 

اكتوبر2013؛

وكالة مؤرخة في 12 يونيو2019.

على   2020 فبراير   07 املؤقت:  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 40893 - 15

تاريخ االيداع:10 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيظ:السيد هشام اوعثمان بن املصطفى.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ظهر العربي بن الطاهر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ظهر العربي بن الطاهر"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة بوكركوح؛دوار العبادلة.

مساحته: 40 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة محمد بن املكي؛

شرقا: ورثة محمد بن املكي؛

جنوبا:ورثة محمد بن املكي؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم شراء مؤرخ في 07 ذوالقعدة 1440 موافق 10 يوليو 2019؛

رسم شراء مؤرخ في 16 صفر 1434 موافق 30 ديسمبر2012؛

رسم ملكية مؤرخ في 10 ذوالقعدة 1433 موافق 25 سبتمبر2012؛

صورة طبق االصل من رسم وكالة بالتفويض مؤرخة في 19 ذواحلجة 

1427 موافق 09 يناير2007؛

وكالة مؤرخة في 17 اكتوبر2019. 

على   2020 فبراير  املؤقت:07  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 40894 - 15

تاريخ االيداع:10 ديسمبر 2019.

طالبوا التحفيظ :

- حافظي الزهرة بنت اجلياللي بنسبة 6278/54432

- حافظي رشيدة بنت اجلياللي " 6278/"

- حافظي صالح الدين بن اجلياللي " 12556/"

- حافظي فاطمة بنت اجلياللي " 6278/"

- حافظي حفيظة بنت اجلياللي " 6278/"

- حافظي أمينة بنت اجلياللي " 6278/"

- حافظي أمين بن محمد " 916/"

النبلي نادية بنت العربي " 9163/" 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلطة1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلطة1"

نوعه:أرض فالحية.

الشاوية؛دوار  اخميسات  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

احلوارتة؛فرقة اوالد اجميل الغربية.

مساحته: 05 آ 81 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة بوشعيب بن حلسن؛

شرقا: رسم عقاري عدد 39547/15؛

جنوبا:الطريق؛

غربا: ورثة احمد بن قاسم.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 16 شعبان 1436 موافق 04 يونيو2015.

على   2020 فبراير  املؤقت:10  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 40895 - 15

تاريخ االيداع:10 ديسمبر 2019.

طالبوا التحفيظ :

- حافظي الزهرة بنت اجلياللي بنسبة 6278/54432

- حافظي رشيدة بنت اجلياللي " 6278/"

- حافظي صالح الدين بن اجلياللي " 12556/"

- حافظي فاطمة بنت اجلياللي " 6278/"

- حافظي حفيظة بنت اجلياللي " 6278/"

- حافظي أمينة بنت اجلياللي " 6278/"

- حافظي أمين بن محمد " 916/"

النبلي نادية بنت العربي " 9163/" 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلطة02"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلطة02"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة اخميسات الشاوية ؛دوار احلوارتة؛ 

فرقة اوالد اجميل الغربية.

مساحته: 25 آ 05 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛

شرقا: رحال بن سعيد؛محسن احلاج حلسن؛

جنوبا:محسن الزيتوني؛

غربا: ورثة احمد بن قاسم.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 16 شعبان 1436 موافق 04 يونيو2015.

على   2020 فبراير  املؤقت:10  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.
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مطلب رقم 40896 - 15

تاريخ االيداع:12 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: السيد محمد كماخ بن الطاهر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض مرس الكبير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض مرس الكبير"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  علي؛فرقة  اوالد  احلوازة؛دوار  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

مومن.

مساحته: 02 هـ 72 آ 49 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:يزاد لكبير بن محمد؛ورثة شوقي العربي بن بوعزة؛

شرقا: رسم عقاري عدد 2796/15؛

جنوبا:عبدالقادر بن احلطاب؛ورثة رفيق محمد بن بوعزة؛

غربا: ورثة اعبيدة احلاج احمد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 28 محرم 1441 موافق 28 سبتمبر2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:11  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40897 - 15

تاريخ االيداع:12 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: السيد املعطي عشلي بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"قبة الترس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"قبة الترس"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  رحال؛دوار  بن  احمد  ودائرة سطات؛جماعة سيدي  موقعه:اقليم 

امحمد.

مساحته: 01 هـ 11 آ 72س تقريبا. 

حدوده:

شماال:رسم عقاري عدد 5077د؛عبدالرحمان بن الفضيل؛ورثة محمد 

طراس؛

شرقا: ورثة محمد طراس؛محمد بن املعطي؛

جنوبا:مطلب عدد 9429/15؛

غربا: مطلب عدد 9429/15.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم شرء مؤرخ في 27 محرم 1435 موافق 22 اكتوبر2014؛

رسم استمرار مؤرخ في 28 محرم 1434 موافق 13 ديسمبر2012؛

وكالة مؤرخة في 02 ديسمبر2019؛

صورة شمسية من رسم اراثة مؤرخة في 12 سبتمبر2013؛

 08 موافق   1435 شوال   11 في  مؤرخة  مفوضة  وكالة  رسم 

اغسطس2014.

على   2020 فبراير  املؤقت:11  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 40898 - 15

تاريخ االيداع:13 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيظ: 

السيد محمد الشميطي بن احمد بنسبة2/3

السيد عمر الشميطي بن احمد " 1/3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الطالع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الطالع"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة حلالف؛دوار الشميطيني.

مساحته: 03 هـ تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة محمد ياقوتي بن اجلياللي؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:الشميطي احلاج احمد بن عبد العزيز؛

غربا: ورثة امحمد بن عبدالعزيز؛الشميطي اجلياللي بن عبدالعزيز.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

نسخة من رسم ملكية مؤرخة في 13 ديسمبر2005؛

نسخة من رسم اراثة مؤرخ في 15 صفر 1436 موافق 08 ديسمبر2014؛

رسم شراء مؤرخ في 02 رجب 1438 موافق 30 مارس2017؛

رسم وكالة مؤرخة في 01 رجب 1438 موافق 29 مارس2017.

على   2020 فبراير  املؤقت:11  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40899 - 15

تاريخ االيداع:16 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: السيد احد رزوق بن علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"احلطة"

نوعه:أرض فالحية.

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

الرياينة؛مشيخة اوالد عياد.

مساحته: 07 آ 70 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة محمد بن اجلياللي؛

شرقا: ورثة محمد بن اجلياللي؛

جنوبا:ورثة محمد بن اجلياللي؛
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غربا: محمد بومزود.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 18 شعبان 1440 موافق 24 ابريل2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:13  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 40900 - 15

تاريخ االيداع:16 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيدة خدوج صابر بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض املرس"

نوعه:أرض فالحية.

الشاوية؛دوار  اخميسات  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

احلمادشة؛فرقة اوالد جميل.

مساحته: 50 آ 57 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:املصطفى موكيط؛مصطفى ولد احلاج عباس؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:رسم عقاري عدد 30528/15؛الكبير بن محمد؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 28 شعبان 1430 موافق 20 اغسطس2009؛

رسم شراء مؤرخ في 28 شعبان 1430 موافق 20 اغسطس2009.

على   2020 فبراير  املؤقت:13  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"اشعيب الستر 

رحمون2" مطلب رقم 29972 - 15الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 933 املؤرخة في 16 نوفمبر2016.

مسطرة  فإن  ديسمبر2019،   11 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم:  املطلب  ذي   " رحمون2  الستر  اشعيب   " املسمى  امللك  حتفيظ 

النعناع، تتابع من اآلن فصاعدا في  واد  الواقع بجماعة   ،15  -  29972

اسم طالب التحفيظ صالح رحمون وذلك مبقتضى العقود السابق 

إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا: 

رسم شراء مؤرخ في 04 ذواحلجة 1430 موافق 22 نوفمبر2009؛

رسم مخارجة مؤرخ في 04 صفر 1425 موافق 26 مارس2004؛

رسم اشهاد مؤرخ في 04 ربيع االول 1440 موافق 17 نوفمبر2018؛

رسم وكالة مؤرخة في 04 اكتوبر2004؛

رسم وكالة مؤرخة في 25 اغسطس 2016؛

تصريح بالشرف مصادق عليه بتاريخ 19 اكتوبر2018؛

تصريح بالشرف مؤرخ في 19 اكتوبر2018.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

        محمد الزرهوني

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38360 - 16

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : حورية الهايج بنت البوهالي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " فدان اماذل سي بوبكر تالكوشت".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان اماذل سي بوبكر 

تالكوشت  " .

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة ايت حدو اوسعيد.

مساحته : 02 هـ 71 آ 00 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق؛ 

جنوبا :الرسم العقاري 47949/16؛ 

شرقا : بوبكري محمد؛

غربا : الهراس التهامي ورثة سي حمداشت؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 28 موافق   1437 االول  ربيع  من   16 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

ديسمبر 2015؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 26/09/2019 عدد 10/2019/ م ت؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 30/03/1987؛

 26 موافق   1422 االولى  5 جمادى  في   مؤرخ  رسم مخارجة عدلي   -

يوليو 2001؛

 9 موافق   1421 شعبان  في12  مؤرخ  عدلي  اراثة  لرسم  نسخة   -

نوفمبر2000؛

- صورة لوكالة عرفية مؤرخ في 29 نوفمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 17 فبراير 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38361 - 16

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر  2019

طالبي التحفيظ : 

1/ مينة وزي بنت عمر بنسبة 07/64

2/ احمد وزي بن عمر بنسبة 14/64

3/ فاطمة وزي بنت عمر بنسبة 07/64

4/ عائشة أدفو بنت اخملنتر بنسبة 06/64

5/ اسماعيل وزي بن عمر بنسبـة 14/64

6/ وعلي وازي بن عمر بنسبـة 08/64

7/ وزي فاطمة بنسبة 04/64

8/ وزي كايتة  بنسبة 04/64 بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع 

حسب النسب املذكورة اعاله.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " فدان موالي علي  ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان موالي علي  " .

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة بوقشمير دوار ايت عيسيى اوحسني.

مساحته : 03 هـ 48 آ 52 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : العمري بلعيد؛ 

جنوبا :الطريق؛ 

شرقا : اوزي عمر؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 3 شوال 1434 موافق 10 سبتمبر2013؛

 20 موافق   1439 االخرة  جمادى   3 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -

فبراير2018؛

- صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 03/10/2019 عدد 03/ج ب /2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 17 فبراير 2020 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 38362 - 16

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر  2019

طالبي التحفيظ : 

1/ مينة وزي بنت عمر بنسبة 07/64

2/ احمد وزي بن عمر بنسبة 14/64

3/ فاطمة وزي بنت عمر بنسبة 07/64

4/ عائشة أدفو بنت اخملنتر بنسبة 06/64

5/ اسماعيل وزي بن عمر بنسبـة 14/64

6/ وعلي وازي بن عمر بنسبـة 08/64

7/ وزي فاطمة بنسبة 04/64

8/ وزي كايتة  بنسبة 04/64 بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع 

حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " بوليلي 2  ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوليلي 2 " .

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة بوقشمير دوار ايت عيسيى اوحسني.

مساحته : 34 آ 99 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 22315/16؛ 

جنوبا :الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

غربا : الطريق ، مقبرة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 3 شوال 1434 موافق 10 سبتمبر2013؛

 20 موافق   1439 االخرة  جمادى   3 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -

فبراير2018؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 03/10/2019 عدد 03/ج ب /2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 17 فبراير 2020 الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 38363 - 16

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : لبنى اسكو بنت املصطفى. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " فدان موالي علي  ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان موالي علي  " .

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة محمع الطلبة دوار ايت عكي.

مساحته : 10 آ 05 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق؛ 

جنوبا : ورثة شطاط سعيد؛ 

شرقا : ورثة شطاط عمر؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 من محرم 1441 مواق 13 سبتمبر2019؛

 9 موافق   1417 رجب  من   27 في  مؤرخ  عدلي  قسمة  رسم   -

ديسمبر1996؛

- نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في متم قعدة احلرام 1400موافق 

10 اكتوبر 1982؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 30/10/2019 عدد 11/2019/م ت؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 17 فبراير 2020 الساعة 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 38364 - 16

تاريخ االيداع : 20 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : محمد اخلطابي بن املصطفى .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " فدان متسنا  ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان متسنا  " .

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس ايت بابود.

مساحته : 01 هـ 60 آ 70 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق؛ 
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جنوبا :اخلطابي عبد العالي؛ 

شرقا : الشريف؛

غربا : الرسم العقاري 20046/16؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم مليكة عدلي مؤرخ في 10 شعبان 1437 موافق 17 ماي 2016؛

- صورة لشهادة ادارية مؤرخة في 30/10/2015 عدد65/ق ت؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 20 فبراير 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38365 - 16

تاريخ االيداع : 20 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : بنعشير رباج بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " فدان احمري  ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان احمري  " .

نوعه : ارض فالحية.

ايت احمد  ايت بناصر  دوار  الغندور  دائرة اخلميسات جماعة   : موقعه 

يعقوب قبليني.

مساحته : 81 آ 87 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة العربي احباشت؛ 

جنوبا : الطريق؛ 

شرقا : تريعي محمد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 13 موافق   1441 االخر  ربيع  من   15 في  مؤرخ  عدلي  مليكة  رسم   -

ديسمبر 2019؛

- صورة لشهادى ادارية مؤرخة في 13/12/2019 عدد129/م ش ق؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 20 فبراير 2020 الساعة 

احلادية عشرة  صباحا.

مطلب رقم 38366 - 16

تاريخ االيداع : 20 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : 

1/ عماد بالل بن احمد بنسبـة 14/72.

2/ عائشة القوار بنت حلسن بنسبة 09/72.

3/ بشرى بالل بنت احمد بنسبة 07/72.

4/ سلوى بالل بنت احمد بنسبة 07/72.

5/ فدوى بالل بنت احمد بنسبـة 07/72.

6/ نبيل بالل بن احمد بنسبة 14/72.

7/ مراد بالل بن احمد بنسبـة 14/72. بصفتهم طالبي التحفيظ على 

الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " الفتح 758  ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفتح 758  " .

نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة اخلميسات ودادية الفتح حي الرتاحة.

مساحته : 72 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الطريق؛ 

جنوبا : احيزون ادريس؛ 

شرقا : موسى خيراط؛

غربا : تيتيس عمر؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 20 موافق   1441 االول  ربيع  من   22 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

نوفمبر 2019؛

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 24 محرم 1439 موافق 13 يناير 2017؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 20 فبراير 2020 الساعة 

الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38367 - 16

تاريخ االيداع : 20 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : االوقاف العامة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " املسجد العتيق باملعازيز  ".

العتيق  املسجد   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

باملعازيز  " .

نوعه : ارض بها مسجد ومتاجر.

باملعازيز  العتيق  املسجد   ( املعازيز  جماعة  واملاس  دائرة   : موقعه 

ومرافقه (. 

مساحته : 07 آ 00 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الزنقة؛ 

جنوبا :الطريق؛ 

شرقا : دار عمار بوجمعة؛

غربا : الزاوية التيجانية؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- املادة 50 من ظهير شريف رقم 236. 09.1 صادر في 8 ربيع االول 1431 

)23 فبراير 2010( يتعلق مبدونة االوقاف؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 20 فبراير 2020 الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 38368 - 16

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : حلسن بوعويش بن عبدالسالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " فدان بولكروط سلب هطاين  ".



13 عدد 1096 - 05 جمادى األولى 1441 )فاحت يناير 2020(

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان بولكروط سلب 

هطاين  " .

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة الغندور دوار سلب هطاين بولكروط. 

مساحته : 1 هـ 02 آ 26 س  تقريبا.

اجملاورون:

شماال : تريعي عاشورة؛ 

جنوبا :بلحسن محمد بن عالل وبلحسن العربي؛ 

شرقا : ورثة هندي الوافي؛

غربا : بلحسن محمد بن عمر ، بلحسن ادريس؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 3 صفر 1441 موافق 2 اكتوبر 2019؛

 16 موافق   1440 احلجة  ذو  من   14 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

اغسطس 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 24 فبراير 2020 الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38369 - 16

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : الغرباوي محمد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  " احلرش  ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرش  " .

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت رحو ايت عياش.

مساحته : 60 آ تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الشعبة؛ 

جنوبا : الطريق؛ 

شرقا : مطلب 36996/16.؛

غربا : ورثة اعريب عمر؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 17 موافق   1441 االخر  ربيع  من   20 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

ديسمبر 2019؛

- وكالة عرفية مؤرخ في 20/12/2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 24 فبراير 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

عزالدين شاكر    

محافظة خريبكة 

مطلب رقم 52985 - 18

تاريخ اإليداع: 18 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ :  امحمد روضي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » طالع الزياتة«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف دوار النغامشة.

مساحته: 01هـ 50آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ردوني امحمد؛

شرقـا: ردوني رحال؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري 33897/18؛

غربـا:الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق29   1403 صفر   13 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

نوفمبر1982.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 مارس 1980.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 19 فبراير 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 52986 - 18

تاريخ اإليداع: 20 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ :  هشام هارون بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »احلمرية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » احلمرية«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون، دوار أوالد سعد.

مساحته: 1هـ 60آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: حلسن بكاري؛

شرقـا: عياد اللمتوني؛ 

جنوبـا: عبد القادر مقدم؛

غربـا: عبد القادر مقدم ، الكبير بن العربي ، اخللفي بن اخللفي ، سعيد 

بن العربي اخللفي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 رمضان 1384 موافق 19 يناير 1965.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 محرم 1436 موافق 10 نوفمبر 2014.



عدد 1096 - 05 جمادى األولى 1441 )فاحت يناير 2020(14

 26 موافق   1441 يناير  محرم   26 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

سبتمبر2019.

- نسخة اراثة عدلي مؤرخ 19 محرم 1429 موافق 28 يناير 2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 19 فبراير 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 52987 - 18

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ :السيدة مباركة كرتيل بنت الشيخ.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »العوينات «.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة أوالد بوغادي بني منصور دوار الهياترة.

مساحته: 01هـ 10 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الكبير العبدوني؛

شرقـا: ورثة اجلياللي؛ 

جنوبـا: ورثة عبد احلق؛

غربـا: رقية بنت الزاير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

1434موافق  القعدة  ذي   09 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

16سبتمبر2013.

 1417 الثانية  جمادى   08 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة   -

موافق 21 أكتوبر 1996.

الثانية  08 جمادى  - نسخة من رسم موجب حيازة عدلي مؤرخ في 

1417 موافق 21 أكتوبر 1996.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 24 فبراير 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 52988 - 18

تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ :السيد البنوري اجلياللي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »املرس«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » املرس«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة ، جماعة املفاسيس دوار أوالد أعمر املفاسيس.

مساحته: 87 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الراجي محمد بن العربي؛

شرقـا: البنوري املعطي؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: ورثة جمال بوعزة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- محضر تنفيذ مؤرخ في 26 يناير 2016.
- تقرير خبرة مؤرخة في 27 مارس 2014.

 29 موافق   1410 احلجة  ذي   06 في  مؤرخ  عدلي  متروك  احصاء   -
يونيو1990.

- حكم ابتدائي مؤرخ في 12 مايو 2014.
- قرار استئنافي مؤرخ في02 يوليو 2015. 

-قرار محكمة النقض مؤرخ في 18 يوليو 2017. 
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 24 فبراير 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 52989 - 18
تاريخ اإليداع: 23 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ :  قراع بوشتى بن العربي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشعبة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »الشعبة«.
نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس دوار السكان.
مساحته: 4هـ 40آرتقريبا.

حـدوده:
شمـاال: خولصي بوزكري؛

شرقـا: ورثة بلكاسم بن عبد السالم؛ 
جنوبـا: خولصي بوزكري الصحراوي؛

غربـا: خولصي بوزكري.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 07 موافق   1405 األولى  جمادى   17 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

فبراير1985.
 21 موافق   1405 الثانية  جمادى   25 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

مارس1985.
 08 موافق   1395 رمضان  فاحت  في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

سبتمبر 1975.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 24 فبراير 2020 على 

الساعة: h 11 صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

بوسيف عبد الكرمي    

محافظة تطوان

مطلب رقم 55984 - 19 
تاريخ اإليداع :16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلزيرة د الكدية 468 ج 8 التابع 

ألحباس قبيلة ودراس".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلزيرة د الكدية 468 ج 
8 التابع ألحباس قبيلة ودرا". 

مشتمالته: أرض فالحية . 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا. 
مساحته 8 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: محمد عبد الغفور االندلوسي شرقا: ورثة عبد السالم الروندي 

و الطاهر االندلوسي 
جنوبا: عبد اهلل بن محمد املقدم 

غربا: عبد اهلل بن محمد املقدم 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14فبراير 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 55985 - 19 
تاريخ اإليداع :16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلزيرة د الكدية 468 ج 9 التابع 

ألحباس قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلزيرة د الكدية 468 ج 

9 التابع ألحباس قبيلة ودراس". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 
املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 4 آ 68 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: ورثة اخملتار بنعيسى 
شرقا: ورثة اخملتار حمدوش 

جنوبا: ورثة عبد الغفور االندلوسي 
غربا: ورثة عبد الغفور االندلوسي 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14فبراير 2020 على الساعة 09 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55986 - 19 
تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلزيرة د الكدية ج 13 رقم 468 

التابع ألحباس قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلزيرة د الكدية ج 13 

رقم 468 التابع ألحباس قبيلة ". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 
املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 3 آ 90 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: ورثة عبد السالم املقدم 

شرقا: ورثة عبد السالم املقدم 

جنوبا: مصطفى محمد املقدم 

غربا: حبس ليلة القدر ملسجد الهرا 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14فبراير 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55987 - 19 

تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجلزيرة د الكدية ج 10 رقم 468 

التابع الحباس قبيلة ودراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلزيرة د الكدية ج 10 

رقم 468 التابع الحباس قبيلة ". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 

املدعو: مزارع دوار الهرا. 

مساحته 22 آ 23 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: حبس ليلة القدر ملسجد الهرا 

شرقا: ورثة الطيب احمد الوزاني 

جنوبا: اخلليل بوعراب 

غربا: ورثة محمد بوعراب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14فبراير 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 55988 - 19 

تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دمنة مع العني 03 - 03 - 27301".

 - العني 03  : "دمنة مع  التحفيظ للملك  الذي أعطاه طالب  اإلسم 

 ."27301 - 03

مشتمالته: أرض فالحية . 

املدعو:  احملل   ، تازة  باب  وجماعة  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

الكواطيط. 

مساحته 15 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: صفية عائشة طاهر 

شرقا: الطريق 

جنوبا: عبد السالم محمد الكوطيط 

غربا: املفضل الكوطيط 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55989 - 19 
تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض بهوتة مسجد لوبر 1 03 - 

."25038 - 01
مسجد  بهوتة  "أرض   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

لوبر 1 03 01- 25038-". 
مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو: لوبار. 
مساحته 1 هـ 22 آ 40 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: اخلندق 

شرقا: ورثة عبد الرحمان النبخوت 
جنوبا: ورثة عبد الرحمان النبخوت 

غربا: ورثة عبد الرحمان النبخوت 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 55990 - 19 
تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :"بالد الكسار بلوبر 03 - 01 - 25030".

بلوبر         الكسار  "بالد   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 
 ."25030 - 01 - 03

مشتمالته: أرض فالحية . 
موقعه : شفشاون اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو: لوبار. 

مساحته 3 هـ 12 آ 22 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: احلبس واخلندق 
شرقا: أحمد النبخوت 

جنوبا: امارس والنبخوت 
غربا: اخلندق والنبخوت 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2020 على الساعة 11 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55991 - 19 
تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقبرة اقجيون".

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

مشتمالته: مقبرة . 

املدعو:  احملل   ، تازة  باب  وجماعة  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

اقجيون. 

مساحته 18 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا: الطريق 

جنوبا: ملك الغير 

غربا: اكدم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55992 - 19 

تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قرب دار بوعلي 03 03- 28153-".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قرب دار بوعلي 03 03- 

 ."-28153

مشتمالته: أرض فالحية . 

املدعو:  احملل   ، لشفشاون  احلضرية  اجلماعة   ، شفشاون   : موقعه 

توراغني. 

مساحته 16 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: بوعلي 

شرقا: الرسم العقاري رقم 66066 / 19 

جنوبا: اخلندق 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 31734 / 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55993 - 19 

تاريخ اإليداع :16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دمنة القلعي 03 07- 33510-".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دمنة القلعي 03 - 07 

 ."33510 -

مشتمالته: أرض فالحية . 

املدعو:  احملل   ، برد  باب  وجماعة  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

العناصر العليا. 

مساحته 3 آ تقريبا. 
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حدوده : 

شماال: ايري 

شرقا: العلمي اجلوط 

جنوبا: ورثة احمد اجلوط 

غربا: اكدم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17فبراير 2020 على الساعة 14 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55994 - 19 

تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املعزف 03 12- 48150-".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املعزف 03 12- 48150-". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بواحمد ، جماعة تزكان احملل املدعو: 

اجرير. 

مساحته 23 آ 5 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: االحباس 

شرقا: ورثة الهواري 

جنوبا: ورثة السرغيني 

غربا: أحمد محمد بوزكري 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19فبراير 2020 على الساعة 14 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 55995 - 19 

تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 

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

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

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة اجلبهة ، جماعة امتار ، احملل املدعو: 

عاشت. 

مساحته 18 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: املفضل امليموني 

شرقا: الطريق 

جنوبا: املفضل امليموني 

غربا: ورثة ادريس امليموني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19فبراير 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 55996 - 19 

تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : مخلي ياسني بن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فراس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فراس". 

مشتمالته: أرض عارية . 

، احملل  ، قيادة بواحمد ، جماعة اسطيحة  : إقليم شفشاون  موقعه 

املدعو: دوار تزمورت. 

مساحته 1 آ 9 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: البقالي ، و بن مرزوق 

شرقا: عبد اخلالق اكدي 

جنوبا: الطريق 

غربا: العياشي اقدار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : نسخة من رسم عدلي موضوعه ثبوت مخلف بتاريخ 

26نونبر 2010 . 

عدلي  رسم   .  2013 16أغسطس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم 

موضوعه قسمة بتاريخ 30يونيو 2014 . شهادة إدارية بتاريخ 3 أكتوبر 

 . 2019

عدلي  رسم   .  2019 17أكتوبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم 

موضوعه إشهاد ملحق بشراء بتاريخ 27نونبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19فبراير 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 55997 - 19 

تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بوزان بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد ابريطط".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد ابريطط". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة زومي ، احملل املدعو: بالد ابريطط. 

مساحته 17 آ 41 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الواد 

شرقا: الواد 

جنوبا: الواد 

غربا: الوردي سعيد ، الزواوي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 
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مطلب رقم 55998 - 19 
تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بوزان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حجيرة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حجيرة". 
مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة زومي ، احملل املدعو: احجيرة. 
مساحته 3 آ 43 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: فضول احمد 
شرقا: فضول احمد 
جنوبا: فضول احمد 

غربا: محمد العرقوبي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 55999 - 19
تاريخ اإليداع 16 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بوزان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العرعارة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "العرعارة". 
مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة زومي ، احملل املدعو: العرعارة. 
مساحته 8 آ 04 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: الطريق 

شرقا: العرعاري التهامي 
جنوبا: الطريق 

غربا: العرعاري التهامي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56000 - 19 
تاريخ اإليداع 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بوزان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عنصر مخوت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عنصر مخوت". 
مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة زومي ، احملل املدعو: عنصر مخوت. 
مساحته 9 آ 87 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: احلسن العرعاري 

شرقا: العرعاري احمد 
جنوبا: احلسن العرعاري 

غربا: احلسن العرعاري 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56001 - 19 
تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : محمد بن محمد مرصو
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أمالح 

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

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بواحمد ، جماعة تزكان ، احملل املدعو: 
أمالح 

مساحته : 02 هـ 08 ار 00 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الطريق 
شرقا: ورثة العياشي احمد 

جنوبا: الساقية 
غربا: الساقية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

1 -رسم حيازة عدلي مضمن بتاريخ 15 أبريل 2013.
2 -عقد بيع عرفي مؤرخ في 30 أبريل 2012.

3 -صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2007.
4 -عقدين عرفيني مؤرخني في 26 أبريل 2012.

5 -عقد مقاسمة عرفي مؤرخ في 14 ديسمبر 2009.
6 -صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 04 أغسطس 1995.

7 -اعتراف عرفي ثبت تاريخه في 06 أكتوبر 2016.
8 -عقد وعد ببيع عرفي مؤرخ في 10 يونيو 2014.

9 -عقد بيع عرفي ثبت تاريخه في 22 ديسمبر 2009.
10 -عقد بيع عرفي ثبت تاريخه في 02 أبريل 2012.
11 -عقد قسمة عرفي مؤرخ في 14 ديسمبر 2009.

12 -عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 أبريل 2012.

13 -عقد بيع عرفي مؤرخ في 25 أبريل 2012.
14 -عقد بيع عرفي مؤرخ في 19 يناير 2011.

15 -عقد مناقلة عرفي ثبت تاريخه في 15 ديسمبر 2009 
16 -عقد مقاسمة عرفي مؤرخ في 14 ديسمبر 2009.

17 -عقد بيع عرفي مؤرخ في 20 ديسمبر 2011.
18 -شهادة إدارية مؤرخة في 13 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19فبراير 2020 على الساعة 15 
و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 56002 - 19 
تاريخ اإليداع 18ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : الدولة -امللك اخلاص بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جزء من القطعة رقم 1 )متروك 

للطريق الوطنية رقم 16 (
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جزء من القطعة رقم 1 

)متروك للطريق الوطنية رقم 16(. 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة ازال الزيتون ، جماعة ازال ، 

مساحته 16 آ 88 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا: الدولة -امللك اخلاص 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 106328 / 19 

غربا: رسم عقاري عدد: 106328 - 19 ، طريق وطنية

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 22 في  احملتويات مؤرخة  بكناش  امللك  تقييد  -نسخة من ملخص   1

نوفمبر 2019.

2 -صورة شمسية حملضر تسليم مؤرخ في 14 أبريل 2016.

 05 في  مؤرخة   6410 عدد  الرسمية  للجريدة  شمسية  -صورة   3

نوفمبر2015.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19فبراير 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56003 - 19 

تاريخ اإليداع :18ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : أقنني نورة بنت سالم بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نور ميد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "نورميد". 

مشتمالته: أرض عارية . 

احملل   ، بوزرة  بني  ، جماعة  بواحمد  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

املدعو: منزل تلكمامت مزارع دوار جنان النيش. 

مساحته 5 آ 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الطريق 

شرقا: محمد بن مسعود 

جنوبا: الطريق 

غربا: الطيب امليموني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : صورة طبق االصل لشهادة إدارية بتاريخ 21يونيو 2019 

رسم عدلي موضوعه إثبات ملكية بتاريخ 21نونبر 2019

شهادة إدارية بتاريخ 5 ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19فبراير 2020 على الساعة 10 

و 00 دقيقة. 

مطلب رقم 56009 - 19 

تاريخ اإليداع 19ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : أحكان محمد بن احمد بنسبة 1 / 1. 

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك احكان". 
مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: الكداوي 
العليا. 

مساحته 4 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال: ورثة املاللي 
شرقا: الطريق 

جنوبا: ورثة املاللي 
غربا: فاطمة املاللي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : صورة طبق األصل لنسخة من رسم عدلي موضوعه 

مخارجة بتاريخ 5 ماي 2005
صورة طبق األصل لرسم إحصاء متخلف عدلي بتاريخ 4 أكتوبر 2018 

رسم عدلي موضوعه تنازل بتاريخ 4 يناير 2019 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30يناير 2019 . شهادة إدارية بتاريخ 

9 ماي 2019
نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 23يوليوز 2019 .

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 25يوليوز 2019 .
نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 2 أغسطس 2019 . 

عقد وكالة عرفي ثبت تاريخه في 15 أكتوبر 2018.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20فبراير 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " أساسنيوة 
مطلب التحفيظ رقم: 31194 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 590 بتاريخ: 21 أبريل 2010
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 
وليس   ، 25س  ار   39 هـ   75 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 
على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح  باملساحة 

العقود السابق إيداعها 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الرمييل 
مطلب التحفيظ رقم 40699 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 734 بتاريخ: 23 يناير 2013 
فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 
وليس   ، 61س  ار   87 هـ   04 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 
على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح  باملساحة 

العقود السابق إيداعها 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " اوطاط انغور 
مطلب التحفيظ رقم 37130 - ر الذي أدرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 3144 بتاريخ: 31 يناير 1973 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 
وليس   ، 72س  ار   50 هـ   11 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 
على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح  باملساحة 

العقود السابق إيداعها ..
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

        املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 21062 - 21

تاريخ اإليداع  : 10 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : هشام مرزوك بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كعدة الفحص"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الفحص"

نوعه : ارض عارية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة ودوار بوشفاعة احملل املدعو الفحص.

مساحته : 4 ار 37 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  ورثة حلسن بن حمو التشيش.

شرقا : رحمة بنت عزوز.

جنوبا : ورثة طينو محمد.

غربا  : بلة بن بلحاج بن عزوز.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 أكتوبر 2017.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 أبريل 2015.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 أكتوبر 1994.

على   2020 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 21063 - 21

تاريخ اإليداع  : 10 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : احلسان بوزردة ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فيروز"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فيروز"

نوعه : ارض عارية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تاهلة جماعة الزراردة دوار الثالثاء.

مساحته : 2 ار 43 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  طريق.

شرقا : زنقة.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 24078 - 21.

غربا  : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 أغسطس 2017.

على   2020 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21064 - 21

تاريخ اإليداع  : 10 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املركز الفالحي ألجدير ملك عدد 

1040 حضري".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املركز الفالحي ألجدير 

ملك عدد 1040 حضري"

نوعه : ارض بها بنايات من طابق ارضي. 

موقعه : اقليم تازة دائرة أكنول جماعة ومركز اجدير.

مساحته : 20 ار 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  طريق.

شرقا : طريق.

جنوبا : طريق.

غربا  : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

بتازة  الدولة  أمالك  : نسخة موجزة من كناش محتويات  امللك  اصل 

تخص امللك عدد 1040 حضري محررة في : 25 نوفمبر 2019.

على   2020 فبراير   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21065 - 21

تاريخ اإليداع  : 10 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيـظ : 

1 - الدولة امللك اخلاص. 

2 - محمد بن احلسن احلجوي. على الشياع فيما بينهما بحسب ¾ 

لألولى و1/4 للثاني.

من  املتأتيني  التجاريني  "احملليني   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

مصادرة ملك عدد 188/حضري"

التجاريني  "احملليني   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

املتأتيني من مصادرة ملك عدد 188/حضري"

نوعه : ارض بها محلني جتاريني. 

موقعه : مدينة تازة تازة العليا زنقة بلفتوح.

مساحته : 17 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  زنقة بلفتوح.

شرقا : معطاهلل.

جنوبا : العيدوني.

غربا  : الصديق امحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

بتازة  الدولة  أمالك  : نسخة موجزة من كناش محتويات  امللك  اصل 

تخص امللك عدد 188/حضري محررة في : 25 نوفمبر 2019.

على   2020 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.
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مطلب رقم 21066 - 21

تاريخ اإليداع  : 10 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيـظ : 

1 - الدولة امللك اخلاص.

2 - محمد بن احلسن احلجوي. على الشياع فيما بينهما بحسب ¾ 

لألولى و1/4 للثاني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مسكن ومحل جتاري املتأتيني من 

مصادرة ملك عدد 184/حضري"

: "مسكن ومحل جتاري  التحفيظ للملك  الذي أعطاه طالب  االسم 

املتأتيني من مصادرة ملك عدد 184/حضري"

نوعه : ارض بها بناء سكني ومحل جتاري. 

موقعه : مدينة تازة تازة العليا زنقة بلفتوح.

مساحته : 28 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  زنقة بلفتوح.

شرقا : معطاهلل.

جنوبا : العيدوني.

غربا  : الصديق امحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

بتازة  الدولة  أمالك  : نسخة موجزة من كناش محتويات  امللك  اصل 

تخص امللك عدد 188/حضري محررة في : 25 نوفمبر 2019.

على   2020 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21067 - 21

تاريخ اإليداع  : 10 ديسمبر 2019.

طالبو التحفيـظ : 

1 - محمد امزيان ابن عبد اهلل. 

2 - حسن امزيان ابن عبد اهلل. 

3 - خاليد امزيان ابن عبد اهلل. 

4 - لطيفة امسعود بنت قدور. 

5 - سارة امزيان بنت عبد اهلل. 

6 - فاطمة امزيان بنت عبد اهلل. على الشياع فيما بينهم بحسب 

للرابعة،   12/384 و  والثالث،  والثاني  األول  من  واحد  لكل   110/384

و21/384 لكل واحدة من اخلامسة والسادسة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احفور نايت علي والشيخ"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك امزيان"

نوعه : ارض عارية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة تاهلة جماعة الزراردة.

مساحته : 3 ار 30 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  زندور خديجة.

شرقا : زندور خديجة.

جنوبا : زنقة.

غربا  : محمد بن كرم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27مارس 1986.

نسخة طبق األصل لرسمي اراثة عدلي مؤرختني على التوالي في 10 

يناير 2014 23 يونيو 2016.

على   2020 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21068 - 21

تاريخ اإليداع  : 12 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : بوعنقود محمد بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ردينة"

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول. 

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي الفتح.

مساحته : 1 ار 08 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  حمزة الزاهر.

شرقا : فريوح حتات.

جنوبا : دريس ايشو.

غربا  : شارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2012.

على   2020 فبراير   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21069 - 21

تاريخ اإليداع  : 16 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : محمد اقبيبح بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تاغروت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تاغروت"

نوعه : ارض عارية معدة للبناء. 

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي القدس.

مساحته : 1 ار 10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  فاطمة بنت العربي، ورثة استيتو.

شرقا : عبد الواحد احميدان زمن معه، ورثة استيتو.

جنوبا : طريق.

غربا  : ولد العربي احلياني، طريق.

احلقوق العينية : ال شيء.
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اصل امللك : 
رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 سبتمبر 2002.

نسخة طبق األصل لرسم ثبوت امللك مؤرخ في 11 أكتوبر 1978.
على   2020 فبراير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21070 - 21
تاريخ اإليداع  : 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : عزيز بالرحايل ابن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حي املسيرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "يحيى"
نوعه : ارض بها بنائني من طابق ارضي. 

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي املسيرة.
مساحته : 1 ار 36 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال :  بالرحايل عزيز.
شرقا : بالرحايل ميلود.

جنوبا : طريق.
غربا  : بوشتى الريفي.

احلقوق العينية : ال شيء.
اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 أبريل 2007.
على   2020 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "سهب بن املامون"
مطلب رقم 20143 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1031 املؤرخة في 03 أكتوبر 2018
مسطرة  فإن   .2019 نوفمبر   13 في  محرر  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املذكور. تتابع من اآلن فصاعدا، باملساحة التي أظهرها 
التصميم العقاري وهي 42 ار 56 س، بدال من 37 ار 50 س املصرح بها 

عند إيداع مطلب التحفيظ، وذلك بناء على احلجج املودعة سابقا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسم "حي اجملازر"
مطلب رقم 16536 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 939 املؤرخة في 23 ديسمبر 2016
مسطرة  فإن   2019 15مارس  في  محرر  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا، في اسم السادة : 
1 - مغنية بكنة بنت عبد السالم. 

2 - منانة عياش بنت بوجمعة. 
3 - اجلياللي عياش بن بوجمعة. 

بنسبة  بينهم  فيما  الشياع  على  بوجمعة.  بنت  عياش  فاطمة   -  4
للثالث،  و14/32  والرابعة  الثانية  من  واحدة  لكل  و7/32  لألولى   4/32
باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري وهي 22 ار 84 س، بدال من 
14 ار 30 س املصرح بها عند إيداع مطلب التحفيظ، وذلك بناء على : 

1 - احلجج املودعة سابقا. 
2 - رسم ملحق مللكية عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2018.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "مرجع بن سليم"

مطلب رقم 20501 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1054 املؤرخة فـي 13مارس 2019

مسطرة  فإن   .2019 نوفمبر   27 في  محرر  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور. تتابع من اآلن فصاعدا، باملساحة التي أظهرها 

التصميم العقاري وهي 55 ار 32 س، بدال من 47 ار 36 س املصرح بها 

عند إيداع مطلب التحفيظ، وذلك بناء على احلجج املودعة سابقا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ثالثاء السفلية"

مطلب رقم 20514 - 21 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1054 املؤرخة في 13مارس 2019

مسطرة  فإن   .2019 نوفمبر   27 في  محرر  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور. تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها 

التصميم العقاري وهي 6 ار 52 س، بدال من 4 ار 72 س املصرح بها عند 

إيداع مطلب التحفيظ، وذلك بناء على احلجج املودعة سابقا.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة.

بنعمارة عبد الرحيم.     

 

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28113 - 22 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.

االسم الذي يعرف به امللك : "مقبرة سيدي أحميد محمد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مقبرة سيدي أحميد محمد"

نوع امللك : أرض بها مقبرة 

زمران  وجماعة  قيادة  تاماللت  دائرة  السراغنة  قلعة  إقليم   : موقعه 

دوار أوالد ناصر.

مساحته : سبع وأربعون آرا وثمانية وسبعون سنتيارا )47 آر 78 س( تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق

شرقا : خليفة بن خالق - ورثة عتوب ادريس ينوب عنهم عبد الصادق عتوب

جنوبا : طريق

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن ناظر أوقاف قلعة السراغنة حتت 

عدد 1507 مؤرخة في 18 دجنبر 2019.

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف صباحا )12 : 30(.
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مطلب رقم 28114 - 22 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.

االسم الذي يعرف به امللك : "لواح الشاوي 3"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لواح الشاوي 3"

نوع امللك : أرض فالحية.

زمران  وجماعة  قيادة  تاماللت  دائرة  السراغنة  قلعة  إقليم   : موقعه 

دوار أوالد ناصر.

مساحته : أربع وأربعون آرا وخمس وتسعون سنتيارا )44 آر 95 س( تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : الطريق

جنوبا : بن خالق محمد – ورثة العيساوي امبارك 

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن ناظر أوقاف قلعة السراغنة عدد 1506 

مؤرخة في 18 ديسمبر 2019.

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا )11 : 30(.

مطلب رقم 28115 - 22 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.

االسم الذي يعرف به امللك : "لواح الشاوي 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لواح الشاوي 2"

نوع امللك : أرض فالحية.

زمران  وجماعة  قيادة  تاماللت  دائرة  السراغنة  قلعة  إقليم   : موقعه 

دوار أوالد ناصر.

مساحته : ثالث وعشرون آرا وأربعة وسبعون سنتيارا )23 آر 74 س( تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بن خالق

شرقا : محمد بن خالق

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن ناظر أوقاف قلعة السراغنة عدد 1505 

مؤرخة في 18 ديسمبر 2019.

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا )10 : 30(.

مطلب رقم 28116 - 22 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.

االسم الذي يعرف به امللك : "لواح الشاوي 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "لواح الشاوي 1"

نوع امللك : أرض فالحية.

زمران  وجماعة  قيادة  تاماللت  دائرة  السراغنة  قلعة  إقليم   : موقعه 

دوار أوالد ناصر.

مساحته : ستة عشر آرا وخمسون سنتيارا )16 آر 50 س( تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشاوي محمد

شرقا : محمد بن خالق

جنوبا : العبيد رفيق

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : شهادة إدارية صادرة عن ناظر أوقاف قلعة السراغنة عدد 1504 

مؤرخة في 18 ديسمبر 2019.

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة

خالد احليطي    

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 111160 - 23 

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : عزمي عبد اللطيف ابن محمد بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك عزمي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عزمي " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : دوار البرانكة، جماعة وقيادة حد احرارة ، اقليم اسفي 

مساحته : 10 آر 47 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11778 - 23 

غربا : احلاج التهامي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت يوليو 1995 
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت ماي 2004 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2007 

- شهـــادة اداريـــــة مؤرخة في 16 مارس 2016

على   2020 فبراير   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. .

مطلب رقم 111161 - 23 

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف لعريش بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار لعريش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار لعريش " 

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابقني 

موقعـه : اسفي ، حي سيدي بوزيد، زنقة العروسي 

مساحته : 01 آر 21 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 69027 - 23 

شرقا : املسكيني محمد 

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 فبراير 1981 

- شهـــادة اداريـــــة مؤرخة في 08 اكتوبر 2019 

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 اكتوبر 1980 

- نسخــــة من شراء مؤرخ في 17 فبراير 2012 

على   2020 فبراير   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111162 - 23 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السحيمي حميد ابن مبارك بن بوجمعة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك السحيمي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك السحيمي " 

نوعـه : أرض فالحية بها بنايات سفلية بهوائها مساحتها 195 متر 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة الكرعاني، دوار العوميرات 

مساحته : 35 آر 29 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة الطاهر بن السي احمد 

شرقا : الطريق 

جنوبا : بن الغازي محمد 

غربا : ورثة هدي مبارك 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 اغسطس 2010 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2010 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2012 

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا .

مطلب رقم 111163 - 23 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019 

طالبة التحفيظ : الودادية السكنية املسماة ملك 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " لبديدزة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لبديدزة" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقيم اسفي ، جماعة البدوزة، قيادة اوالد زيد، دوار البدوزة 

مساحته : 50 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : ملوكي كبور

شرقا : الطريق 

جنوبا : الطريق 

غربا : ملوكي كبور 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يناير 2001 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 اغسطس 2015 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يناير 2001 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 اغسطس 2017 

على   2020 فبراير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 111164 - 23 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019 

طالبة التحفيظ : ظهور مليكة بنت ابراهيم بن بومهدي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السهب االكحل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السهب االكحل" 

نوعـه : أرض فالحية 

السي  دوار  السبيعات،  وقيادة  جماعة  اليوسفية،  اقليم   : موقعـه 

محمد بن هدي 

مساحته : 02 هك 91 آر 71 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ظهور محمد

شرقا : الطريق 

جنوبا : ظهور محمد 

غربا : بالعيشة محمد 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ابريل 1996 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 نوفمبر 2017 

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111165 - 23 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : ظهور مجد ابن محمد بن ابراهيم 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السهب االكحل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السهب االكحل" 

نوعـه : أرض فالحية 

السي  دوار  السبيعات،  وقيادة  جماعة   ، اليوسفية  اقليم   : موقعـه 

محمد بن هدي 

مساحته : 02 هك 91 آر 71 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق سيدي عبد الرفيع

شرقا : الطريق 

جنوبا : ظهور بوشعيب 

غربا : بن اغضيفة احلاج ادريس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 مارس 1996 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 نوفمبر 2017

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 111166 - 23 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : ظهور محمد ابن محمد بن بومهدي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السهب االكحل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السهب االكحل" 

نوعـه : أرض فالحية 

السي  دوار  السبيعات،  وقيادة  جماعة   ، اليوسفية  اقليم   : موقعـه 

محمد بن هدي 

مساحته : 02 هك 90 آر 34 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ظهور مليكة

شرقا : الطريق 

جنوبا : بالعسري عبد اهلل 

غربا : ورثة الناجي ادريس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ابريل 1996

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يوليو 2006 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 17 نوفمبر 2017

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال. 

مطلب رقم 111167 - 23 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : االدريسي احلسني موالي احمد ابن موالي بوجمعة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الدوار" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الدوار" 

نوعـه : ارض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة انكا، دوار املسات 

مساحته : 08 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : اخنيني العروسي

شرقا : الطريق 

جنوبا : كساب عبد الكرمي 

غربا : كساب حليمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 22 ماي 2014 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 02 يونيو 2014 

على   2020 فبراير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 111168 - 23 

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : خنيني لعروسي ابن ميلود بن بلعيد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الدوار" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الدوار" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي ، جماعة وقيادة انكا، دوار املسات 

مساحته : 08 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : كساب عبد الكرمي

شرقا : الطريق 

جنوبا : االدريسي موالي احمد 

غربا : كساب حليمة 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : -

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 ماي 2014 

- شهادة ادارية مؤرخة في 22 ماي 2014 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 25 يناير 2019 

على   2020 فبراير   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال . 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بن زهرة, " 

مطلب رقم 46867/ج الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه

باجلـريدة الرسميـة عدد 4379 بتاريخ 20 ماي 1996

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو"بن زهرة " مطلب عدد 46867/ج ، الكائن بإقليم اسفي، منطقة 

ضم االراضي غرب 2 غربية 4، تتابع يومه في إسم السادة : 

بحراوي محمد بن أحمد بنسبة 6/36 

بحراوي حاميد بن أحمد بنسبة 6/36 

بحراوي نعيمة بنت أحمد بنسبة 3/36 

بحراوي لطيفة بنت أحمد بنسبة 3/36 

بحراوي عبد اجلليل بن أحمد بنسبة 6/36 

بحراوي رشيد بن أحمد بنسبة 6/36 

بحراوي بهيجة بن أحمد بنسبة 3/36 

فكري لبنى بنت احلسني بنسبة 1/36 

فكري عبد الصمد بن احلسني بنسبة 2/36

و بناء على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

 22/97 ديسمبر 1997 ملف عدد   16 بتاريخ   29 رقم  االبتدائي  احلكم 

القاضي في منطوقه بصحة التعرض الكلي واملشفوع بشهادة عدم 

الطعن باالستئناف املؤرخة في 26 سبتمبر 2019 .

اراثة عدلي مؤرخ في 15 ابريل 2019 واملشفوع بشهادة الوفاة  رسم 

املؤرخة في 03 يونيو 2019 .

االشهاد العرفي مؤرخ في 12 يونيو 1985

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بأسفي 

عبد اجلليل ابامني    

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131069 - 24 

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيظ :

1 - الطيب الكاهية بن علي بنسبة 1/2

2 - فتيحة السبعوني بنت احمد بنسبة 1/2

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكاهية والسبعوني".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "حي ميرادور األعلى".

مساحته : 01 آر 06 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الشارع؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ميمون ابركان، ميمونة ، مهدي ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 146 صحيفة 

071 عدد 056 بتاريخ 27 نوفمبر 2019.

رسم قسمة رضائية عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 140 صحيفة 

393 عدد 360 بتاريخ 22 ماي 2019.

صورة طبق األصل لنسخة من رسم ملكية علي أصلها مؤرخ في 09 

ابريل 2019.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 11 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 فبراير 2020

على الساعة 00 : 09 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41316 - 27

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ : محمد فريد بن موحى . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك محمد"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : املسيرة السفلى .

مساحته : 01 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : راضي اخملتار ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري( ؛

غربا : راضي اخملتار .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 2649 مؤرخ في 30 نوفمبر 1996.

2 - شهادة ادارية عدد 405 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 .

على   2020 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة و النصف .
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مطلب رقم 41317 - 27

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ : عزيز بنسالم بن عبدالسالم . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عزيز"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حي ايت مو ، زنقة 11

مساحته : 01 آ 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : فاطمة نحدو و توري ؛

جنوبا : لالزهرة ؛

غربا : ميمونة منوحى .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 62 مؤرخ في 21 يناير 2002 .

2 - شهادة ادارية عدد 46 مؤرخ في 13ش ديسمبر 2019 ..

على   2020 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة و النصف .

مطلب رقم 41318 - 27

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2019. 

طالبة التحفيظ : فاطمة حدوش بن املكي . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك فاطمة 02"

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة اكلمام ازكزا ، املكان املدعو : 

مزارع تبركنت : ايت سيدي امحمد ، ايت عمو عيسى.

مساحته : 11 آ 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : خوالن محمد ؛

شرقا : مصطفى مزال ؛

جنوبا : مصطفى مزال ؛

غربا : محمد مزال .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 158 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 .

2 - رسم شراء عدلي عدد 1666 مؤرخ في 27 ديسمبر 2005 

3 - رسم استدراك عدلي عدد 96 مؤرخ في 05 سبتمبر 2016

4 - شهادة ادارية عدد 18 - 2016 مؤرخ في فاحت اغسطس 2016 .

على   2020 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة و النصف .

مطلب رقم 41319 - 27

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2019. 

طالبة التحفيظ : فاطمة حدوش بن املكي . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك فاطمة 01"

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، جماعة اكلمام ازكزا ، املكان املدعو : 

مزارع تبركنت : ايت سيدي امحمد ، ايت عمو عيسى.

مساحته : 71 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد القادر ؛

شرقا : مصطفى مزال ؛

جنوبا : خوالن محمد ؛

غربا : مزال محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 158 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 .

2 - رسم شراء عدلي عدد 1666 مؤرخ في 27 ديسمبر 2005 

3 - رسم استدراك عدلي عدد 96 مؤرخ في 05 سبتمبر 2016

4 - شهادة ادارية عدد 18 - 2016 مؤرخ في فاحت اغسطس 2016 .

على   2020 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة و النصف .

مطلب رقم 41320 - 27

تاريخ االيداع : 20 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ : وديع بني بن محمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البرج"

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم خنيفرة ، ملحقة موحى وحمو الزياني ، جماعة البرج ، 

املكان املدعو : مزارع ايت بومزيل .

مساحته : 01 هـ 41 آ 64 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ثورية البابور ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي( ؛

جنوبا : محمد دويدة ؛

غربا : حسن ميعمي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 923 مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.

2 - محضر تنفيدي عدد 309 - 2014 مؤرخ 14 يناير 2016 .

3 - نسخة من حكم ابتدائي عدد 168 مؤرخ في 21 مارس 2012. 

في مؤرخة   2014  -  309 عدد  قضائية  خلبرة  تكميلي  ملحق   -  4

31 ديسمبر 2015.

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة و النصف .

مطلب رقم 41321 - 27

تاريخ االيداع : 20 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ : وديع بني بن محمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك وديع"
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نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم خنيفرة ، ملحقة موحى وحمو الزياني ، جماعة البرج ، 

املكان املدعو : مزارع ايت بومزيل .

مساحته : 01 هـ 86 آ 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ثورية البابور ؛

شرقا : الغابة ) ملك غابوي ( ؛

جنوبا : محمد دويدة ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 316 مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.

2 - محضر تنفيدي عدد 309 - 2014 مؤرخ 14 يناير 2016 .

3 - نسخة من حكم ابتدائي عدد 168 مؤرخ في 21 مارس 2012. 

في مؤرخة   2014  -  309 عدد  قضائية  خلبرة  تكميلي  ملحق   -  4

31 ديسمبر 2015.

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة و النصف .

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " ملك عزيزة "

ذي مطلب رقم 15524 - 27

الذي أدرج االعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية عدد 909

املؤرخة في فاحت يونيو 2016. 

مسطرة  فان  ديسمبر2019   17 في  مؤرخ  تقييد  مطلب  مبقتضى 

 27  - رقم 15524  ذي مطلـب   " عزيزة  " ملك  املسمى  امللك  حتفيظ 

املدعو  احملل  الزياني  وحمو  موحى  جماعة   ، خنيفرة  باقليم  الكائن 

التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  االن  من  تتابع   ، تاعبيت   :

: 91 س عوضا عن  العقاري و هي  التي اظهرها التصميم  باملساحة 

تلك املصرح بها اثناء ايداع املطلب املذكور .

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " املهيريز " 

ذي مطلب رقم 13775 - 27

الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 879 

املؤرخة في 04 نوفمبر 2015. 

مسطرة  فان  ديسمبر2019   20 في  مؤرخ  تقييد  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " ملهيريز" ذي مطلـب رقم 13775 - 27 الكائن 

، دائرة اجلموس ، ملحقة موالي بوعزة ، جماعة حد  باقليم خنيفرة 

اسم  االن فصاعدا في  تتابع من   ، املهيريز   : املدعو  احملل  بوحسوسن 

العقاري التصميم  اظهرها  التي  باملساحة  التحفيظ  طالب  نفس 

و هـي 05 هـ 12 آ 49 س عوضا عن تلك املصرح بها و ذلك زيادة على 

العقود املودعة سابقا و كذا : 

1 - نسخة من رسم مخارجة عدلي عدد 406 مؤرخ في 14 نوفمبر 1990.

2 - رسم ملحق اصالحي عدلي عدد 68 مؤرخ 08 نوفمبر 2019. 

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم      

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 50252 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكدامن 4.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكدامن 4. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 05ار 81 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة احمد بن باري .

شـرقـا : الساقية .

جـنـوبا : بن المني احلاج بوسدرة .

غـربـا : املصرف و مسلك للمرور .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    27  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50253 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : بوتكضاض.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : بوتكضاض. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 04ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : امبارك بن اليزيد .

شـرقـا : املصرف و مسلك للمرور .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : امبارك بن اليزيد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    27  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50254 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : بوفقوس.
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اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : بوفقوس. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 04 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : حلسن قرمص .

شـرقـا : الساقية .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : احلاج احمد قرمص .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  27  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50255 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اعمران 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اعمران 1. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 75 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : ارض املقبرة .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  27  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف زواال.

مطلب رقـم 50256 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الزيتون.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : الزيتون. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 01ار 04 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : احلاج بادي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

الواحدة و   : 2020 على الساعة  يناير    27  : عملية حتديده ستقع يوم 

النصف النصف زواال.

مطلب رقم 50257 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اخشني 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اخشني 2. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 01ار 10 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة امبارك بن قدور .

شـرقـا : ورثة امبارك بن قدور .

جـنـوبا : ورثة امبارك بن قدور .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  احصاء  كناش  من  نسخة   : املـلك  أصل 

مؤرخ في 04 يونيو 2007 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    27  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50258 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الزيتون.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : الزيتون. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 04ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت المني مبارك .

شـرقـا : املصرف .



عدد 1096 - 05 جمادى األولى 1441 )فاحت يناير 2020(30

جـنـوبا : ايت المني بوسدرة .

غـربـا : بالمني محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    27  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50259 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكربيال 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكربيال 3. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 29ار 16 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املسجد .

شـرقـا : علي الغشاوشي .

جـنـوبا : امبارك بن عبد اهلل .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  27  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50260 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : لال سيتي1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : لال سيتي1. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو أستور.

مسـاحتـه : 17ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : االحباس و العامري مبارك .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : مجرى املاء و ايت حاكم .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

20 أكتوبر 2009 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    27  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50261 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : متزيرت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : متزيرت. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو أستور.

مسـاحتـه : 02ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة بن كاكا.

شـرقـا : ورثة احمد بن بركة .

جـنـوبا : ورثة موحى بن سالم .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

20 أكتوبر 2009 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    27  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50262 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر مقورن.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر مقورن. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو أستور.

مسـاحتـه : 05 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : األحباس .

شـرقـا : األحباس .

جـنـوبا : مجرى املاء .

غـربـا : حداني محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

20 أكتوبر 2009 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  27  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50263 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : املبدوع 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : املبدوع 2. 
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نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو أستور.

مسـاحتـه : 02ار 80 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املقبرة .

شـرقـا : امبارك بن احلاج العباب .

جـنـوبا : البعبوع .

غـربـا : ورثة عبد الرحمان بن ابراهيم .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

20 أكتوبر 2009 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  27  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف النصف زواال.

مطلب رقم 50264 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ام احزابن 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ام احزابن 2. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو أستور.

مسـاحتـه : 12 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : مجرى املاء .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : األحباس .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

20 أكتوبر 2009 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    27  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50265 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : بقعة اكر نعامر 6.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : بقعة اكر نعامر 6. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو أستور.

مسـاحتـه : 05 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : زاوية بونو .

شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : عبد الرحمان بن عياد .

غـربـا : ملك املسجد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

20 أكتوبر 2009 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 يناير    27  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الوزال.

مطلب رقـم 50266 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تني امينكلدان.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تني امينكلدان. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 02ار 25 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : فاحت احمد بن بوجمعة .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : ايت تريشت .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

31 مارس 2011 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    27  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50267 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر نورجال.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر نورجال. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 03 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة احمد بن املدني .

شـرقـا : ورثة احمد بن املدني .

جـنـوبا : ورثة احمد بن املدني .

غـربـا : ممر عمومي .
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

31 مارس 2011 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    27  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50268 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر حيحان 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر حيحان 2. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 04 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : األحباس .

جـنـوبا : األحباس .

غـربـا : األحباس .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  27  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50269 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : أشريض.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : أشريض. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 07ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : املصرف و محمد بن سعيد .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  27  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف النصف زواال.

مطلب رقم 50270 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اشرقان 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اشرقان 1. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 06ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة احمد بن املدني .

شـرقـا : علي بن اخملتار .

جـنـوبا : األحباس و مبارك بن املدني .

غـربـا : ورثة احمد بن املدني .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

31 مارس 2011 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    27  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50271 - 28

تاريخ اإليداع :  02  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تني بامو علي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تني بامو علي. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 09 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : احلاج عثمان احلاري .

شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : احلاج عثمان و عبد اهلل الوناس .

غـربـا : ممر عمومي و ورثة احلاج احلبيب .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

31 مارس 2011 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 يناير    27  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50272 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : املالح.
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اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : املالح. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 12آر تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : بنسيدي محماد .

جـنـوبا : البدوي الهاشمي .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

التاسعة  الساعة  على   2020 يناير    28  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50273 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تاشاشات2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تاشاشات2. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 12 آر تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مستعد علي .

شـرقـا : مستعد عبد العزيز .

جـنـوبا : مستعد علي .

غـربـا : مستعد علي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    28  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50274 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تاشاشات 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تاشاشات 3. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 03 آر تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : ممى عمومي .

جـنـوبا : مستعد علي .

غـربـا : مستعد عبد العزيز .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50275 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر علي وسعيد.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر علي وسعيد. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 01 آر تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : صالح بن العدناني.

جـنـوبا : صالح بن العدناني .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف النصف زواال.

مطلب رقم 50276 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تبحرت نتزارت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تبحرت نتزارت. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 01 آر 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة إبراهيم بن مسعود .

شـرقـا : ورثة إبراهيم بن مسعود .
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جـنـوبا : الساقية .

غـربـا : بن الوليد محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    28  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال. 

مطلب رقـم 50277 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ايت واحو.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ايت واحو. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 05 آر 90 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : بن الوليد محمد .

شـرقـا : ورثة امبارك بن حمو .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : بن الوليد محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 يناير    28  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50278 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تبصوصت 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تبصوصت 3. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 5ار 80 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : امبارك بن املكي.

شـرقـا : ورثة احلاج بوسدرة .

جـنـوبا : امبارك بن اليزيد .

غـربـا : اخلضري محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

04 يونيو 2007 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    28  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50279 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : متزكيدة 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : متزكيدة 3. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 10 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف و مسلك للمرور .

شـرقـا : احماد او مبارك .

جـنـوبا : محمد بن قدور و احماد اومبارك.

غـربـا : امزيل عبد النبي بن عمر .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  يناير 2020 على الساعة : العاشرة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50280 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تبصوصت 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تبصوصت 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 1ار 90 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : بن المني احلاج بادي .

شـرقـا : امبارك بن اليزيد 

جـنـوبا : امبارك بن اليزيد .

غـربـا : ايت الكبير احمد بن التهامي .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50281 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مجاط 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : مجاط 2. 
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نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 7ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : زاوية متسال القاديرية .

شـرقـا : مسلك للمرور .

جـنـوبا : زاوية متسال القاديرية .

غـربـا : احلاج احلسن بوتدغارت .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50282 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مجاط 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : مجاط 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 2ار 80 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الفاسي أحمد بن بوجمعة .

شـرقـا : ايت الكبير عبد الكبير .

جـنـوبا : مصرف .

غـربـا : احمد بن حلسن خنور .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    28  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50283 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكدامن 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكدامن 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 5ار 67 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مسجد تغزرت .

شـرقـا : مسجد تكيت أشعوف .

جـنـوبا : مسلك للمرور .

غـربـا : مسلك للمرور .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

04 يونيو 2007 ؛

التانية   : الساعة  على   2020 يناير    28  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50284 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : افود نتسكرت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : افود نتسكرت. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو حارة أستور.

مسـاحتـه : 15ار 60 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : عبد الرحمان بن حدا .

غـربـا : امبارك بن احماد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    28  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50285 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تبيدرت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تبيدرت. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو حارة أستور.

مسـاحتـه : 34ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مجرى املاء .

شـرقـا : مجرى املاء .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : ورثة ايت الشجيع .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    28  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.
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مطلب رقـم 50286 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تاغزوت 6.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تاغزوت 6. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو حارة أستور.

مسـاحتـه : 44ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي و الساقية .

شـرقـا : ممر عممي و مجرى املاء .

جـنـوبا : مجرى املاء .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50287 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : بوطراح.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : بوطراح. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو حارة أستور.

مسـاحتـه : 5 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مجرى املاء .

شـرقـا : ايت الشجيع .

جـنـوبا : عبد اهلل بن عياد املهراوي .

غـربـا : مجرى املاء .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50288 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تكنسا 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تكنسا 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو حارة أستور.

مسـاحتـه : 7ار 60 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : زاوية تفتشنا .

شـرقـا : الزركاني سعيد .

جـنـوبا : عبد اهلل بن عزيزي.

غـربـا : عبد اهلل بن عزيزي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    28  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50289 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : البدوع 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : البدوع 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة بني زولي، احملل املدعو حارة أستور.

مسـاحتـه : 38ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة أحمد بن ابراهيم .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : مجرى مائي .

غـربـا : احلاج محمد بن بركة .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

و  التانية   : الساعة  على   2020 يناير    28  : يوم  عملية حتديده ستقع 

النصف النصف زواال.

مطلب رقم 50290 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر سفرجل.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر سفرجل. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة أمردول.

مسـاحتـه : 18 ار تـقـريـبـا.
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حــدوده : 

شمــاال : مصرف .

شـرقـا : ورثة النجارة .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : مصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  يناير 2020 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50291 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : امينكر رجال.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : امينكر رجال. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة أمردول.

مسـاحتـه : 6ار 60 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مصرف .

شـرقـا : مصرف .

جـنـوبا : االغاللي عبد السالم .

غـربـا : ورثة احمد بن املدني .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  يناير 2020 على الساعة : العاشرة و 

النصف صباحا.

مطلب رقـم 50292 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اشرقان 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اشرقان 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة أمردول.

مسـاحتـه : 1ار 15 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : االوقاف .

شـرقـا : مبارك بن املدني .

جـنـوبا : ورثة الشلوح .

غـربـا : مصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50293 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اقيبر.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اقيبر. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة أمردول.

مسـاحتـه : 10ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : االوقاف .

شـرقـا : مصرف .

جـنـوبا : احلاج محمد بن علي .

غـربـا : الوناس عبد اهلل و االوقاف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  28  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50294 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ام اكلفان 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ام اكلفان 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة أمردول.

مسـاحتـه : 10ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة سالم بن الفاطمي .

شـرقـا : ورثة احمد بن سالم .

جـنـوبا : االقاف .

غـربـا : ممر عمومي .
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

31 مارس 2011 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    28  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50295 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تالقوت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تالقوت. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة أمردول.

مسـاحتـه : 3ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت املوذن بوزركان .

شـرقـا : ورثة احمد بن املدني .

جـنـوبا : مبارك بن محمد البوزركاني .

غـربـا : مبارك بن محمد البوزركاني .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

31 مارس 2011 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 يناير    28  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف زوال.

مطلب رقـم 50296 - 28

تاريخ اإليداع :  03  ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : نطلباء محمد بن املدان. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك نطلباء.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك نطلباء. 

نـوع امللك : أرض عارية ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو تكمي اجلديد.

مسـاحتـه : 02 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : زهر عبد اهلل .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : احمد بن الطالب .

غـربـا : محمد بن عبد الرحمان ايت جكنور .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 اكتوبر 1993 و رسم 

ادارية  شهادة  و   1993 أغسطس   11 في  مؤرخ  اخر  عدلي  شراء 

مؤرخة في 13 سبتمبر 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  03  فبراير 2020 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50297 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : توخنشاف 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : توخنشاف 1. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 01 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : بن الوليد احمد .

شـرقـا : بن الوليد احمد.

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : بن الوليد احمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

فاحت يونيو 2011 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    29  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50298 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر نبالل.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر نبالل. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 06ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة علي بن يوسف و ورثة احلسن بن العربي .

شـرقـا : بن الوليد محمد .

جـنـوبا : ورثة ابراهيم بن املسعود .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

فاحت يونيو 2011 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    29  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50299 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مقبرة سيدي مسعود.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : مقبرة سيدي مسعود. 
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نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 13 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت احلاد اسليمان .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

فاحت يونيو 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50300 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ام اسراك.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ام اسراك. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 12ار 70 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الساقية .

شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : ورثة ايت احلبيب و شعشع الهاشمي .

غـربـا : مستعد عبد الرحمان .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

فاحت يونيو 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف النصف زواال.

مطلب رقم 50301 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تيركا سيدي مسعود 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تيركا سيدي مسعود 1. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 47 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف و شعشع الهاشمي و موالي سليمان .

شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : مستعد علي .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

فاحت يونيو 2011 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    29  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50302 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تضرضورت 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تضرضورت 2. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 04 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة ابراهيم بن مسعود .

شـرقـا : ورثة ابراهيم بن مسعود .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : ورثة ابراهيم بن مسعود .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

فاحت يونيو 2011 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 يناير    29  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50303 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : احبل الزاوية تشريط.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : احبل الزاوية تشريط. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 41ار 18 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : امبارك بن اليزيد .

شـرقـا : العربي بن بوسدرة .

جـنـوبا : ايت ايت الكبير احمد بن التهامي و محمد بن حلسن خنور .

غـربـا : امبارك بن اليزيد و ايت بالمني احلاج بوسدرة و امزيل عبد النبي 

ومحمد بن حلسن خنور و ايت لكبير احمد بن التهامي .
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    29  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50304 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اعمران 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اعمران 2. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 01ار 41 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : العربي بوسدرة و ايت بن المني بوسدرة .

شـرقـا : ورثة يدير بن حلسن .

جـنـوبا : الساقية .

غـربـا : ايت بن المني بوسدرة .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    29  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50305 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكران عيسى 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكران عيسى 1. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 04ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : امبارك بن اليزيد .

شـرقـا : ايدير حلسن .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : بن المني امبارك بن محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  احصاء  كناش  من  نسخة   : املـلك  أصل 

مؤرخ في 04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50306 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : بحيرت العرسان.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : بحيرت العرسان. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 05 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : امبارك بن اليزيد و العربي بن بوسدرة .

جـنـوبا : الصديق .

غـربـا : العرابي بن بوسدرة .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف النصف زواال.

مطلب رقم 50307 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فم اكر الصغير.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : فم اكر الصغير. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 07ار 34 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : احلاج احلسن بوتدغارت .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

04 يونيو 2007 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    29  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50308 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر نعبو 1.
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اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر نعبو 1. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 06 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : األحباس .

شـرقـا : امبارك بن اليزيد .

جـنـوبا : العرابي بوسدرة .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ 

في 04 يونيو 2007 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 يناير    29  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50309 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ادخشان.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ادخشان. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو استور.

مسـاحتـه : 8ار 30 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مجرى املاء .

شـرقـا : مجرى املاء .

جـنـوبا : ايت مرمش و النقاش عبد النبي .

غـربـا : النقاش عبد النبي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    29  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50310 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر نزاويت 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكرنزاويت2. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو استور.

مسـاحتـه : 14ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة موالي عبد اهلل .

شـرقـا : ملك املسجد .

جـنـوبا : مسلك للمرور .

غـربـا : مصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    29  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50311 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تكنسا 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تكنسا 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو استور.

مسـاحتـه : 9ار 16 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مجرى املاء .

شـرقـا : الزركاني سعيد .

جـنـوبا : مجرى املاء .

غـربـا : الساقية العصرية .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50312 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : بقعة اكر نعامر 7.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : بقعة اكر نعامر 7. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو استور.

مسـاحتـه : 9ار 45 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة سالم بن الهاشمي .

شـرقـا : مصرف .

جـنـوبا : محمد بن الفضيل .

غـربـا : ورثة سالم بن الهاشمي .
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50313 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : املصلى 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : املصلى 3. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو استور.

مسـاحتـه : 6ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مسلك للمرور .

شـرقـا : امبارك بن الهاشمي .

جـنـوبا : ساقية .

غـربـا : مصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    29  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50314 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تغزوت 8.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تغزوت 8. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو استور.

مسـاحتـه : 8ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مجرى مائي .

شـرقـا : حداني عبد اهلل .

جـنـوبا : ورثة كاكا .

غـربـا : بن كاكا .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 يناير    29  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50315 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : وين ترغليل.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : وين ترغليل. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 22ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : االوقاف .

شـرقـا : الوناس عبد اهلل .

جـنـوبا : مصرف .

غـربـا : ورثة البوزركاني سالم .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

31 مارس 2011 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    29  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50316 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اما حليون1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اما حليون1. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 60 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة امحمد بن سالم .

شـرقـا : االوقاف .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : مصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

31 مارس 2011 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    29  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50317 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ام اغنيم 1.
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اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ام اغنيم 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 2ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : منصور علي بن املدني .

شـرقـا : ورثة عثمان بن املدني .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : عبد السالم بن العزيز .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50318 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مسمر ايضان.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : مسمر ايضان. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 27 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : مصرف .

غـربـا : محمد بن مبارك بوزركان و محمد بن حلسن و الغالي احمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  29  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50319 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر احزابن.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر احزابن. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 19 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة ايت العزيز .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : االوقاف و ورثة ايت املودن .

غـربـا : ورثة سالم بن علي احلبيب .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

31 مارس 2011 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    29  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50320 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر نوزو.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر نوزو. 

نـوع امللك : ارض فالحية با أشجار النخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة امردول.

مسـاحتـه : 21 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : الغالي احمد بن بها .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

31 مارس 2011 ؛

التانية   : الساعة  على   2020 يناير    29  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50321 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : أمحجر.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : أمحجر. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة أمردول.

مسـاحتـه : 04 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة امحمد بن عبد الكبير .
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شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : محمد بن احلاج احمد .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

31 مارس 2011 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    30  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا. 

مطلب رقـم 50322 - 28

تاريخ اإليداع :  04  ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : محجوبة حامامي بنت محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك ليلى.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك ليلى. 

نـوع امللك : أرض عارية ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو متشط بتاجدة.

مسـاحتـه : 72 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : فراجي فاحت .

غـربـا : نعيمة ايت الطيب .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 

نسخة من رمي شراء عدلي مؤرخ في 15 أغسطس 1978

نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 فبراير 2012

نسخة مطابقة لألصل مللحق رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2016.

شهادة اذارية مؤرخة في 04 اكتوبر 2019 ؛

: العاشرة  2020 على الساعة  :  03  فبراير  عملية حتديده ستقع يوم 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50323 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ السـادة : 

1 -توفيق فاضمة بنت محمد بنسبة 17/136

2 - رفيق محمد بن احلسني بنسبة 14/136 

3 - رفيق البتولة بنت احلسني بنسبة 7/136 

4 - رفيق خديجة بنت احلسني بنسبة 7/136 

5 - رفيق فاطيمة بنت احلسني بنسبة 7/136 

6 - رفيق عبد الرزاق بن احلسني بنسبة 14/136 

7 - رفيق عبد اجمليد بن احلسني بنسبة 14/136 

8 - رفيق عائشة بنت احلسني بنسبة 7/136 

9 - رفيق رشيد بن احلسني بنسبة 14/136 

10 - رفيق ءامنة بنت احلسني بنسبة 7/136 

11 - رفيق محمد بن احلسني بنسبة 14/136 

12 - رفيق ياسني بن احلسني بنسبة 14/136

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الفياللي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : الفياللي. 

نـوع امللك : أرض عارية ؛

مـوقـعـه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو تكمي اجلديد.

مسـاحتـه : 10ار 04 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : رسم عقاري رقم 45901 - 28 .

غـربـا : اجلرماطي محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : 

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 ابريل 2019 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 أغسطس 1970

شهادة ادارية مؤرخة في 26 نوفمبر 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  04  فبراير 2020 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا. 

مطلب رقـم 50324 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : احلبال.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : احلبال. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 07ار 30 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : اليوسفي محمد .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : اليوسفي محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

فاحت يونيو 2011 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    30  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.
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مطلب رقـم 50325 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكتامة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكتامة. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 03ار 90 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : موالي سليمان .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : بنسيدي علي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

فاحت يونيو 2011 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    30  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50326 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تيركا 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تيركا 1. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 08 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : بنسيدي علي .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

: يونيو 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50327 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر سيدي عال.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر سيدي عال. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 02ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : بنسيدي عال .

شـرقـا : بنسيدي عبد الرحمان .

جـنـوبا : بنسيدي عال .

غـربـا : بنسيدي عال .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

فاحت يونيو 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف النصف زواال.

مطلب رقم 50328 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : االركيب2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : االركيب2. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 02 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مستعد عبد العزيز .

شـرقـا : مستعد عبد العزيز .

جـنـوبا : البدوي الهاشمي .

غـربـا : بنسيدي حسن .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

فاحت يونيو 2011 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    30  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50329 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : املرمى 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : املرمى 2. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو تدسي.

مسـاحتـه : 03ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : األحباس و املصرف .

شـرقـا : ورثة باري حمو .
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جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : اليوسفي محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

فاحت يونيو 2011 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 يناير    30  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50330 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تصغرت نصالح.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تصغرت نصالح. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 10 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مسلك للمرور .

شـرقـا : مصرف اكرواضن و مسلك للمرور .

جـنـوبا : مصرف و مسلك للمرور .

غـربـا : حلسن قرمص و امبارك بن اليزيد .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    30  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50331 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : است مسعود 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : است مسعود 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 8ار 93 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مصرف .

شـرقـا : احلسن بوتدغارت .

جـنـوبا : احلسن بوتدغارت .

غـربـا : احلسن بوتدغارت .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    30  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50332 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : متينت أغسطس .

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : متينت أغسطس . 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 4ار 75 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ساقبة .

شـرقـا : مصرف اكرواضن و مسلك للمرور .

جـنـوبا : امبارك بن اليزيد .

غـربـا : العرابي بن بوسدرة .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50333 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر زيزي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر زيزي. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 1ار 52 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة عمر بن اخلطاب .

شـرقـا : الساقية .

جـنـوبا : مصرف و مسلك للمرور .

غـربـا : الفاسي احمد بن محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50334 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر نعبو 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر نعبو 2. 
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 15ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : امبارك بن اليزيد .

شـرقـا : امبارك بن اليزيد .

جـنـوبا : املصرف و األوقاف .

غـربـا : مصرف و ممر عمومي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

04 يونيو 2007 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    30  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50335 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكران عيسى.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكران عيسى. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 2 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : امبارك بن اليزيد .

شـرقـا : العربي بن بوسدرة .

جـنـوبا : امبارك بن اليزيد .

غـربـا : امبارك بن اليزيد .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 يناير    30  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50336 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : فم متزكيدة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : فم متزكيدة. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 4ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : االوقاف .

جـنـوبا : امبارك بن اليزيد .

غـربـا : احلاج بادي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

04 يونيو 2007 ؛

الثالثة   : الساعة  على   2020 يناير    30  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50337 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : حفرة اتسرش.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : حفرة اتسرش. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو استور.

مسـاحتـه : 8ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : ايت احلاج بلعيد بن عياد .

جـنـوبا : مجرى املاء .

غـربـا : مجرى املاء .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    30  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50338 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : احلفرة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : احلفرة. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو استور.

مسـاحتـه : 11ار 30 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : ورثة ايت عياد الزركاني .

جـنـوبا : مجرى املاء .

غـربـا : الزركاني عبد الرحمان .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    30  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.
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مطلب رقـم 50339 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تغزوت 7.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تغزوت 7. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو استور.

مسـاحتـه : 3ار 40 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مجرى املاء .

شـرقـا : ورثة ايت قدور .

جـنـوبا : حداني 13 .

غـربـا : مجرى املاء و االنصاري محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50340 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر نعامر 4.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر نعامر 4. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو استور.

مسـاحتـه : 4ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : البكنيفي يدير .

شـرقـا : ورثة سالم بن الهاشمي .

جـنـوبا : البوكنيفي يدير .

غـربـا : البوكنيفي يدير و االوقاف .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50341 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تبيدرت الصغيرة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تبيدرت الصغيرة. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو استور.

مسـاحتـه : 3 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : احلاج عياد الشجيع .

شـرقـا : مجرى املاء .

جـنـوبا : ايت باري عال .

غـربـا : النقاش مبارك بن احلسني .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    30  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50342 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : بوخاللن 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : بوخاللن 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو استور.

مسـاحتـه : 6ار 30 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : محمد بن احمد .

شـرقـا : محمد بن احمد .

جـنـوبا : محمد بن احمد .

غـربـا : مجرى املاء .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة موجزة من كناش إحصاء املمتلكات احلبسية بتاريخ 

20 اكتوبر 2009 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 يناير    30  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف النصف زواال.

مطلب رقم 50343 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تني تودة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تني تودة. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة أمردول.

مسـاحتـه : 01ار 10 س تـقـريـبـا.
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حــدوده : 

شمــاال : ورثة حلسن بن سالم بامردول .

شـرقـا : ورثة حلسن بن سالم .

جـنـوبا : ورثة احلاج احلسني بامردول .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

مؤرخ في 31  احلبسية  املمتلكات  احصاء  نسخة من كناش   : املـلك  أصل 

مارس 2011 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  يناير    30  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50344 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تبحرت نتكمي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تبحرت نتكمي. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة أمردول.

مسـاحتـه : 03ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : فاحت الطيب .

جـنـوبا : ورثة حلسن بن محمد .

غـربـا : بن ابيه محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ 

في 31 مارس 2011 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 يناير    30  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50345 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : الشريط ام يامنا.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : الشريط ام يامنا. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة أمردول.

مسـاحتـه : 05 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : احلاج محمد بن علي .

شـرقـا : احلاج محمد بن علي .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : مبارك بن علي وورثة ايت محمد اعبد الكبير .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ 

في 31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  يناير 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50346 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : تغاللت 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تغاللت 1. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو 

حارة أمردول.

مسـاحتـه : 02 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت احلاج محمد بن علي .

شـرقـا : األحباس .

جـنـوبا : ايت احلاج محمد بن علي .

غـربـا : ايت احلاج محمد بن علي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ 

في 31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  30  يناير 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف النصف زواال.

مطلب رقم 50347 - 28

تاريخ اإليداع :  05  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مقيوزان 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : مقيوزان 2. 

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

مـوقـعـه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ، احملل املدعو حارة أمردول.

مسـاحتـه : 05ار 20 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : منصور علي بن املدني .

شـرقـا : األحباس .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : األحباس .
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل املـلك : نسخة من كناش احصاء املمتلكات احلبسية مؤرخ في 

31 مارس 2011 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 يناير    30  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف زواال.

مطلب رقم 50348 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : املرمى 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : املرمى 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني ، جماعة بني زولي، احملل املدعو : تدلسي.

مسـاحتـه : 1ار 80 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : بنسيدي احمد .

شـرقـا : شعشع الهاشمي و بن سيدي احمد .

جـنـوبا : االوقاف .

غـربـا : ايت احلاد الناجم .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ فاحت يونيو 2011 ؛

التاسعة   : الساعة  على   2019 يناير    31  : ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 50349 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : بو افران.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : بو افران. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني ، جماعة بني زولي، احملل املدعو : تدلسي.

مسـاحتـه : 13ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة حلسن بن خلوير .

شـرقـا : ورثة حلسن بن خلوير .

جـنـوبا : ممر .

غـربـا : ورثة محمد بن مسعود .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ فاحت يونيو 2011 ؛

عملية حتديده ستقع :  31  يناير 2019 على الساعة : العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 50350 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : تني الطالب ناصر.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تني الطالب ناصر. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني ، جماعة بني زولي، احملل املدعو : تدلسي.

مسـاحتـه : 11 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مستعد عبد العزيز .

شـرقـا : ممر .

جـنـوبا : ممر .

غـربـا : بنسيدي محماد .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ فاحت يونيو 2011 ؛

عشر  احلادية   : الساعة  على   2019 يناير    31  : ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 50351 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : تني اخلضر.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تني اخلضر. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني ، جماعة بني زولي، احملل املدعو : تدلسي.

مسـاحتـه : 02 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت احلاد الناجم .

شـرقـا : ايت احلاد الناجم .

جـنـوبا : بن الوليد محمد .

غـربـا : بليزيد سالم .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ فاحت يونيو 2011 ؛

عشر  الثانية   : الساعة  على   2019 يناير    31  : ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 50352 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : است اسحاق 1.
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اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : است اسحاق 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 13 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : احمد بن التهامي .

شـرقـا : امبارك بن اليزيد .

جـنـوبا : امبارك بن محمد .

غـربـا : مسجد تغزرت .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

التاسعة   : الساعة  على   2019 يناير    31  : ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 50353 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : ام اكوفان.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ام اكوفان. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 2 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : العربي بن بوسدرة .

شـرقـا : بوسدرة العربي .

جـنـوبا : مصرف .

غـربـا : مصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع :  31  يناير 2019 على الساعة : العاشرة والنصف 

صباحا.

مطلب رقم 50354 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : است مسعود 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : است مسعود 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 5ار 68 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : احلاج احلسن بوتدغارت .

شـرقـا : الزاوية القاديرية .

جـنـوبا : الفاس احمد بن بوجمعة .

غـربـا : احلاج احلسني بوتدغارت .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع :  31  يناير 2019 على الساعة : احلادية عشر و النصف صباحا.

مطلب رقم 50355 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : بو ازمارن.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : بو ازمارن. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 1ار 78 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت بن المني مبارك .

شـرقـا : الساقية .

جـنـوبا : ورثة احلاج بوسدرة .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 22 يونيو 2007 ؛

عشر  الثانية   : الساعة  على   2019 يناير    31  : ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 50356 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : مالت بورارة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : موالت بورارة. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 3 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : حلسن قرمص .

شـرقـا : حلسن قرمص .

جـنـوبا : مصرف .
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غـربـا : حلسن قرمص .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع :  31  يناير 2019 على الساعة : التانية و النصف زواال.

مطلب رقم 50357 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : تقجيت لغويركة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تقجيت لغويركة. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : حارة الفاسي.

مسـاحتـه : 1ار 10 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر .

شـرقـا : محمد بن حلسن خنور .

جـنـوبا : محمد بن حلسن خنور .

غـربـا : ورثة التهامي بن الكبير .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع :  31  يناير 2019 على الساعة : الثالثة و النصف زواال.

مطلب رقم 50358 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : تكيدة 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تكيدة 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني ، جماعة بني زولي، احملل املدعو : استور.

مسـاحتـه : 55 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ابراهيم بن الفقير اليزيد .

شـرقـا : ابراهيم بن الفقير اليزيد .

جـنـوبا : مسلك للمرور و الساقية .

غـربـا : ايت عليبو محمد .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 20 اكتوبر 2009 ؛

و  التاسعة   : الساعة  على   2019 يناير    31  : ستقع  حتديده  عملية 

النصف صباحا.

مطلب رقم 50359 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : النوادر.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : النوادر. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : السرادنة.

مسـاحتـه : 1ه 50 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الطريق و الساقية .

شـرقـا : ممر عمومي .

جـنـوبا : طريق .

غـربـا : طريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 20 اكتوبر 2009 ؛

و  العاشرة   : الساعة  على   2019 يناير    31  : ستقع  حتديده  عملية 

النصف صباحا.

مطلب رقم 50360 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : جنان الدار.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : جنان الدار. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة ترناتة، احملل املدعو : السرادنة.

مسـاحتـه : 17 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : طريق .

شـرقـا : طريق .

جـنـوبا : طريق .

غـربـا : طريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 20 اكتوبر 2009 ؛

عملية حتديده ستقع :  31  يناير 2019 على الساعة : احلادية عشر و 

النصف صباحا.

مطلب رقم 50361 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : تاغزوت 1.
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اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تاغزوت 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني ، جماعة بني زولي، احملل املدعو : استور.

مسـاحتـه : 21ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مصرف .

شـرقـا : امزيل بوجمعة .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 20 اكتوبر 2009 ؛

عملية حتديده ستقع :  31  يناير 2019 على الساعة : الثانية عشر و 

النصف صباحا.

مطلب رقم 50362 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : تاغزوت 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تاغزوت 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني ، جماعة بني زولي، احملل املدعو : استور.

مسـاحتـه : 15 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مصرف .

شـرقـا : احمد بن اخليفة .

جـنـوبا : مصرف .

غـربـا : مصرف .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 20 اكتوبر 2009 ؛

عملية حتديده ستقع :  31  يناير 2019 على الساعة : الواحدة و النصف زواال.

مطلب رقم 50363 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : تني بابا علي.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : تني بابا علي. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني ، جماعة بني زولي، احملل املدعو : امردول.

مسـاحتـه : 90 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مصرف .

شـرقـا : فاحت الطيب .

جـنـوبا : مصرف .

غـربـا : ورثة الغندور بوزركان .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 31 مارس 2011 ؛

التاسعة   : الساعة  على   2019 يناير    31  : ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 50364 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : مقيوزان 4.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : مقيوزان 4. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو : امردول.

مسـاحتـه : 2ار 40 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مصرف .

شـرقـا : ورثة امحكد بن العزيز .

جـنـوبا : مصرف .

غـربـا : األوقاف .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع :  31  يناير 2019 على الساعة : العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 50365 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : متخفيت.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : متخفيت. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو : امردول.

مسـاحتـه : 4ار 80 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : االغالني حلسن بن عبد الرحمان .

شـرقـا : مصرف .

جـنـوبا : ممر عمومي .

غـربـا : احلاج محمد بن علي .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 31 مارس 2011 ؛

عشر  احلادية   : الساعة  على   2019 يناير    31  : ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.
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مطلب رقم 50366 - 28

تاريخ االيداع :  06  ديسمبر 2019.

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : اكر نعيشة 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : اكر نعيشة 3. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار نخيل ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة تنزولني، جماعة بني زولي، احملل املدعو : امردول.

مسـاحتـه : 1ار 30 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة احلاج السواقي .

شـرقـا : ورثة ايت الساهل .

جـنـوبا : ورثة احلاج السواقي .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : ال شيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ 31 مارس 2011 ؛

عشر  الثانية   : الساعة  على   2019 يناير    31  : ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 50367 - 28

تاريخ االيداع :  09  ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : السـيد محمد ازملاض بن حلسن. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : محمد ازملاض.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : محمد ازملاض. 

نـوع امللك : أرض بها بناية من طابق ارضي وطابق علوي ؛

موقعه : اقليم ورززازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تكمي اجلديد.

مسـاحتـه : 1ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : فاطمة لبيهي .

غـربـا : محمد لبيهي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 26 دي احلجة 1434 موافق فاحت نوفمبر 2013؛

االولى1406 موافق  20جمادى  بتاريخ  - نسخة من رسم شراء عدلي 

31يناير 1986؛

- نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ 26 جمادى الثاني 1432 موافق 

فاحت يونيو 2011؛

- شهادة إدارية بتاريخ 08 نوفمبر 2019؛

- صورة شمسية من رسم وكالة عدلي بتاريخ 05 شوال 1431 موافق 

14 سبتمبر 2010؛

التاسعة   : الساعة  على   2020 فبراير    10  : ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 50368 - 28

تاريخ االيداع :  10  ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : السـيد عبد اهلل اناصر بن حماد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حاليا : ملك اناصر.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك اناصر. 

نـوع امللك : أرض بها بناية من طابق ارضي وطابق علوي ؛

موقعه : مدينة ورززات، احملل املدعو : حي ايت كضيف.

مسـاحتـه : 1ار 10 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : بلفارس عبد الرحمان .

غـربـا : بلفارس عبد الرحمان .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 فبراير1985 

موافق  1404 رجب   04 مؤرخة  عدلية  وكالة  رسم  من  نسخة   -

05 ابريل 1984

- نسخة من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 1970 ؛

العاشرة   : الساعة  على   2020 فبراير    10  : ستقع  حتديده  عملية 

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات.

املصطفى فخري.    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-139299

تاريخ اإليداع 19 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ، 

االسم الذي يعرف به امللك " مدرسة الكوز"

 1765 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة الكوز"

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

باحملل  تيزنيت  اقليم  انزي  ودائرة  قيادة  اسافن  ايت  جماعة   : موقعه 

املدعو " مدرسة الكوز ،

مساحته : 21 آ 14 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير ، 

شرقا : ملك الغير ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير ، 

احلقوق العينية : الشيء . 
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الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

بتيزنيت مؤرخة في 12 ديسمبر 2019 ،

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-139300

تاريخ اإليداع 20 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : السيدة رقية بال بنت محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " ثالث ندبريك 4 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ثالث ندبريك 4 "

نوعه : أرض عارية ،

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " ثالث ندبريك ،

مساحته : 78 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : عائشة بال ، 

شرقا : ورثة ادبوعالل ، 

جنوبا : يامنة بال ،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 15 مارس 2018 ،

نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في29 أكتوبر 2015

شهادة ادارية مؤرخة في 04 سبتمبر 2019 عدد 139 - 2019.

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-139301

تاريخ اإليداع 23 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد مبارك الوزاني بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك " الوزاني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك الوزاني "

نوعه : أرض عارية ،

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " أفتاس " ،

مساحته : 01 آ 03 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : اليوسفي أحمد ، 

جنوبا : ورثة اداملودن ،

غربا : البشير التلمودي ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر2019 ،

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في فاحت أكتوبر 2019

نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 05 نوفمبر 2019
على   2020 فبراير   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-139302
تاريخ اإليداع 23 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم فقير بن بلخير ، 
االسم الذي يعرف به امللك " فوق الروايس 01 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فوق الروايس 01"
نوعه : أرض عارية بها نباتات برية ،

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " 
دوار متاللت " ،

مساحته : 20 آ 20 س تقريبا ،
حدوده : 

شماال : فقير أحمد بعضا وورثة عبد القادر بعضا آخر، 
وابراهيم فقير  : احلسن بلخير وورثة محمد اوسماعيل بعضا  شرقا 

بعضا آخر، 
جنوبا : ممر عمومي ،

غربا : ممر عمومي عرضه متغير، 
احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2019 ،
على   2020 فبراير   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-139303
تاريخ اإليداع 23 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم فقير بن بلخير ، 
االسم الذي يعرف به امللك " فوق الروايس 03 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فوق الروايس 03"
نوعه : أرض بجزء منها بها بناية سفلية والباقي عارية ،

موقعه : جماعة وقيادة الساحل دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " 
دوار متاللت " ،

مساحته : 05 آ 10 س تقريبا ،
حدوده : 

شماال : ادبلعيد ، 
شرقا : بوروس ، 

جنوبا : ممر عمومي بعضا واحلسني هدون بعضا آخر،
غربا : ممر عمومي ، 

احلقوق العينية : الشيء . 
أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2019 ،

على   2020 فبراير   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة : 14 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-139304
تاريخ اإليداع 23 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم فقير بن بلخير ، 
االسم الذي يعرف به امللك " فوق الروايس 02 "



عدد 1096 - 05 جمادى األولى 1441 )فاحت يناير 2020(56

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فوق الروايس 02"

نوعه : أرض عارية بها نباتات برية ،

"دوار  املدعو  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  جماعة   : موقعه 

متاللت" ،

مساحته : 04 آ 80 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ممر عمومي ، 

شرقا : ورثة بيلقاعن ، 

جنوبا : ورثة بن اسماعيل ،

غربا : ورثة شيخ علي بها ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2019 ،

على   2020 فبراير   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 15 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-139305

تاريخ اإليداع 24 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد احوزين الطيب بن ابراهيم ، 

االسم الذي يعرف به امللك " تاركا 02 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" تركا 02"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني 

تركا   " املدعو  باحملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  وباشوية  بلدية   : موقعه 

اميان " ،

مساحته : 01 آ 38 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رضوان عبد الكرمي ، 

شرقا : عابد أبصوص ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : ياسني احوزين ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ماي 2014 ،

وكالة عرفية مؤرخة في 16 ديسمبر2013 ،

على   2020 فبراير   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بلدية سيدي ايفني رقم 105" 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 189

بتاريخ 14 اغسطس 2002

مسطرة  فإن   2019 ديسمبر   11 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" بلدية سيدي ايفني رقم 105" مطلب التحفيظ 

رقم 11415 - 31 الكائن ببلدية وباشوية سيدي ايفني احملل املدعو مركز 

التحفيظ  اآلن فصاعدا في اسم نفس طالبة  تتابع من  ايفني  سيدي 

االصلية وكذا أصحاب حق الزينة املذكورين أسفله وذلك مبقتضى نفس 

العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

- رسالة السيد رئيس اجمللس البلدي لسيدي ايفني حتت عدد 002346 

من  املستفيدين  بأسماء  الئحة  تتضمن   2011 دبيسمبر   05 بتاريخ 

جتزئة أمزدوغ للملك البلدي رقم 105 وكذا حق الزينة لفائذة الساذة : 

التزاني-  اهلل  اذبوزية-عبد  حميد  لهري-  فاطمة  لهري-  اهلل  عبد   -

محيجيبة الروماني- محمد سمان- فاطمة بنعالل-البشيرزيتوني- احمد 

احلسناوي – حسان احلسناوي - احمد بورمضان- محمد احميميد-امبارك 

النمرود- احلسني اجلوهري- محمد ايت املودن- البشير التكني- زينة لعرج- 

عبد اهلل احميميد- علي احميميد- عمر امحيل –مولود العسال- احمد 

عزيزة  ازغري-  مبارك  الواد-  عيادة  الفائق-  عمر  اجملاطي-  كلثوم  بوشان- 

االدريسي- امبيريكة صيكة- حفيظة كامل- الكنتاوي- احلسني الراجي- 

احمد  موالي  الكنتاوي-  احمد شريف- سلطانة  موالي  الشلح-  يوسف 

مليكة  احلساني-  محمد   - املشيوط  الشاكي-مباركة  بالل  مزكو-  ايت 

الدوبياني- احمد فرت-عصمان باهي- حسن تلمودي- ارقية مارية- رقية 

فاطمة  بيزوري-  حلسن  عيالل-  محيجبة  اوفقير-  الكرمي  عبد  نتوف- 

املستاوي-مرمي خلضر- محمد بلغرليض- رقية جموض- أم خلوت الراضي-

الزبيرالتلفاني- علي بوراين – مبارك بوعبيد- عائلة نتوف- فاطنة العود- 

احلسني امليدعي- بوبكر أمرشي- محيجيبة املرافق- زينة بوتغروط - أحمد 

عبو- فاطمة املرجي- علي مبارة- مليكة التومي-احملجوب احلسن- حلسن 

خديجة  لعيوني-  عامر   – البوغا  النبي  عبد  الهداوي-  العياشي  صابر- 

ليلوها  الهديلي-  عائشة  الهباري-  اهلل  عبد  العبدي-  امبيريكة  الزاوي- 

واجا-رغية  الداودي-علي  بوشداك-حلسن  أحمد  أزناك-  احلسني  الراجي- 

أجبابدي-  الركيبي بوشيت- محمد  حيروش-احلسني مرافق-مولود زكي- 

الصفدي-  احلسني  عباد-  أمرشي- عائشة  بوقشاب-احلسن  السالم  عبد 

ادريس  بوروان-  حفيظة  اشري-  أحمد  الروماني-  واجا-السالك  ابراهيم 

شانع- أم العيد بوبريك - عبد العالي بورشوق- عمر البيروكي- مسعود 

ادمولود- عائشة أمزاي- عائشة األزهري- فاطمة بيروك- احلبيب بومكلي- 

كلثومة  كتاني-  املالك  عبد  بوكدور-  عائشة  الناجي-  الرحيم  عبد 

حلسن  العود-  محمد  بوهوش-  مبارك  العباسي-  فاضمة  االنصاري- 

محمد  فادس-  مصطفى  الرويس-  اهلل  عبد  الرقطي-  محمد  عكاش- 

عويشة  منير-  العربي  اخلياطي-  بوشتة  عايدة-  محجوبة  الكنتاوي- 

السوكمي- عائشة بن سهلة- امليكف الديب- امليكف االدريسي- يامنة 

باعقيلي- بنمدين مليكة بنت ناصر- ادريس بن الطاهرة بن محمد- بويت 

ابراهيم بن احمد- بوعالم احلسن بن احلسني- الرملي محمد بن احلسني- 

الهروسي محمد بن احلسني- اعريوش محمد بن بوجمعة- املشيوط عبد 

الصمد بن محمد- املصطفى البوريو- بكار البشير بن ابراهيم- اروسي 

محمد بن سويلم- احميميد عبال- سمان احلسن- عمربن العربي - حمو 

أم اخلوت بنت العربي- همو محمد- بكار محمد .

والباقي بدون تغيير .
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" البركة 5 "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 788 

بتاريخ 05 فبراير 2014

فإن مسطرة  ديسمبر 2019   23 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى" البركة 5" مطلب التحفيظ رقم 22911 - 31 

الكائن بجماعة أربعاء ايت عبد اهلل قيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي 

تتابع من اآلن فصاعدا في  ادعيسى  ادالغور  ايفني احملل املدعو مزارع 

اسم نفس طالب التحفيظ االصلي سليمان بنكور بن أحمد وبارتفاق 

حق املرور لفائدة السادة : احلسني الغور- ابراهيم الغور – أحمد الغور 

– مبارك الغور – سليمان الغور – ومحمد الغور وذلك مبقتضى نفس 

العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

ملف   2017 اغسطس   15 بتاريخ  الصادر   206 رقم  ابتدائي  حكم   -

التحفيظ عدد 258/2016 

- شهادة عدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 04 فبراير2019 والباقي 

بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62149 - 35

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : أحمد الكوري ابن الطاهر .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بوتافغة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوتافغة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة وجماعة احلنشان دوار اجبالي. 

مساحته : 12 آر 80 سنتيارا تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بوكصة. 

شرقا : ورثة عمر املسكالي والرسم العقاري عدد 8030 - م.

جنوبا : والرسم العقاري عدد 8030 - م.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2019.

- وكالة عدلية خاصة مؤرخة في 06 مارس 2019.

- شهادة إدارية عدد 16 مؤرخة في 17 - 05 - 2019

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد : 18 فبراير 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62150 - 35

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : ياسني معدور بن عالل .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الدالية1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدالية 1.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أقرمود، قرمود املركز 

مساحته : 02آر و 08 سنتيار تقريبا.

حدوده : : 

شماال : نصيب عبد الكرمي

شرقا : الركراكي النعيمي.

جنوبا : محمد جواد، مصطفى جواد، الركراكي النعيمي 

غربا : ممر خاص .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 يونيو 2014.

- شهادة ادارية عدد 144 مؤرخة في 19 يونيو 2014

- شهادة إدارية عدد 145 مؤرخة في 19 يونيو 2014

وكالة عرفية خاصة مصححة اإلمضاء بتاريخ 07 اكتوبر 2019

- شهادة ادارية عدد 10 مؤرخة في 25 اكتوبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ابريل 2016 

- عقد قسمة ثابت التاريخ مؤرخ في 09 - 01 - 2018

- ملحق العقد ثابت التاريخ مؤرخ في 16 ديسمبر 2019

تصميم موقعي.

تاريخ التحديد : 19 فبراير 2020 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62151 - 35

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : فاطمة الباز بنت عمر.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : طلوع 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : طلوع 2.

نوعه : أرض فالحية.

سيدي  جماعة  سميمو  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

أحمد السايح ، دوار أغناج . 

مساحته : 18آر67 سنتيار تقريبا.

حدوده : : 

شماال : عمر أقريش 

شرقا : احلسني أقريش 

جنوبا : ممر خاص عرضه4 أمتار وبعضا عمر أقريش 

غربا : أحمد أقريش.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 يوليو 2019.

- نسخة طبق األصل من شهادة ادارية عدد 15 مؤرخة في 25 يونيو 2019
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- رسم هبة عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2019

- وكالة خاصة مؤرخة في 14 نوفمبر 2019 

تصميم موقعي.

تاريخ التحديد : 19 فبراير 2020 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 62152 - 35

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : العربي وارحيم ابن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك تسكرين.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك تسكرين.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان.

موقعه : إقليم الصويرة ودائرة متنار، قيادة تدزي جماعة سيدي احمد 

اوحامد دوار الرياض. 

مساحته : 30 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة إدامغار. 

شرقا : ورثة إدورحيم.

جنوبا : ورثة إدورحيم .

غربا : : اد بن سعيد.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ابريل 2019.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 15 ابريل 2011.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 1993.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2011.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2010.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2018.

تاريخ التحديد : 20 فبراير 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62153 - 35

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : العربي وارحيم بن احلسن .

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك أورتي احلسن .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك أورتي احلسن .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وأركان .

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي أحماد 

أوحمد دوار الرياض. 

مساحته : 30آر تقريبا.

حدوده : : 

شماال : ورثة بهي بن احلاج احلسني. 

شرقا : ورثة إدورحيم .

جنوبا : ورثة إدورحيم 

غربا : ورثة مبارك بن أحمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ابريل 2019.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 15 ابريل 2011.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 1993.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2011.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2010.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2018.

تاريخ التحديد : 20 فبراير 2020 على الساعة 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 62154 - 35

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : العربي وارحيم بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك دومتصريت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك دومتصريت

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون .

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي أحماد 

أوحمد، دوار الرياض. 

مساحته : 20آرتقريبا.

حدوده : : 

شماال : السوكة 

شرقا : ورثة إدورحيم .

جنوبا : محند بن احلاج 

غربا : ورثة إدورحيم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

ملحق عدلي محرر بتاريخ 26 ذي القعدة 1440 املوافق ل29 يوليو 2019.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ابريل 2019.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 15 ابريل 2011.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 1993.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2011.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2010.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2018.

تاريخ التحديد : : 20 فبراير 2020 على الساعة 11 : 30
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مطلب رقم 62155 - 35

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : العربي وارحيم بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك دورت نشنتوف .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دورت نشنتوف .

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي جماعة سيدي أحماد 

أوحمد، دوار الرياض. 

مساحته : 30آر تقريبا.

حدوده : : 

شماال : ورثة إدورحيم 

شرقا : الطريق .

جنوبا : سعيد أحيا 

غربا : ورثة إدورحيم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ابريل 2019.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 15 ابريل 2011.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 1993.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2011.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2010.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2018

تاريخ التحديد : : 20 فبراير 2020 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 62156 - 35

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : محمد أزكاغ ابن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الزيتون.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الزيتون.

نوعه : أرض فالحية.

القليعة  دوار  اوناغة  وجماعة  قيادة  الصويرة،  ودائرة  إقليم   : موقعه 

فرقة احلرارثة. 

مساحته : 39 آر 07 سنتيارا تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 26934 - 35.

جنوبا : ورثة الكمري .

غربا : : ورثة الكمري.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 اغسطس 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 يونيو 2017.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 48 مؤرخة في 22 مارس 2017

تاريخ التحديد : 20 فبراير 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62157 - 35

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : العربي وارحيم ابن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك دار دوارت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك دار دوارت.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم الصويرة ودائرة متنار، قيادة تدزي جماعة سيدي احمد 

اوحامد دوار الرياض. 

مساحته : 30 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة إدورحيم. 

شرقا : ورثة إدورحيم.

جنوبا : ورثة إدورحيم .

غربا : : بهي بن احلاج احلسني.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ابريل 2019.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 15 ابريل 2011.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 1993.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2011.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2010.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2018.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62158 - 35

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : العربي وارحيم ابن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك دوارتي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك دوارتي.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة ودائرة متنار، قيادة تدزي جماعة سيدي احمد 

اوحامد دوار الرياض. 

مساحته : 30 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسن ابن احمد وارحيم. 
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شرقا : ورثة إدورحيم.

جنوبا : ورثة إدورحيم .

غربا : : سعيد أحيا.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ابريل 2019.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 15 ابريل 2011.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 1993.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2011.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2010.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2018.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2020 مع 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62159 - 35

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : العربي وارحيم ابن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك لوضا نتزومت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك لوضا نتزومت.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة ودائرة متنار، قيادة تدزي جماعة سيدي احمد 

اوحامد دوار الرياض. 

مساحته : 30 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة إدورحيم. 

شرقا : ورثة مبارك بن أحمد ورحيم.

جنوبا : ورثة مبارك بن أحمد ورحيم..

غربا : ورثة إدورحيم.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ابريل 2019.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 15 ابريل 2011.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 1993.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2011.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2010.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2018.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 2018.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2020 مع 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62160 - 35

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دار عدد 123.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار عدد 123.

نوعه : أرض بها سفلي وطابقني علويني وسطح.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة طنجة رقم 11. 

مساحته : 27 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة طنجة. 

شرقا : ورثة محمد بوضاض.

جنوبا : ورثة اوروس عبد السالم.

غربا : الرسم العقاري 7690 - م.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية مؤرخ في 05 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2020 مع 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62161 - 35

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1201.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1201.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

موقعه : مدينة الصويرة سوق الغزل رقم 103. 

مساحته : 09 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : سوق الغزل. 

شرقا : الرسم العقاري 24871 - 35.

جنوبا : زكرياء شكري .

غربا : سوق الغزل.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية مؤرخ في 05 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2020 مع 09 : 00 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي.    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32755 - 36

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019

طالبي التحفيظ : 

يوسف بن ادريس باحلسن.

نور الدين بن العربي املسة مناصفة بينهما. 
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "داوود ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "داوود"

نوعه : ارض عارية 

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة الساحل ، احملل املدعو حومة الروييف

مساحته : 01 ار تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد الزويني ؛

جنوبا : شارع

شرقا : فريد افضيلي ؛

غربا : ممر 

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

األصول  بكناش  األصل من رسم ملكية عدلي مضمن  -صورة طبق 

رقم 22 صحيفة 175 عدد 302 بتاريخ 2 أكتوبر 1978.

-نسخة من رسم توكيل عدلي ضمن اصلها بكناش اخملتلفة رقم 2 ب 

صحيفة 403 عدد 517 بتاريخ 06 سبتمبر 2007.

-نسخة من رسم وكالة عدلي ضمن اصلها بكناش اخملتلفة رقم 1 ج 

صحيفة 292 عدد 363 بتاريخ 15 سبتمبر 2008.

-نسخة من رسم اراثة و إحصاء عدلي ضمن اصلها بكناش التركات 

رقم 4 د صحيفة 157 عدد 108 بتاريخ 25 مارس 2010.

األمالك  بكناش  رسم مقاسمة عدلي مضمن  من  -صورة شمسية 

رقم 1 ف صحيفة 262 عدد 253 بتاريخ 27 مارس 2013 املودع اصلها 

باملطلب عدد 32636 - 36.

-نسخة من رسم بيان حظ في مقاسمة عدلي ضمن اصلها بكناش 

اخملتلفة رقم 2 ف صحيفة 83 عدد 83 بتاريخ 14 يناير 2016.

-نسخة من رسم بيان مقاسمة عدلي ضمن اصلها بكناش اخملتلفة 

رقم 5 ب صحيفة 206 عدد 258 بتاريخ 28 يناير 2016.

-رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 4أ صحيفة 136 عدد 

119 بتاريخ 19 يناير 2017.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 20 فبراير 2020 على 

الساعة 11 صباحا ؛

مطلب رقم 32757 - 36

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ السيدات و السادة : 

-حدهم االزعر بنت احمد بنسبة 06/48

-الزهرة اسطيطو بنت مصطفى بنسبة 07/48.

-كرمي اسطيطو بن مصطفى بنسبة 14/48.

-كمال اسطيطو بن مصطى بنسبة 14/48.

-فرح اسطيطو بنت مصطفى 07/48.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املصطفى"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املصطفى"

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي و طابقني علويني و منافع بالسطح .

موقعه : مدينة العرائش ، احملل املدعو " زنقة ابي علي اليوسي

مساحته : 85 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 7303 - 36 ؛

جنوبا : عبد الرحمان بويب ؛

شرقا : املطلب رقم 12000 ط؛

غربا : زنقة

احلقوق العينية : سور مشترك

أصل امللك : 

-رسم شراء دار عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 20 أ صحيفة 4 عدد 

6 بتاريخ 04 مارس 1970.

-صورة طبق األصل من شهادة املطابقة مؤرخة في 22 سبتمبر 1982

-مذكرة تقنية و ترجمتها املؤرخة في 19 ديسمبر 2019.

 1 رقم  التركات  بسجل  مضمن  عدلي  الفريضة  و  االراثة  -رسم 

صحيفة 74 عدد 49 بتاريخ 01 فبراير 2019.

وكالة مفوضة عدلي مضمن بسجل  رسم  األصل من  -صورة طبق 

اخملتلفة رقم 12 د صحيفة 334 عدد 224 بتاريخ 07 فبراير 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 20 فبراير 2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا؛

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش.

العربي الظريف.    

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2729 - 38 

تاريـخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019

طالبو التحفيظ : 

1 -لعميري مليكة بنت الفاطمي بنسبة 15892 - 73567

2 - لعميري جناة بنت الفاطمي بنسبة 15892 - 73567

3 - لعميري السعدية بنت الفاطمي بنسبة 15892 - 73567

4 - موالي عمرو االمراني بن موالي املهدي بنسبة 25891 - 73567

النسب  حسب  بينهم  الشياع  على  التحفيظ  طالبي  بصفتهم 

املذكورة أعاله .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » اخملينط«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اخملينط «.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة دوار اوالد.

نوعه : ارض. 

مساحته : 07 هـ 35 آر67 س تقريبا

حدوده : 

شماال : املطلب عدد 1853 - 38؛
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شرقا : الرسم العقاري عدد 5196 ؛

جنوبا : وادي لعليليكا ؛

غربا : ارض فالحية باسم لعميري حمو .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 13  : ل  املوافق   1440 شوال   09 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   -  1

يونيو  2019 ضمن بعدد 83 ضحيفة 135 بتاريخ 11 يوليو 2019 كناش 

األمالك رقم 21

2 - شهادة إدارية حتت عدد 04 مؤرخة في 31 ماي 2019

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31539 - 39

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد تدارت موسى بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك تدارت موسى «. 

نوعـه : ارض فالحية محاطة بسور بها مرأب.

موقعه : دوار اسدرمي قبيلة اداوزدوت جماعة وقيادة ولقاضي دائرة اغرم 

اقليم تارودانت.

مساحته : 04 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : طالب التحفيظ؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : طالب التحفيظ؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2019.

تاريخ التحديد : 19 فبراير 2020 على الساعة 13 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31540 - 39

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قطعة ابرو «. 

نوعـه : ارض فالحية بها اشجار مختلفة و شجرتي زيتون .

موقعه : حي املعديات بلدية تارودانت.

مساحته : 02 ار 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة والرسم العقاري عدد 8301 - س؛ 

شرقا : زنقة والرسم العقاري عدد 8301 - س؛ 

جنوبا : االحباس والرسم العقاري عدد 8402 - س ؛

غربا : الرسمني العقاريني عدد 18387 - 39 – 4763 - س ؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 4948 مؤرخة في 11 ديسمبر 2019. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31541 - 39

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

امالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اعدادية افريجة «. 

نوعـه : اعدادية.

موقعه : دوار اوالد احمد جماعة افريجة قيادة افريجة اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 25 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت زروال؛ 

شرقا : الناصري اسماعيل والناصري خديجة والرسم العقاري عدد 3486 - س؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

ارضية  بالتراضي لقطعة  اقتناء  اخلاص( في  )امللك  للدولة  قراريأذن   -

غير محفظة مؤرخ في فاحت نوفمبر 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لرسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2018.

في  مؤرخ  عدلي  ملكية  ثبوت  رسم  مللحق  االصل  طبق  نسخة   -

18 فبراير 2019.

- نسخة طبق االصل لعقد وكالة عدلي مؤرخ في 16 يوليو 2018.

- نسخة طبق االصل مللحق عقد وكالة عدلي مؤرخ في 21 يناير 2019.

- نسخة طبق االصل لعقد وكالة عدلي مؤرخ في 02 يناير 2019.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31542 - 39

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : محمد الطور بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان الغدير «. 

نوعـه : أرض فالحية.
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موقعه : دوار افريات اوالد سعيد جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب 

اقليم تارودانت.

مساحته : 08 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : جناح امبارك؛ 

شرقا : ورثة احلاج ابريك و اجناح امبارك؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : احمد بن الهاشمي؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد مبادلة عدلي مؤرخة في 29 نوفمبر 1982 .

- نسخة طبق االصل لعقد اراثة عدلي مؤرخة في 09 مارس 2018 .

- نسخة طبق االصل لنسخة من رسم اراثة عدلي محرر اصلها في 

09 يوليو 2002 .

- عقدي هبة عدليني مؤرخان في 10 يونيو 2019 .

- عقدي بيع عدليني مؤرخان في 10 يونيو 2019 .

- شهادة ادارية مؤرخة في 12 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2020 على الساعة 11 : 00 زواال.

مطلب رقم 31543 - 39

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالبو التحفيظ : 

 - السيدة ازروال خديجة بنت محمد بنسبة 1 - 7 .

- السيد ازروال احمد بن محمد بنسبة 2 - 7 .

- السيدة ازروال عائشة بنت محمد بنسبة 1 - 7 .

- السيدة ازروال فاضمة بنت محمد بنسبة 1 - 7 .

- السيد ازروال ابراهيم بن محمد بنسبة 2 - 7 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ادم تقلتني «. 

نوعـه : أرض فالحية .

موقعه : دوار امسدكت جماعة تدسي نسندالن قيادة مشرع العني 

دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 37 ار 23 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ازروال محمد منهم طالبة التحفيظ؛ 

شرقا : ورثة االدريسي اوبال منهم االدريسي عبد اهلل؛ 

جنوبا : ورثة االدريسي موسى منهم االدريسي عمر؛

غربا : ورثة االدريسي موسى منهم االدريسي عمر ؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019 .

- نسخة طبق االصل لعقد اراثة عدلي مؤرخة في 14 اكتوبر 2019 .

- نسخة من رسم استمرار عدلي محرر اصلها في 15 نوفمبر 2018.

تاريخ التحديد : 25 فبراير 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31544 - 39

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد البشير الهبيش بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » احلوش«. 

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار اوالد علي بلدية الكردان اقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 27 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق وساحة عمومية؛ 

شرقا : حسن سمني بن علي والزهرة احلدادي؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 31 اكتوبر 2019.

تاريخ التحديد : 25 فبراير 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31545 - 39

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

امالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة ايت بوعزة «. 

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار ايت بوعزة بلدية الكردان اقليم تارودانت.

مساحته : 18 ار 39 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 22331 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 22331 - 39 والطريق؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 22238 - 39؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 22259 - 39؛

 احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 05 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 27 فبراير 2020 على الساعة 30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 31546 - 39

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

امالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة الركايك «. 

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار الركايك جماعة الكدية البيضاء قيادة اوالد امحلة دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 58 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مقبرة واملدرسة العتيقة؛ 
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شرقا : ساحة؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق؛

 احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 05 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 27 فبراير 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31547 - 39

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب 

امالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة النواجي السفلى «. 

نوعـه : مدرسة.

قيادة  الطاهر  سيدي  زاوية  جماعة  السفلى  النواجي  دوار   : موقعه 

احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : جمعية االطلس ومسجد؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : جمعية الرحاب والطريق؛

 احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 05 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 26 فبراير 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ميمكساوي «

مطلب رقم 1422 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 4132 املؤرخة في 08 يناير 1992.

فان مسطرة  ديسمبر 2019   18 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى" ميمكساوي " موضوع مطلب التحفيظ عدد 

1422 - 39 الكائن مزارع تدسي جماعة تدسي نسندالن قيادة مشرع 

العني دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا مجزأة 

على الشكل التالي : 

- حتت االسم اجلديد *ملك حلسن بن املعلم* وملساحة حقيقية قدرها 

07 هـ 89 آر 91 سنتيارا في اسم السادة : 

- عبد الهادي بال بن حلسن بنسبة 1 - 3.

- احمد بال بن حلسن بنسبة 1 - 3.

- عبد اللطيف بال بن حلسن بنسبة 1 - 3.

حتت االسم اجلديد *ملك الدرزي* وملساحة حقيقية قدرها 04 هـ 65 آر 

07 سنتيارا في اسم السادة والسيدات : 

- فضمة بنت عبد اهلل بنسبة 9 - 72.

- الدرزي جامع بن بلعيد بنسبة 14 - 72.

- الدرزي محمد بن بلعيد بنسبة 14 - 72.

- الدرزي احلسني بن بلعيد بنسبة 14 - 72.

- الدرزي فضمة بنت بلعيد بنسبة 7 - 72.

- الدرزي زينة بنت بلعيد بنسبة 7 - 72.

- الدرزي عائشة بنت بلعيد بنسبة 7 - 72.

- حتت االسم اجلديد *ملك ايت خي* وملساحة حقيقية قدرها 02 هـ 

15 آر 05 سنتيارا في اسم السيدة : 

- هنية ايت خيي بنت ابراهيم بنسبة 1 - 1.

قدرها  حقيقية  وملساحة  الكنك*  ايت  *ملك  اجلديد  االسم  حتت   -

01 هـ 88 آر 93 سنتيارا في اسم السيدتان : 

- ايت الكنك فاطمة بنت يحي بنسبة 1 - 2. 

- ايت الكنك ايجة بنت يحي بنسبة 1 - 2. 

حتت االسم القدمي وملا تبقى من امللك في اسم نفس طالب التحفيظ 

تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك  االصليني 

ملطلب التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

 - طلب مصحح االمضاء في 10 ديسمبر 2019.

- نسخة حلكم ابتدائي رقم 1 ملف عدد 142 - 03 مؤرخ في 03 - 01 - 2008. 

في مؤرخ   08  -  111 عدد  ملف   90 رقم  استئنافي  لقرار  نسخة   -

 21 ابريل 2009. 

- نسخة لقرار محكمة النقض رقم 5498 ملف عدد 4067 - 1 - 1 - 2009 

مؤرخ في 13 ديسمبر 2011. 

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 21 فبراير 2014.

- شهادة بعدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 16 ابريل 2014.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 1990.

- رسم اراثة ضمنها فريضة عدلي مؤرخ في 29 فبراير 2012.

- نسخة حلكم ابتدائي رقم 231 - 15 ملف عدد 219 - 2015 مؤرخ في 

06 يوليو 2015. 

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 04 نوفمبر 2019. 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 مارس 2012.

- ملحق رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2019.

- وكالة عدلية مؤرخة في 08 اكتوبر 2019.

- وكالة عدلية مؤرخة في 31 اكتوبر 2019.

- اشهاد باملوافقة على عقد شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.

- عقد وكالة عرفية مؤرخ في 08 مارس 2012.

- عقد وكالة عرفية مؤرخ في 04 مارس 2012.

- نسخة طبق االصل لرسم تصرف عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 1992.

- نسخة طبق االصل لرسم وكالة عدلية مؤرخة في 23 اغسطس 1993.

- نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 فبراير 1994.

- وكالة عدلية مؤرخة في 14 اكتوبر 1968.

- نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 27 سبتمبر 1993.

- نسخة طبق االصل لرسم تصرف عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 1993.
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 خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » دار فاطمة الشلحة « 

مطلب رقم 7154 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم 191 املؤرخة في 14 اغسطس 2002.

فان مسطرة  ديسمبر 2019   19 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

مطلب  موضوع  الشلحة"  فاطمة  دار  املسمى"  امللك  حتفيظ 

التحفيظ عدد 7154 - 39 الكائن دوار الكبير جماعة الكفيفات قيادة 

عني شعيب دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا 

نفس  إلى  استنادا  وذلك  بوشتى  بن  احلسن سيوخ  السيد  اسم  في 

الوثائق املودعة سالفا تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- اشهاد عدلي مؤرخ في 28 يناير 2019.

بتاريخ العقاري  التحفيظ  ظهير  من   84 للفصل  طبقا  االيداع   -

22 اكتوبر 2008، كناش 13 عدد 1004 والذي سيصبح الغيا بعد نشر 

هذه اخلالصة االصالحية.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو      

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30121 - 41

تاريخ االيداع : 10 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن بن عمرو الصابري.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : لقوار.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "لقوار". 

نوعـه : أرض فالحية بها بناية من سفلي وطابقني علويني؛

طم  بئر  تبودة،جماعة  راس  املنزل،قيادة  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 

طم،احملل املدعو : "لقوار".

مساحته : 01 آ 01 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 45796 - 41؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 45796 - 41؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 45796 - 41؛

غربا : الرسم العقاري عدد 45796 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2018؛ 

2 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 07 نوفمبر 2019؛

على   2020 فبراير   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30122 - 41

تاريخ االيداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز بن حلسن الكدار.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكدار". 

نوعـه : أرض محجرة بها بناية من سفلي؛

عني  يازغة،جماعة  بني  املنزل،قيادة  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 

متكناي،احملل املدعو : "الكدار"

مساحته : 61 آ 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد ملوك؛

شرقا : محمد ملوك؛

جنوبا : محمد ملوك؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2001؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 يناير 2013؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2013؛

على   2020 فبراير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30123 - 41

تاريخ االيداع : 13 ديسمبر 2019.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 - عبد الفتاح بن عبد القادر بوسعيد؛

2 - سومية بنت العربي الوهابي؛

3 - آدم بن عبد الفتاح بوسعيد؛

4 - عبد القادر بن عبد الفتاح بوسعيد،بصفتهم شركاء على الشياع 

وسوية بينهم.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "النخلة". 

نوعـه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي؛

موقعه : مدينة صفرو،احملل املدعو : "حي ستي مسعودة".

مساحته : 01 آ 36 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج اخملتار الكعبوري؛

شرقا : احلميمر محمد اعلي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16 أكتوبر 1969؛ 
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2 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 10 أكتوبر 2015؛

3 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 13 أكتوبر 2015؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 أكتوبر 2015؛

5 - عقد موافقة عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2019؛

على   2020 فبراير   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30124 - 41

تاريخ االيداع : 16 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر بن محمد جناح.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الكروشة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكروشة". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة ب100 شجرة من الزيتون؛

اقورار،احملل  أغبالو  ،جماعة  الواثة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "الكروشة".

مساحته : 01 هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد ولد حدو بن علي )مطلب التحفيظ عدد 16391 - 41(؛

شرقا : ورثة التهامي لشخم؛

جنوبا : أوالد احلاج محمد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 20 ماي 1993؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يونيو 1993؛

على   2020 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30125 - 41

تاريخ االيداع : 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد بوبكر بن محمد بونور.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : فدان تيشوت بلحاج.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بونور بوبكر". 

نوعـه : أرض فالحية؛

العنوصر،احملل  يوسي،جماعة  آيت  ودائرة صفرو،قيادة  إقليم   : موقعه 

املدعو : "مزارع آيت امحمد".

مساحته : 05 هـ 27 آ 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : يطو احلسني وطريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 40271 - 41؛

غربا : الرسمان العقاريان عدد 41476 - 41 و 41481 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - موجب ملكية عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2018؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر 2018؛ 

على   2020 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال .

مطلب رقم 30126 - 41

تاريخ االيداع : 18 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : السيدة السعدية بنت ادريس غزالي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : احمري.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "احمري". 

نوعـه : أرض فالحية؛

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد،احملل املدعو : "احمري".

مساحته : 34 آ 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد احلسني بن احلاج؛

شرقا : ورثة محمد احلسني بن احلاج؛

جنوبا : طريق للراجلني؛

غربا : ورثة محمد بن اجلياللي؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ماي 2007؛ 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2009؛

على   2020 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت                

مطلب رقم  35516 - 42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :  حسن مسعودي ابن قدور

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  عيشة حمو تصفايت2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عيشة حمو تصفايت 2. 

نوعه :  أرض بورية؛

موقعه :  اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو عيشة حمو تصفايت 2.

 مساحته : 87 آ 30 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  مسعودي عبد احلق؛

شرقا :  العاصي؛

جنوبا :  أوعرفة ؛

غربا :  الشعبة؛

احلقوق العينية :  ال شيء

أصل امللك :  

عقد قسمة بنظائر ضمن حتت عدد 91 ص 107 كناش االمالك رقم 67 

بتاريخ 04  نوفمبر  2013 

صورة شمسية لرسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 125 كناش االمالك 

رقم 40 بتاريخ 30 سبتمبر 1995

عن  صادر   04/2019 عدد  جزئي  تعرض  إيداع  لوصل  شمسية  صورة 

قيادة زايدة بتاريخ 08 أبريل 2019

على   2020 فبراير   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  :  13 : 00 زواال.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621.

                

مطلب رقم   35517 - 42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :  الوزاني مسعودي ابن قدور

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  عيشة حمو تصفايت 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عيشة حمو تصفايت 3. 

نوعه :  أرض بورية؛

موقعه :  اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو :  عيشة حمو تصفايت 3.

 مساحته : 71 آ 78 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  مسعودي التهامي؛

شرقا :  العاصي؛

جنوبا :  مسعودي عبد احلق ؛

غربا :  الشعبة؛

احلقوق العينية :  ال شيء:

أصل امللك :  

عقد قسمة بنظائر ضمن حتت عدد 91 ص 107 كناش االمالك رقم 67 

بتاريخ 04  نوفمبر  2013 

صورة شمسية لرسم شراء عدلي ضمن حتت  عدد125  كناش االمالك 

رقم 40 بتاريخ 30 سبتمبر 1995

عن  صادر   04/2019 عدد  جزئي  تعرض  إيداع  لوصل  شمسية  صورة 

قيادة زايدة بتاريخ 08 أبريل 2019

2020 على  فبراير   18   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  :  13 : 30 زواال.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

                

مطلب رقم   35518 - 42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :  التهامي مسعودي ابن قدور

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  عيشة حمو تصفايت 4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عيشة حمو تصفايت 4. 

نوعه :  أرض بورية؛

موقعه :  اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو :  عيشة حمو تصفايت 4.

 مساحته : 77 آ 60 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  الصديق؛

شرقا :  العاصي؛

جنوبا :  مسعودي الوزاني ؛

غربا :  الشعبة؛

احلقوق العينية :  ال شيء

أصل امللك :  

عقد قسمة بنظائر ضمن حتت عدد 91 ص 107 كناش االمالك رقم 67 

بتاريخ 04  نوفمبر  2013 

صورة شمسية لرسم شراء عدلي ضمن حتت  عدد125  كناش االمالك 

رقم 40 بتاريخ 30 سبتمبر 1995

عن  صادر   04/2019 عدد  جزئي  تعرض  إيداع  لوصل  شمسية  صورة 

قيادة زايدة بتاريخ 08 أبريل 2019

2020 على  فبراير   18   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  :  14 : 00 زواال.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

                

مطلب رقم   35519 - 42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :  

1 -فاطمة اغربي بنت امبارك
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 2 -محمد الرامي ابن حدو

3 - سعيد الرامي ابن حدو

4 - عبد اهلل الرامي ابن حدو

5 - ميمون الرامي ابن حدو

6 - حفيظ الرامي ابن حدو :بصفتهم شركاء على الشياع.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  تبرشانت 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تبرشانت 1. 

نوعه :  أرض زراعية بورية؛

موقعه :  اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو :  تبرشانت 1.

 مساحته : 44آ 80 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  حلسن ابن ميمون؛

شرقا :  بن عال وعال   ,  موحى احماد؛

جنوبا :  الطريق العمومي ؛

غربا :  ورثة بن عيسى: ميطري مرغا؛

احلقوق العينية :  ال شيء

أصل امللك :  

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 424 كناش االمالك 38 

بتاريخ 20 ديسمبر  1994

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 366 كناش االمالك 43 

بتاريخ 26 مارس 1997

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 170 كناش االمالك 38 

بتاريخ 26 سبتمبر 1994

االمالك عدد  258 سجل  160 ص  رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 

74بتاريخ 08 يناير 2018

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 135 كناش االمالك رقم 38 بتاريخ  

16 سبتمبر 1994

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 86 كناش االمالك رقم 40 بتاريخ 16 

سبتمبر 1995

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 58 كناش االمالك 13 بتاريخ 20 أكتوبر 1981

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 475 كناش االمالك رقم 42 بتاريخ 

30 أكتوبر 1996

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 325 كناش االمالك رقم 37 بتاريخ 

02يونيو 1994.

كناش   282 ص   298 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

االمالك 37 بتاريخ 28 يونيو 1994

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 384 كناش االمالك عدد 

43 بتاريخ 08 أبريل 1997

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 574 كناش االمالك عدد 

39 بتاريخ 14 يوليو 1995

2020 على  فبراير   18   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 14 : 30 زواال.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

                

مطلب رقم   35520  -  42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :

1 -  فاطمة اغربي بنت امبارك 

 2  - محمد الرامي ابن حدو

3 - سعيد الرامي ابن حدو 

4 - ميمون الرامي ابن حدو 

5 - حفيظ الرامي ابن حدو

6 -  عبد اهلل الرامي بن حدو

بصفتهم شركاء  على الشياع

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  تبرشانت 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تبرشانت 2. 

نوعه :  أرض زراعية بورية؛

موقعه :  اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو :  تبرشانت 2.

 مساحته : 16 هـ 51آ 87 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  ادريس بن فاطمة  ,  ورثة ميمون اوعلي  ,  امبارك والريع؛

شرقا :  طريق  ,  ورثة فاطمة احماد  ,  التهامي محمد  ,  افريش عبد القادر   

ورثة موحى وحلسن  , احماد واحلسني  , سيدي وعبد الكرمي  ,  احلاج نختار؛

جنوبا :  ةورثة فاطمة احماد  ,  افريش عبد القادر  , الطريق  , احماد احلسني ؛

غربا :  ورثة موحى واحلسن ,  اسماعيل باملعطي  ,  احلاج نخطار؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل امللك :  

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 424 كناش االمالك 38 

بتاريخ 20 ديسمبر  1994

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 366 كناش االمالك 43 

بتاريخ 26 مارس 1997

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 170 كناش االمالك 38 

بتاريخ 26 سبتمبر 1994

االمالك عدد  258 سجل  160 ص  رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 

74بتاريخ 08 يناير 2018

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 135 كناش االمالك رقم 38 بتاريخ  

16 سبتمبر 1994

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 86 كناش االمالك رقم 40 بتاريخ 16 

سبتمبر 1995

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 58 كناش االمالك 13 بتاريخ 20 أكتوبر 1981
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عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 475 كناش االمالك رقم 42 بتاريخ 

30 أكتوبر 1996.

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 325 كناش االمالك رقم 37 بتاريخ 

02 يونيو  1994

كناش   282 ص   298 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

االمالك 37 بتاريخ 28 يونيو  1994

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 384 كناش االمالك عدد 

43 بتاريخ 08 أبريل 1997

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 574 كناش االمالك عدد 

39 بتاريخ 14 يوليو 1995

2020 على  فبراير   19   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  :  10 : 00 صباحا.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

                

مطلب رقم 35521  -  42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :

1 - فاطمة اغربي بنت امبارك

 2  - محمد الرامي ابن حدو

3 - سعيد الرامي ابن حدو

4 - عبد اهلل الرامي ابن حدو

5 - ميمون الرامي ابن حدو

6 - حفيظ الرامي ابن حدو

بصفتهم شركاء على الشياع

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  بالل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالل. 

نوعه :  أرض زراعية بورية؛

موقعه :  اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو :  بالل.

 مساحته : 04 هـ 34 آ 02 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  الفياللي والعربي بوعزة  ,  ورثة عبد السالم   , فاطمة بنت امبارك؛

شرقا :  طالب التحفيظ  ,  حمو بن موحى . رابحة موحى؛

جنوبا :  الطريق  ,  موحى اعلي ؛

غربا :  الطريق  ,  حمو بن موحى؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل امللك :  

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 424 كناش االمالك 38 

بتاريخ 20 ديسمبر  1994

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 366 كناش االمالك 43 

بتاريخ 26 مارس 1997

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 170 كناش االمالك 38 

بتاريخ 26 سبتمبر 1994

االمالك عدد  258 سجل  160 ص  رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 

74بتاريخ 08 يناير 2018

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 135 كناش االمالك رقم 38 بتاريخ  

16 سبتمبر 1994

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 86 كناش االمالك رقم 40 بتاريخ 16 

سبتمبر 1995

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 58 كناش االمالك 13 بتاريخ 20 أكتوبر 1981

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 475 كناش االمالك رقم 42 بتاريخ 

30 أكتوبر 1996

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 325 كناش االمالك رقم 37 بتاريخ 

02 يونيو  1994

كناش   282 ص   298 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

االمالك 37 بتاريخ 28 يونيو  1994

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 384 كناش االمالك عدد 

43 بتاريخ 08 أبريل 1997

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 574 كناش االمالك عدد 

39 بتاريخ 14 يوليو 1995

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  :  10 : 30 صباحا.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

                

مطلب رقم   35522  -  42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :

 1 - عزيز سهل بن محمد 

 2  - زينب االدريسي بنت احلسني

3 - حميد سهل بن محمد

4 - يامنة سهل بنت محمد

5 - فضيلة سهل بنت محمد

6 - املصطفى سهل بن محمد

7 - كرمية سهل بنت محمد. بصفتهم شركاء على الشياع سوية بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  امادل نسيدي الشريف

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امادل نسيدي الشريف. 

نوعه :  أرض فالحية؛موقعه :  اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل 

املدعو :  مزرعة ايت بن يشو.

 مساحته : 14 هـ 04 آ 48 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  الواد؛
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شرقا :  بن يشو احلسني؛

جنوبا :  بن يشو علي ؛

غربا :  بن يشو علي؛

احلقوق العينية :  ال شيء

أصل امللك :  

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 188 كناش االمالك رقم 

11 بتاريخ 30 يناير 1979

 15 كناش   56 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  لرسم  شمسية  صورة 

بتاريخ 19 فبراير 1979

بتاريخ  زايدة  الصادر عن قيادة  إيداع تعرض جزئي عدد44/2019  وصل 

13 سبتمبر 2019

2020 على  فبراير   19   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  11 : 00 صباحا.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

                

مطلب رقم   35523  -  42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :  حلسن أوكاحي بن ميمون

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  ملك احلسن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك احلسن. 

نوعه :  أرض فالحية؛

موقعه :  اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو تبرشانت.

 مساحته : 01 هـ 97 آ 60 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  ورثة دريسية؛

شرقا :  الطريق؛

جنوبا :  الرمي حدو  , ورثة بنعيسى محمد  ,  عائشة العباس ؛

غربا :  افريش موحى؛

احلقوق العينية :  ال شيء

أصل امللك :  

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 161 ص 296 سجل االمالك عدد 49 

بتاريخ 02 مارس 2002

2020 على  فبراير   19   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  :  11 : 30 صباحا.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

                

مطلب رقم   35524  -  42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :  حلسن اوكاحي بن ميمون

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  امليل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امليل. 

نوعه :  أرض فالحية؛

موقعه :  اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو  اومليل.

 مساحته : 72 آ تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  طالب التحفيظ؛

شرقا :  موحى اباسو؛

جنوبا :  الشعبة ؛

غربا :  فاطمة بنت ميمون؛

احلقوق العينية :  ال شيء

أصل امللك :  

االمالك  878 كناش  عدد  رسم ملكية عدلي ضمن حتت  نسخة من 

عدد 22 بتاريخ 28 أكتوبر 1987

2020 على  فبراير   19   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  :  12 زواال.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

           

مطلب رقم   33525  -  42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :  عبد القادر افريش بن موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  بالل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالل. 

نوعه :  أرض فالحية؛

موقعه :  اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو   بالل.

 مساحته :  04 هـ 97 آ 83 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  ايت حموجان رابحة بن حمد؛

شرقا :  ورثة بنعيسى ملقدم؛

جنوبا :  ربحة افريش ؛

غربا :  محمد افريش؛

احلقوق العينية :  ال شيء

أصل امللك :  

التركات  352 سجل  107 ص  رسم استخراج عدلي ضمن حتت عدد 

عدد 33 بتاريخ 16 ابريل 2018

عن  صادر   12/2019 عدد  جزئي   تعرض  ايداع  لوصل  شمسية  صورة 

قيادة زايدة بتاريخ 15 أبريل 2019

2020 على  فبراير   19   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  :  13 : 00 زواال.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621
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                مطلب رقم   35526  -  42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :  يامنة الغربي بنت احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  بقعة العوينات

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك يامنة 1. 

نوعه :  أرض فالحية؛

موقعه :  اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو   مزرعة اغربيني.

 مساحته : 06 هـ  89 آ 06 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  الطريق؛

شرقا :  ملك ايت احلسني؛

جنوبا :  بودراع فاطمة ؛

غربا :  الشعبة؛

احلقوق العينية :  ال شيء

أصل امللك :  

رسم شراء عدلي حتت عدد 12ص 485 كناش االمالك رقم 82 بتاريخ 

10 يناير 2017

وصل ايداع تعرض جزئي عدد 30/2019 صادر عن قيادة زايدة بتاريخ 15 

يوليو 2019

2020 على  فبراير   19   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  :  13 : 30 زواال.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

                

مطلب رقم   35527  -  42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :  يامنة الغربي بنت احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  بقعة العوينات

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك يامنة 2. 

نوعه :  ارض فالحية؛

موقعه  اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو   مزرعة اغربيني.

 مساحته : 02 هـ  42 آ 33 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  واد بوحافص؛

شرقا :  فاطمة بودراع؛

جنوبا :  الطريق ؛

غربا :  الشعبة؛

احلقوق العينية :  ال شيء

أصل امللك :  

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 12 ص 485كناش االمالك رقم 82 

بتاريخ 10 يناير 2017

صورة شمسية لرسم استخراج عدلي ضمن حتت عدد 326 ص 214 

كناش التركات رقم 30 بتاريخ 09 أكتوبر 2015

2020 على  فبراير   19   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  :  14 : 00 زواال.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب  تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

           

مطلب رقم   35528  -  42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :  فاظمة اوكاحي بنت ميمون

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  اومليل 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اومليل. 

نوعه :  أرضية فالحية؛

موقعه :  اقليم ميدلت دائرة وجماعة بومية، احملل املدعو   اومليل 1.

 مساحته : 01 هـ 58 آ 11 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  اوكاحي فاطمة؛

شرقا :  ملك املسجد,  علي بن محمد   , قابوش احلسني؛

جنوبا :  اوكاحي مونة ؛

غربا :  ايت باركو؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل امللك :  

343 سجل االمالك  126 م ص  رسم ثبوت ملكية عدلي ضمن بعدد 

رقم 81 بتاريخ 02 مارس 2016

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  :  14 : 30 زواال.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

                

مطلب رقم   35529  -  42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :  فاظمة اوكاحي بنت ميمون

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  امليل 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اومليل 2. 

نوعه :  أرض فالحية؛

موقعه :  اقليم ميدلت دائرة وجماعة بومية، احملل املدعو   اومليل 2.

 مساحته : 92 آ 32 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  اوكاحي مونة؛

شرقا :  اوكاحي حلسن؛

جنوبا :  الشعبة ؛
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غربا :  اوكاحي حلسن؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل امللك :  

 81 343 سجل االمالك رقم  126 ص  رسم ثبوت ملكية ضمن بعدد 

بتاريخ 02 مارس 2016

2020 على  فبراير   19   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  :  15 : 00 زواال.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

                

مطلب رقم   35530  -  42

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ :  فاظمة اوكاحي بنت ميمون

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  تبرشانت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تبرشانت. 

نوعه :  أرض فالحية؛

موقعه :  اقليم ميدلت دائرة وجماعة بومية، احملل املدعو   تبرشانت.

 مساحته : 95آ 85س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  أوكاحي مونة؛

شرقا :  أوكاحي حلسن؛

جنوبا :  أوكاحي حلسن ؛

غربا :  ورثة حدو الرامي؛

احلقوق العينية :  ال شيء

أصل امللك :  

 81 343 سجل االمالك رقم  126 ص  رسم تبوت ملكية ضمن بعدد 

بتاريخ 02 مارس 2016

2020 على  فبراير   19   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  :  15 : 30 زواال.

لإلشارة، فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد اإلداري عدد 621

 

مطلب رقم 35531 - 42

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر  2019.

طالب التحفيظ : محمد اوبراه بن حلبيب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تصفايت 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تصفايت 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو : مزرعة اغربيني.

مساحته : 50 آ  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : احماد ازايد ايت الطالب؛

جنوبا : ورثة عبد الرحمان ؛

غربا : محمد اميمون؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 72 54 كناش االمالك رقم  29 ص  رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 

بتاريخ 20 يونيو 2016

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 621.

               

مطلب رقم 35532 - 42

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر  2019.

طالب التحفيظ : محمد اوبراه بن حلبيب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تصفايت 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تصفايت 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو : مزرعة ايت يشو.

مساحته : 01 هـ 31 آ 75 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بنعلي حيدوسي؛

شرقا : اوعرفة بوكرين؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ايت الطالب احلسني؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 182 م ص 30 سجل االمالك بتاريخ 

08 أبريل  2013

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 621.

                

مطلب رقم 35533 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : رقية عزيز أيت حموجان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تصفايت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تصفايت. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو مشيفسان.

مساحته : 02 هـ تـقـريـبـا.
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حدوده : 

شماال : ورثة اعيسى؛

شرقا : ورثة مبارك أحماد؛

جنوبا : الطريق العمومي  وخلضر أحماد ؛

غربا : عبيدي حادة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

كناش   371 305ص  عدد  حتت  ضمن  عدلية  نظائر  بأربعة  مقاسمة 

االمالك رقم 65 بتاريخ 21 يناير 2013

زايدة  قيادة  قائد  عن  صادر   2019/38 عدد  جزئي  تعرض  ايداع  وصل 

بتاريخ 10  سبتمبر  2019

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 621.

                

مطلب رقم 35534 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالبي التحفيظ : 

1 -  حمو وزكط ابن حدو

2 - عسو وزكط ابن حدو

3 - موحى وزكط ابن حدو

4 - علي وزكط ابن حدو

5 - يطو القرص بنت موحى. بصفتهم شركاء على الشياع

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تصفايت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تصفايت. 

نوعه : أرض بورية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو سهب النخال.

مساحته : 01 هـ 55 آ  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اعرفة؛

شرقا : العاصي؛

جنوبا : عبد اهلل بن الصديق ؛

غربا : اصرفة بن عبد اهلل؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 602 ص 421 كناش االمالك 4 بتاريخ 28 

مارس 1995

عقد اراثة ضمن بعدد 110 ص 140 كناش التركات 14 بتاريخ 14 يوليو 2010

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 621.

مطلب رقم 35535 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلروش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلروش 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 20آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عزي مولود؛

شرقا : عزي مولود؛

جنوبا : عزي مولود ؛

غربا : عزي مولود؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 21فبراير   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

 لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.

             

مطلب رقم 35536 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلروش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلروش 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 02آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : املصرف؛

شرقا : عزي مولود؛

جنوبا : عزي مولود ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

 لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.
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مطلب رقم 35537 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلروش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلروش 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 26 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : املصرف وموحى أوعلي؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : مصرف ؛

غربا : العاصي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.

                

مطلب رقم 35538 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلروش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلروش 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 1 آ 20 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : املصرف؛

جنوبا : املصرف ؛

غربا : العاصي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.

مطلب رقم 35539 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلروش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلروش 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 1 آ 20 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عسو أجربوع؛

شرقا : عسو أجربوع؛

جنوبا : بن مسعود محمد ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00 زواال.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.

                

مطلب رقم 35540 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أملونسيدي عياد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أملونسيدي عياد 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 1 آ 48 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : موحى أوباعلي؛

شرقا : العاصي؛

جنوبا : موحى أوباعلي ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30 زوالال.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.
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مطلب رقم 35541 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إغيز املقدم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إغيز املقدم 3 - 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 06  آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : املصرف؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 15 : زواال.

 لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.   

مطلب رقم 35542 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تغزوت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تغزوت 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 12 آ 11 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : العاصي؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : الهبوب محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661. 

             مطلب رقم 35543 - 42

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر  2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تغزوت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تغزوت 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 80 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : عزي عدي ؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

 لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.              

مطلب رقم 35544 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : متزيدة تقدميت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املسجد القدمي. 

نوعه : بناية قدمية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 02 آ 80 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : املمر؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 24فبراير   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

 لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.  
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            مطلب رقم 35545 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الضريح

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضريح سيدي عياد. 

نوعه : أرض بها مقبرة بناء؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 01 هـ 04 آ 18 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : العاصي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق  والشعبة ؛

غربا : العاصي والشعبة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.  

             

مطلب رقم 35546 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : متزيدة نغرم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املسجد 2. 

نوعه : بناية من طابق سفلي؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 05 آ 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : األحباس ؛

غربا : األحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00 زواال.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.   

            مطلب رقم 35547 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اصندال اغرم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة تليشت. 

نوعه : أرض بها مقبرة؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 39 آ 78 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : العاصي مع الساقية؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : العاصي ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 13 : 00 زواال.

 لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.

               

مطلب رقم 35548 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اغيز نعبدوس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اغيز نعبدوس 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 35 آ  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : عسو اوالبوع وعزي فاسكا؛

جنوبا : الساقية ؛

غربا : العاصي خلف الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 24فبراير   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 13 : 30 زواال.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.
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                مطلب رقم 35549 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : املقبرة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مفبرة قصر زمان. 

نوعه : أرض بها مقبرة؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 01 هـ 59 آ 77 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : العاصي؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : الشعبة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00 زواال.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.

مطلب رقم 35550 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : املقبرة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة والل. 

نوعه : أرض بها مقبرة؛

: اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  موقعه 

تليشت.

مساحته : 03 هـ 15 آ 83 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : العاصي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الشعبة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30زواال.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.

             مطلب رقم 35551 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الضريح

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ضريح ومقبرة سيدي حلي. 

نوعه : أرض بها بناية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تليشت.

مساحته : 01 هـ 13 آ 07 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : املمر؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : الشعبة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 15 : 00 زواال.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.

               

مطلب رقم 35552 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إفتيسن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إفتيسن 1 - 2 - 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تدراكلوت.

مساحته : 20 آ 40 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مبروك موالي علي مع املصرف؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : املصرف ؛

غربا : املمر؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661. 
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             مطلب رقم 35553 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إفتيسن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إفتيسن 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تدراكلوت.

مساحته : 16 آ  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : حميمو محمد ومعوني فاطمة؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : ورثة آيت حنيني ؛

غربا : طالبي محمد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.

مطلب رقم 35554 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إفتيسن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إفتيسن 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو تدراكلوت.

مساحته : 13 آ  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت حنيني؛

شرقا : الساقية؛

جنوبا : الساقية مع ايت احلاج عبد القادر ؛

غربا : مصرف؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.

                مطلب رقم 35555 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : األحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مقبرة تصفايت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة تصفايت. 

نوعه : أرض بها مقبرة؛

موقعه : اقليم و دائرة  ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو تصفايت.

مساحته : 08 هـ 96 آ 87 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : العاصي؛

شرقا : العاصي؛

جنوبا : العاصي؛

غربا : العاصي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

 لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 661.               

مطلب رقم 35556 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : 

1 - موحى ايت برحو بن علي

2 - فاطمة ايت برحو بنت علي

3 - عائشة ايت برحو بنت علي

4 - محمد ايت برحو بن علي

5 - ميمون ايت برحو بن علي

6 - سعيد ايت برحو بن علي

7 - ادريس ايت برحو بن علي. بنسبة 2/12 للذكور و 1/12 لإلناث

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تصفايت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تصفايت. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو تصفايت.

مساحته : 19 هـ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ايت قسو الغازي؛

شرقا : ايت قسو الغازي؛

جنوبا : أراضي اجلموع ؛

غربا : ايت حموجان؛

احلقوق العينية : ال شيء
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أصل امللك : 

 16 عدد  التركات  سجل   302 ص   172 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  رسم 

بتاريخ 12  أبريل  2016

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 500 كناش االمالك رقم 38 بتاريخ 

25 فبراير 1994

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 490 كناش االمالك رقم 37 بتاريخ 

30 اغسطس 1994

 265 ص   458 عدد  حتت  اصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

كناش االمالك رقم 7 بتاريخ 10 مارس 1974

ص264   457 عدد  حتت  اصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

كناش االمالك عدد 7 بتاريخ 10 مارس 1974

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00 زواال.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 621.

مطلب رقم 35557 - 42

تاريخ اإليداع : 16ديسمبر 2019.

طالبي التحفيظ : 

1 - مراد حداوي بن موحى بنسبة 40/14

2 - الزهرة قداري بنت محمد بنسبة 40/5

3 - حسن حداوي بن موحى بنسبة 40/14

4 - فاطمة حداوي بنت بنسبة 40/7

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالل. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم وائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو تصفايت بقعة تبرشانت.

مساحته : 48 آ 72 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عيشة العباس؛

شرقا : عيشة العباس؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : حدو والرامي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 537 ص 401 كناش االمالك رقم 61 

بتاريخ 15  أبريل  2008

رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد 39 ص 68 سجل التركات عدد 

16 بتاريخ 15 يونيو 2015

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 زواال.

لإلشارة فإن هذا املطلب قد أودع مبثابة مطلب تأكيدي للتعرض على 

التحديد االداري رقم 621.

                

مطلب رقم 35558 - 42

تاريخ اإليداع : 18ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : عزيز بن البيضاء ابن امحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إلياس 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إلياس 1. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو ازكاغن إلياس 1.

مساحته : 52 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : باقسو خالد؛

جنوبا : مطلب التحفيظ لرقم 24483 - 42 ؛

غربا : ورثة خردي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 77 عدد  االمالك  كناش   68 ص   54 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  عقد 

بتاريخ 03 ديسمبر 2019

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 00 زواال.

مطلب رقم  35559 - 42

تاريخ اإليداع : 24  ديسمبر  2019.

طالب التحفيظ :

1  -احمد آيت حمو بن حدو

الشياع  مالكني على  . بصفتهما  ابن حدو  آيت حمو  الغني  -عبد   2

بنسبة 2/1 لكل واحد منهما

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  تغزربي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تغزربي. 

نوعه :  أرض عارية؛

موقعه :  اقليم ودائرة ميدلت جماعة آيت عياش، احملل املدعو :  اكرو وكرى.

مساحته : 27 هـ  19 آ 50 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  ورثة آيت اوبنهى؛

شرقا :  الطريق؛

جنوبا :  موحى الهموس ؛

غربا :  الشعبة؛

احلقوق العينية :  ال شيء
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أصل امللك :  

 83 رقم  االمالك  153 سجل  140 ص  بعدد  عقد صدقة عدلي ضمن 

بتاريخ 27 ماي 2019

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 239 كناش االمالك رقم 87 بتاريخ 15 

ماي 2018

 43 رقم  االمالك  كناش   228 ص   761 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 13 نوفمبر  1998

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 584 كناش االمالك رقم 45 بتاريخ 25 

يناير 1999

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 169 ص 180 كناش االمالك عدد 39 

بتاريخ 29 يناير 2008

2020على  فبراير   26   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  10 : 30 صباحا.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى "اسماعيل   وعمران"

 مطلب رقم  25378 - 42ا لذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد  1047 املؤرخة في 23 يناير 2019 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 19 ديسمبر 2019،  فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى "اسماعيل وعمران" ذي املطلب رقم 25378 - 42، 

الكائن بإقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو أملو أمناس اخرمجيون، تتابع 

من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ، مبساحة 01آر35س 

تقريبا  01آر21س  مساحة  من  بدال  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

املصرح بها وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                        حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9262 - 43

تاريخ اإليداع : 19  ديسمبر  2019 ؛

طالب التحفيظ: 

هشومة دنوس بنت حسن بنسبة 8/64؛

بشرى دنوس بنت أحمد بنسبة 7/64؛

حنان دنوس بنت أحمد بنسبة 7/64؛

خديجة دنوس بنت أحمد بنسبة 7/64؛

حسناء دنوس بنت أحمد بنسبة 7/64؛

منى دنوس بنت أحمد بنسبة 7/64؛

دنيا دنوس بنت أحمد بنسبة 7/64؛

كمال دنوس بن أحمد بنسبة 14/64؛

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

نوعه  : دار للسكن من طابق أرضي؛ 

موقعه : مراكش النخيل، عني ايطي، درب اجلامع رقم 3؛

مساحته  : 01 آر 55 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : فاطمة دنوس؛

شرقا  : زنقة عرضها 2 متر و مطلب التحفيظ 4908 - 43 ؛

جنوبا : عمر العقاد ؛

غربا  : الرسم العقاري رقم  12709 - 43 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشيء؛

أصل امللك : 

 150 رقم   2 كناش   315 444 صحيفة  بعدد  عدلي ضمن  اراثة  رسم 

بتريخ 26 يناير 2011 توثيق مراكش؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 402 صحيفة 347 كناش 

االول رقم 113 بتوثيق مراكش؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 403 صحيفة 347 كناش 

االول رقم 113 بتوثيق مراكش؛

 45 بعدد  االراثة  بفريضته ضمن أصل  اراثة عدلي   نسخة من رسم 

صحيفة 52 وضمن أصل فريضتها بعدد 46 صحيفة 53 بتوثيق مراكش؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 699 صحيفة 445 كناش 

الول رقم 26 بتوثق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 17 فبراير 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم   9263 - 43

تاريخ اإليداع  : 19  ديسمبر  2019 ؛

طالب التحفيظ :  سعاد متسبح بنت عبد الهادي؛

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

نوعه  : أرض عارية؛ 

ابراهيم  الويدان، جماعة واحة سيدي  دائرة  : عمالة مراكش،  موقعه 

دوار أوالد بلعكيد؛

مساحته  : 60  سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : الشاوي محمد؛

شرقا  : عبد القادر كرم ؛

جنوبا : ممر ؛

غربا  : شيخ أحمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 315 صحيفة 359 كناش االمالك رقم 

261 بتاريخ 19 فبراير 2018 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 25 صحيفة 33 كناش االمالك رقم 227 

بتاريخ 27 يوليو 2015 قسم التوثيق مراكش؛



81 عدد 1096 - 05 جمادى األولى 1441 )فاحت يناير 2020(

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 2033 بتاريخ 06 أكتوبر 1993؛

شهادة ادارية رقم 135 بتاريخ 17 أكتوبر 2019؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 198 صحيفة 186 كناش االمالك رقم 

274 بتاريخ 25 ماي 2018 توثيق مراكش؛

رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 157 صحيفة 154 كناش االمالك رقم 

297 بتاريخ 15 نوفمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 17 فبراير 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم   9264 - 43

تاريخ اإليداع  : 20  ديسمبر  2019 ؛

طالب التحفيظ :

مندوب امالك الدولة مبراكش نيابة عن الدولة املغربية ) امللك اخلاص( بنسبة 4/6 ؛

عبد الرحمان شلخاني بن امحمد بنسبة 1/6؛

كرمية اخلليفي بنت ابراهيم بنسبة 1/6؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لالعويش 66"؛

نوعه  : دار للسكن؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حي اسول، درب لالعويش رقم 66؛

مساحته  : 42  سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : االمراني أحمد؛

شرقا  : درب لالعويش ؛

جنوبا : عبد اهلل بن امحمد ؛

غربا  : دار الزواتني ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشيء؛

أصل امللك : 

بطاقة معلومات تتعلق مبلك الدولة عدد 1809  حضري؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 310 صحيفة 350 ش ل 

رقم 127 بتوثيق مراكش؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 451 صحيفة 488 كناش 

االمالك رقم 125 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 18 فبراير 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم   9265 - 43

تاريخ اإليداع  : 20  ديسمبر  2019 ؛

طالبي التحفيظ : 

عبد الوهاب الصبيحي بن عبد اهلل بنسبة 1/2 ؛

كرمية بلوش بنت امليلودي بنسبة 1/2؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمزة"؛

نوعه  : أرض بها فيال من طابق أرضي؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة الويدان دوار اكزولة؛

مساحته  : 04 آر 23 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : ممر عمومي؛

شرقا  : الشريف موالي علي ؛

جنوبا : جعطيط عبد احلكيم ؛

غربا  : لعنيبي عبد احلي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 171 صحيفة 164 كناش االمالك عدد 

170 بتاريخ 14 يونيو 2016؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 304 صحيفة 243 كناش االمالك عدد 

135 بتاريخ 12 فبراير 2008؛

صورة لرخصة بناء رقم 304/12 بتريخ 11 أكتوبر 2012؛

صورة لرخصة سكن رقم 112/2013 بتاريخ 12 ديسمبر 2013؛التاريخ 

املقرر إلجراء عملية التحديد 18 فبراير 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم   9266 - 43

تاريخ اإليداع  : 20  ديسمبر  2019 ؛

طالب التحفيظ :  محمد العيادي بن السعيد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فخيثة"؛

نوعه  : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، سيدي احمد السوسي، درب الكرمة رقم 42؛

مساحته  : 84 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : درب الكرمة، صابة وبناية؛

شرقا  : الرسم العقاري رقم  29455 - 43 ؛

جنوبا : الرسم العقاري 40846 - 43 ؛

غربا الرسم العقاري رقم  40846 - 43 و الصابة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  حق الهواء على الرسم العقاري 

رقم  40846 - 43 مساحته 08 سنتيار ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 390 صحيفة 353 سجل االمالك رقم 

291 بتاريخ 08 نوفمبر 2019؛

االمالك  سجل   370 صحيفة   355 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 277 بتاريخ 01 نوفمبر 2019؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 302 صحيفة 302 كناش ت في 20 فبراير 

2006 توثيق الدار البيضاء؛

صورة لرسم اراثة عدلي ضمن بعدد 329 صحيفة  129 كناش التركات 

بتاريخ 09 يونيو 2014 توثيق الدار البيضاء؛

رسم شراء عدلي حفظ حتث عدد 813 بتاريخ 01 أبريل 1985؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 18 فبراير 2020 على الساعة 11:30.
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مطلب رقم   9267 - 43

تاريخ اإليداع  : 23  ديسمبر  2019 ؛

طالب التحفيظ :  هند النظام بنت عبد اهلل؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجلنان الكبير"؛

نوعه  : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون محاطة بحائط ترابي 

من جميع اجلهات؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون دوار أوالد زناكية؛

مساحته  : 01 هكتار 66 آر 74  سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : جاري علي وورثة محمد بن دحان؛

شرقا  : الرسم العقاري 14304/م ؛

جنوبا : الرسم العقاري 13791/م ؛

غربا  : ممر ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 171 صحيفة 191 كناش االمالك عدد 

267 بتاريخ 26 فبراير 2017 بتوثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 42 صحيفة 179 كناش االمالك رقم 91 

في 02 أبريل 1983 بتوثيق ابن جرير؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 170 صحيفة 114 كناش ل رقم 92 في 

11 يونيو 1983 بتوثيق ابن جرير؛

رسم شرء عدلي حفظ حتت عدد 2661 بتاريخ 13 ديسمبر 1984؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1198 بتاريخ 16 أبريل 1985؛

رسم استمرر عدلي ضمن بعدد 216 صحيفة 178 ش ل رقم 91 في 

01 فبراير 1983؛التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 19 فبراير 2020 

على الساعة 09:30.

مطلب رقم   9268 - 43

تاريخ اإليداع  : 23  ديسمبر  2019 ؛

طالب التحفيظ :  فاطمة مرجاني بنت محمد؛

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

نوعه  : أرض عارية؛ 

ابراهيم  الويدان، جماعة واحة سيدي  دائرة  : عمالة مراكش،  موقعه 

دوار بلعكيد؛

مساحته  : 01 آر 30  سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : عائشة بنت اجلياللي؛

شرقا  : الرسم العقاري رقم  33239 - 43 ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا  : ممر ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشيء ؛

أصل امللك : 

 27 9 كناش االمالك رقم  10 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتريخ 29 ديسمبر 1997؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 421 صحيفة 389 كناش االمالك رقم 

26 في 04 مارس 1998

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 21 فبراير 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم   9269 - 43

تاريخ اإليداع  : 24  ديسمبر  2019 ؛

طالب التحفيظ : 

زينب حميمصة بنت بال بنسبة 2352/16128؛

فاطمة بنبيضة بنت اليزيد بنسبة 1015/16128؛

ميلودي بنبيضة بن اليزيد بنسبة 2030/16128؛

عبد الدائم بنبيضة بن اليزيد بنسبة 2030/16128؛

فتيحة بنبيضة بنت اليزيد بنسبة 1015/16128؛

حسن بنبيضة بن اليزيد بنسبة 2030/16128؛

سميرة بنبيضة بنت اليزيد بنسبة 1015/16128؛

رشيد بنبيضة بن اليزيد بنسبة 2030/16128؛

حنان بنبيضة بنت اليزيد بنسبة 1015/16128؛

فاحتة قوصاي بنت محمد بنسبة 252/16128؛

سلمى بنبيضة بنت عبد الكرمي بنسبة 448/16128؛

زينب بنبيضة بنت عبد الكرمي بنسبة 448/16128؛

سارة بنبيضة بنت عبد الكرمي بنسبة 448/16128؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنبيضة"؛

نوعه  : دار للسكن من طابق أرضي وطابق علوي؛ 

الزيتون القدمي، درب شعبان رقم  : مراكش املدينة، حي رياض  موقعه 

10 مكرر؛

مساحته  : 89  سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : الرسم العقاري رقم  2400 م؛

شرقا  : حسن بن سكرين ؛

جنوبا : درب شعبان ؛

غربا  : الرسم العقاري رقم  56727 - 04 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشيء ؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   177 صحيفة   210 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 296 بتاريخ 04 نوفمبر 2019 بتوثيق مراكش؛

رسم فريضة عدلي ضمن بعدد 243 صحيفة 345 كناش التركات رقم 

195 بتاريخ 18 ديسمبر 2019 بتوثيق مراكش؛
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رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 208 صحيفة 301 كناش التركات رقم 

124 بتاريخ 02 يوليو 2013 بتوثيق مراكش؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 309 صحيفة 337 كناش التركات رقم 

157 بتاريخ 03 فبراير 2016 بتوثيق مراكش؛

 شهادة ادارية رقم 2019/05 م بغير مؤرخة؛التاريخ املقرر إلجراء عملية 

التحديد 21 فبراير 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم   9270 - 43

تاريخ اإليداع  : 26  ديسمبر  2019 ؛

طالب التحفيظ : 

رقية نسام بنت ناصر بنسبة 7/56؛

فاطمة بن الروحية بنت عمر بنسبة 7/56؛

مالكة بن الروحية بنت عمر بنسبة 7/56؛

املصطفى بن الروحية بن عمر بنسبة 14/56؛

خديجة بن الروحية بنت عمر بنسبة 7/56؛

حسن بن الروحية بن عمر بنسبة 14/56؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املنزل"؛

نوعه  : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حي رياض الزيتون القدمي، درب بولوقات رقم 

74 مكرر؛

مساحته  : 01 آر 50  سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال  : طريق؛

شرقا  : طريق ؛

جنوبا : فندق تريزور ؛

غربا  : الرسم العقاري رقم  865/م؛

اجملاور  لفائدة  الهواء  حق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

مساحته 20 سنتيار ؛

حق لهواء لفائدة اجملاور مساحته 10 سنتيار؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 56 صحيفة 69 كناش االمالك رقم 

299 بتاريخ 13 ديسمبر 2019 بتوثيق مراكش؛

شهادة ادارية رقم 07/2019 م ب بتاريخ 05 ديسمبر 2019؛

رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 484 صحيفة 428 كناش اخملتلفة رقم 

229 بتريخ 25 يوليو 2019 بتوثيق مراكش:

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 21 فبراير 2020 على الساعة 11:30.

خالصة إصالحية - تتعلق  بامللك املسمى "فهمي وكبدي"

مطلب رقم 9225 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1092 بتاريخ  04 ديسمبر 2019

2019؛ فإن مسطرة  24 ديسمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

- 43؛   9225 رقم  امللك املسمى "فهمي وكبدي"؛ ذي املطلب  حتفيظ 

تتابع  ؛    133 رقم  احللفاوي  درب   ، دكالة  باب  املدينة،  مبراكش  الكائن 

وذلك مبقتضى  رفاييل؛  السيد سكشوت  اآلن فصاعدا في اسم  من 

العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا عقد موثق مؤرخ 

في 03 ديسمبر 2019. 

خالصة إصالحية - تتعلق  بامللك املسمى  "ملك نور"

مطلب رقم  8864 - 43  الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1052 بتاريخ  27 فبراير 2019

2019؛ فإن مسطرة  26 ديسمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى "ملك نور"؛ ذي املطلب رقم 8864 - 43؛ الكائن 

اآلن  تتابع من  ؛   بلعربي  دوار  الويدان،  دائرة وجماعة  بعمالة مراكش، 

فصاعدا في اسم السادة :  

عثماني محسن؛

عثماني اميان؛

عثماني ليلى؛

عثماني صوريا؛

تأييدا للمطلب  سوية بينهم. وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا 

املذكور وكذا عقد موثق مؤرخ في 24 أكتوبر 2019. 

احملافظة على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي بالنيابة.

              أسماء جويهري.

    

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 141677  - 44

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ : السايح املصطفى بن املكي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك السايح".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك السايح ".

 نوعه : أرض عارية.

موقعه  :  دوار الكدية جماعة كدية بني دغوغ قيادة اوالد عمران سيدي بنور.

مساحته : 8 ار 30 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : حطة امبارك بن اخليفة 

شرقا  : الطريق.

جنوبا  :  مبارك  بن اخليفة.

غربا : ورثة محمد بن احمد

احلقوق العينية  :  ال شيء.

أصل امللك  : 

- رسم  شراء عدلي مؤرخ في 24 يونيو  1996.

- رسم  شراء عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2013

تاريخ التحديد املؤقت : 18 فبراير 2020 على الساعة 10و45 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 141678  - 44

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ  : 

1 - بيي جناة بنت محمد بنسبة 7/56،

2 - عطاش بوشعيب بن محمد بنسبة 14/56،
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3 - عطاش نادية بنت محمد بنسبة 7/56،

4 - عطاش أنس بن محمد بنسبة 14/56،

5 - عطاش رضوان بن محمد بنسبة 14/56.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حبل حليدات".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " حبل حليدات".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار أوالد حميدة جماعة العامرية قيادة بني هالل سيدي بنور.

مساحته : 91 ار 32 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : مطلب رقم 59128  - 44

شرقا  : الطريق.

جنوبا : الرسم العقاري رقم  5362/د.

غربا : مطلب رقم 59125 - 44.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 

 - رسم  ملكية مؤرخ في 09 نوفمبر  2019.

 - رسم  وكالة عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2014.

 - شهادة إدارية مؤرخة في 29 أكتوبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 19 فبراير 2020 على الساعة 09و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 141679   - 44

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ  : الكركور فاطمة بنت محمد بن حمو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العرصة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " العرصة".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار سي موسى جماعة  تامدة قيادة اوالد عمران سيدي بنور.

مساحته : 19 ار 16 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : مطلب رقم 57675  - 44

شرقا : مطلب رقم 57675 - 44.

جنوبا : الزاهية الصحراوي.

غربا : مطلب رقم 58274  - 44

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 

 - رسم  ملكية مؤرخ في 13ديسمبر 2019.

 - شهادة إدارية مؤرخة في 11 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 21 فبراير 2020 على الساعة 09و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 141680   - 44

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ  : الكركور فاطمة بنت محمد بن حمو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حلبل".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " حلبل".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار سي موسى جماعة  تامدة قيادة اوالد عمران سيدي بنور.

مساحته : 18 ار 05 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : مطلب رقم 57674  - 44

شرقا : مطلب رقم 57700 - 44.

جنوبا : الزاهية الصحراوي.

غربا : مطلب رقم 57700  - 44

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 

 - رسم  ملكية مؤرخ في 13 ديسمبر  2019.

 - شهادة إدارية مؤرخة في 11 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت : 21 فبراير 2020 على الساعة 10و15 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 141681   - 44

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ  : 

1 - نور كبورة بنت عزوز بنسبة 10/80،

2 - بنحميدة فاحتة بنت احمد بنسبة 7/80،

3 - بنحميدة سكينة بنت احمد بنسبة 7/80،

4 - بنحميدة احلسن بن احمد بنسبة 14/80،

5 - بنحميدة محمد بن احمد بنسبة 14/80،

6 - بنحميدة مصطفى بن احمد بنسبة 14/80،

7 - بنحميدة مرمي بنت احمد بنسبة 07/80،

8 - بنحميدة عائشة بنت احمد بنسبة 07/80،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " رحمة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " رحمة".

 نوعه : أرض عارية.

موقعه : دوار املقبرة مركز سيدي بنور.

مساحته :  50 سنتيار  تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : بلخير بن اسياد محمد الصحراوي

شرقا : املعلم عبد الرحمان حميد.

جنوبا : زنقة.

غربا : بومهدي مبارك.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 
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 - رسم  بيع مؤرخ في 12 يونيو  1965.

 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 أكتوبر 2019.

 - رسم عدلي إراثة مؤرخة في 25 فبراير 2016.

تاريخ التحديد املؤقت : 25 فبراير 2020 على الساعة 09و30 دقيقة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                     املصطفى بومهدي.

 

محافظة عني الشق

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى *ارض اجلنان*

 مطلب رقم 1229 - 33 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 4096 بتاريخ 01 ماي 1990 وإعالن عن

 انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 4330

                                 بتاريخ 25 أكتوبر 1995  

2019، فان مسطرة  03 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

دوار  الشق  بالبيضاء عني  الكائن  اجلنان*.  املسمى*ارض  امللك  حتفيظ 

اوحميدة  عمر  السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  املكانسة. 

أظهرها  التي  باملساحة  وذلك  الوحيد  التحفيظ  طالب  بصفته 

التصميم العقاري للملك 77 ار 13 س حدوده كما يلي :

شماال : مطلب رقم 19/47، ومطيب الطاهر واحمد،

شرقا : ورثة جديوي،

جنوبا : البدوي قاسم،

غربا : مطلب رقم 1172 - 33، مطيب احمد،

وذلك بناءا على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا :

 - عقد عرفي مؤرخ في 20 فبراير 1990،

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 24 رمضان 1419 املوافق 14 يناير 1990،

 - عقد عرفي مؤرخ في 10 أغسطس 1999،

 - عقد توثيقي مؤرخ في 01 و05 سبتمبر 2006،

 - موجب حيازة واستغالل مضمن بعدد 641 كناش 128 مؤرخ في 06 

صفر اخلير 1441 املوافق  05 أكتوبر 2019،

احملافظ على األمالك العقارية بالبيضاء عني الشق. 

                       محمد خللطي.

 

محافظة تاوريرت

 

مطلب رقم 7465 - 51

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ: ابراهيم مبروكي بن عبدالرحمان؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك عبدو" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عبدو".

نوعـه : أرض بها بناية متكونة من سفلي.

موقعه : إقليم تاوريرت، مدينة العيون؛

مساحته : 01 آر 15 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : ورثة الزاهري ؛

شرقا : اجللطي قدور؛

جنوبا : خيدوس امليلود ؛

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 163 219 صحيفة  32  عدد  رقم  - رسم شراء عدلي كناش األمالك 

املؤرخ في 18 أكتوبر 1996؛

 259 32  عدد  رقم  اخملتلفة  املساحة عدلي كناش  بتحقيق  - اشهاد 

صحيفة 197 املؤرخ في 20 نوفمبر 1996؛

طبقا  التجزئة  نطاق  في  تدخل  ال  العملية  هذه  أن  تثبت  شهادة   -

للقانون رقم 25-90 عدد 07/2018 بتاريخ 17 أغسطس 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                                          فوزي متون.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم  18673 - 53

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة( صبري عايجا بن عزوز .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الدومة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الدومة  .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد سيدي ادريس .

مساحتها : 66 آر 36 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : مسلك من 5 امتار والرسم العقاري رقم  31796 - 53 ؛

شرقا : مطلب رقم 16429 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 1765 د و مسلك مهجور من 10 امتار ؛

غربا : ارض ميشالن ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي .
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أصل امللك :

 139 صحيفة   99 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  -رسم 

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 25 أكتوبر  2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 138 مؤرخة في 10 أكتوبر  2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 فبراير 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم  18674 - 53

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة( خليد اللعبي بن عبد الهادي .

االسم الذي كان يعرف به امللك : حريزي 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حريزي 2 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار بئر الثور .

مساحتها : 67 آر 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق الرئيسية رقم 3502 من 30 متر ؛

شرقا : ورثة عمر حريزي والرسم العقاري رقم  501/د ؛

جنوبا : عبد العالي الدباغ ؛

غربا : ابتسام املسعودي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 233 صحيفة 209 

كناش األمالك عدد 138 بتاريخ 28 أغسطس 2017.

 72 صحيفة   78 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  صدقة  -رسم 

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 30 أكتوبر  2017.

 70 صحيفة   77 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  صدقة  -رسم 

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 30 أكتوبر  2017.

-رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 426 صحيفة 397 

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 30 يناير 2018.

-حكم ابتدائي عدد 14/2016 مؤرخ في 24 مارس 2016.

 123 صحيفة   154 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 13 نوفمبر 2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 فبراير 2020 على الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم  18675 - 53

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة( ابتسام موساوي بنت احمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : حريزي 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حريزي 2  .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار بئر الثور .

مساحتها : 67 آر 03 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : الطريق الرئيسية رقم 3602 من 30 متر ؛

شرقا : لكبير خليد ؛

جنوبا : عبد العالي الدباغ ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 20058 س )بقعة 2( ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 233 صحيفة 209 

كناش األمالك عدد 138 بتاريخ 28 أغسطس 2017.

 72 صحيفة   78 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  صدقة  -رسم 

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 30 أكتوبر  2017.

 70 صحيفة   77 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  صدقة  -رسم 

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 30 أكتوبر  2017.

-رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 426 صحيفة 397 

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 30 يناير 2018.

-حكم ابتدائي عدد 14/2016 مؤرخ في 24 مارس 2016.

 123 صحيفة   155 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 13 نوفمبر 2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 فبراير 2020 على الساعة الواحدة و النصف زواال .

مطلب رقم  18676 - 53

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2019.

طالبي التحفيظ السيدين :

 بوبكر خطابي بن محمد بنسبة 1/2 

جليل بنيس بن احلسن بنسبة 1/2 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض كريكيح . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض كريكيح  .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد عالل .

مساحتها : 64 آر 13 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : فاطمة الفيل ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 19911 - 53 و اوالد بربور ؛

جنوبا : امينة الفيل ؛

غربا : ممر عرضه 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 468 صحيفة 351 

كناش األمالك عدد 143 بتاريخ 13 أغسطس 2018.
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 306 صحيفة   285 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش األمالك عدد 148 بتاريخ 28 فبراير 2019.

 99 صحيفة   122 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  وكالة  -رسم 

كناش اخملتلفة عدد 66 بتاريخ 28 أغسطس 2018.

 410 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  باملوافقة  اشهاد  -رسم 

صحيفة 370 كناش اخملتلفة عدد 68 بتاريخ 16 سبتمبر 2019.

-شهادة ادارية عدد 01 مؤرخة في 18 يناير 2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 98 مؤرخة في 19 يوليو 2018.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 18 فبراير 2020 على الساعة الثالثة زواال .

مطلب رقم  18677 - 53

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السادة :

 احمد سمعوني بن محمد بنسبة 14/64 

املكي سمعوني بن محمد بنسبة 14/64 

لطيفة شديد بنت عبد الكرمي بنسبة 8/64 

نفيسة سمعوني بنت محمد بنسبة 7/64 

فاطمة الزهراء سمعوني بنت محمد بنسبة 7/64 

مجيدة سمعوني بنت محمد بنسبة 7/64 

فاطمة عفاف سمعوني بنت محمد بنسبة 7/64 

االسم الذي كان يعرف به امللك : حمري . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حمري  .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار زاوية سيدي املكي .

مساحتها : 03 هك 49 آر 93 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : مطلب  رقم  2338 - 53 ؛

شرقا : مسلك من 10 امتار ؛

جنوبا : هشام سمعوني ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 21073/س ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 623 صحيفة 485 

كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 07 أغسطس 2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 14 مؤرخة في 04 فبراير 2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 19 فبراير 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم  18678 - 53

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد الزواوي بن املصطفى .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احمد .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار البراهمة .

مساحتها : 12 آر 59 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : الرسم العقاري رقم 8099/د ؛

شرقا : سليمان بن احلاج التهامي و محمد بن احلاج التهامي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 8100/د و 1163 - 53 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 13990/س ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 154 صحيفة 103 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 28 أكتوبر  2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 29 مؤرخة في 07 أكتوبر  2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 20 فبراير 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم  18679 - 53

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  مصطفى ابو الفاضل بن امحمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض املرس .

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار البكارة .

مساحتها : 16 آر 20 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : احلاج عبد اجمليد و طريق مارة ؛

شرقا : احمد املغوش ؛

جنوبا : بقية االرض ؛

غربا : ممر الى ارض البائع ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 243 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  -نسخة 

صحيفة 276 كناش األمالك عدد 1 بتاريخ 06 ديسمبر 1993.

 493 صحيفة   695 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

كناش األمالك عدد 91 بتاريخ 12 فبراير 2009.

-شهادة ادارية عدد 97 مؤرخة في 03 فبراير 2009.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 19 فبراير 2020 على الساعة الثانية زواال .

مطلب رقم  18680 - 53

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  عائشة ساقي بنت احلاج التهامي .

االسم الذي كان يعرف به امللك : حضرة الرعي . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حضرة الرعي .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد امحمد .

مساحتها االجمالية  : 89 آر 65 س تقريبا.

القطعة االولى  : مساحتها 77 ار 65 س تقريبا و يحدها : 

شماال : املعاشي عبد اهلل ؛

شرقا : بلدي محمد بن احمد و ورثة الساقي املعاشي و بلدي بوشعيب ؛

جنوبا : ممر من 5 امتار ؛

غربا : الساقي احمد بن احلاج التهامي ؛

القطعة الثانية  : مساحتها 12 ار تقريبا و يحدها : 

شماال : ممر من 5 امتار ؛

شرقا : بلدي بوشعيب ؛

جنوبا : عزالدين الشلح ؛

غربا : الساقي احمد بن احلاج التهامي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 4736 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  -نسخة 

صحيفة 170 كناش األمالك عدد 2/86 بتاريخ 23 ديسمبر 1985.

-صورة مطابقة لالصل لتصريح بالضياع مؤرخ في 10 ديسمبر 2018.

-تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 30 أكتوبر  2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 20 فبراير 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم  18681 - 53

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  محمد بنعبد اهلل بن محمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الكويسعة 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الكويسعة 2 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار القواسم .

مساحته  : 73 آر 95 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ممر من 10 امتار ؛

شرقا : محمد العياط ؛

جنوبا : ورثة احلاج علي ؛

غربا : ورثة احلاج علي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 47 صحيفة   34 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  -رسم 

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 10 أكتوبر  2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 115 مؤرخة في 29 أغسطس 2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 19 فبراير 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم  18682 - 53

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  محمد بنعبد اهلل بن محمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : احلجرة 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلجرة 2 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار القواسم .

مساحته  : 01 هك 13 آر تقريبا.

 حدوده : 

شماال : طريق من 10 امتار ؛

شرقا : طريق من 10 امتار ؛

جنوبا : بوشعيب بن عبد اهلل ؛

غربا : ورثة اجلياللي ولد الغالية و احمد بنعبد اهلل الكبير و ولد سي 

محمد احلاج الزيتوني والرسم العقاري رقم  40275 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 47 صحيفة   34 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  -رسم 

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 10 أكتوبر  2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 114 مؤرخة في 29 أغسطس 2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 19 فبراير 2020 على الساعة الثانية عشرة و النصف زواال .

مطلب رقم  18683 - 53

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  فوزية مشعل بنت عيسى .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الرمل . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الرمل .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد بن عبو .

مساحته  : 16 آر 66 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : سليمان القنبي ؛

شرقا : ورثة املصطفى بن بوبكر ؛

جنوبا : بنزيل يوسف ؛

غربا : رقية بنت تزية ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:
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-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 189 صحيفة 224 

كناش األمالك عدد 145 بتاريخ 06 أغسطس 2018.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 78 مؤرخة في 19 يونيو 2018.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 20 فبراير 2020 على الساعة الثانية زواال .

مطلب رقم  18684 - 53

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  فاطمة سربوتي بنت صالح .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض حمري . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض حمري .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار البوهالة .

مساحته  : 01 هك 24 آر 65 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : طريق مارة من 10 امتار والرسم العقاري رقم  11175/س ؛

شرقا : مطلب  رقم  8844 - 53 ؛

جنوبا : مطلب  رقم  6578 - 15 ؛

غربا : فاضل علي و ورثة جطو ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خطني كهربائيني من الضغط املنخفض .

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 301 صحيفة 271 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 23 ماي 2019.

-صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 11 مؤرخة في 21 مارس 2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 21 فبراير 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم  18686 - 53

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  لطيفة املترجي بنت احلاج دحمان .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض املرس .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار اوالد بن عمر .

مساحته  : 01 هك 50 آر تقريبا.

 حدوده : 

شماال :  الرسم العقاري رقم 107609 - 53 والرسم العقاري رقم  107656 - 53 ؛

شرقا : ممر عرضه 5 امتار ؛

جنوبا : احلاج تامي فنان ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 16612 د ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 404 صحيفة 375 

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 24 يناير 2018.

 51 صحيفة   61 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  صدقة  -رسم 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 22 ماي 2018.

 258 409 صحيفة  بتوثيق برشيد بعدد  -رسم اصالح عدلي مضمن 

كناش اخملتلفة عدد 70 بتاريخ 29 أكتوبر  2019.

-شهادة ادارية عدد 829 مؤرخة في 25 نوفمبر 2019.

-صورة شمسية ملذكرة املعلومات التعميرية مؤرخة في 23 أكتوبر  2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 21 فبراير 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم  18687 - 53

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  البرجة املترجي بنت احلاج دحمان .

االسم الذي كان يعرف به امللك : املرس . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املرس .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار اوالد بن عمر .

مساحته  : 01 هك 64 آر 96 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال :  احلاج ادريس ؛

شرقا : ممر عرضه 3 امتار و ورثة احلاج بوشعيب ؛

جنوبا : احلاج احمد ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 17652 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

-رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 404 صحيفة 375 

كناش األمالك عدد 140 بتاريخ 24 يناير 2018.

 169 228 صحيفة  -رسم صدقة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 

كناش األمالك عدد 143 بتاريخ 15 ماي 2018.

 259 410 صحيفة  بتوثيق برشيد بعدد  -رسم اصالح عدلي مضمن 

كناش اخملتلفة عدد 70 بتاريخ 29 أكتوبر  2019.

-شهادة ادارية عدد 830 مؤرخة في 25 نوفمبر 2019.

-صورة شمسية ملذكرة املعلومات التعميرية مؤرخة في 23 أكتوبر  2019.

-تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 21 فبراير 2020 على الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 18688 - 53

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  سلوا ابراهيمي بنت بوشعيب .

االسم الذي كان يعرف به امللك : دارجديان . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دارجديان .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد بن عبو .

مساحته : 21 آر 85 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال :  ورثة مينة بنت العايدي ؛

شرقا :  الرسم  العقاري رقم  44367 - 53 ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا :  الرسم  العقاري رقم  28696 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 357 صحيفة 265 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 25 يوليو 2019.

 - نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 424 صحيفة 

406 كناش التركات عدد 46 بتاريخ 30 مارس 2016.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 382 صحيفة 291 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 05 أغسطس 2019.

- نسخة مطابقة لالصل لشهادة ادارية عدد 76 مؤرخة في 27  يونيو  2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم  18689 - 53

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  احلطاب اوغنيم ابن محمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : حلرش . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حلرش .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار اهل الدار .

مساحته االجمالية : 53 آر 06 س تقريبا.

القطعة االولى :

مساحتها 14 ار 35 س تقريبا : 

شماال :  ورثة بوشعيب بن بوبكر ؛

شرقا : ممر من مترين ؛

جنوبا : علي اوغنيم بن البيضاوي ؛

غربا : ورثة احلسني بن العبد ؛

القطعة الثانية :

مساحتها 38 ار 71 س تقريبا : 

شماال :  ورثة بوشعيب بن بوبكر ؛

شرقا : اوغنيم بن البيضاوي ؛

جنوبا : علي اوغنيم بن البيضاوي ؛

غربا : ممر من مترين ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 414 صحيفة 292 

كناش األمالك عدد 142 بتاريخ 04  يونيو  2018.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 97 مؤرخة في 05 أبريل 2018.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2020 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم   18690 - 53

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  املصطفى الصدوقي بن احمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : احلروشة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلروشة .

نوعه : أرض فالحية بها بناية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار املوانيك .

مساحته : 47 آر 04 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال :  ورثة حسن بن محمد ؛

شرقا : ورثة حسن بن محمد و مسلك من 3 امتار ؛

جنوبا : التهامي بن علي ؛

غربا : ورثة اوالد القاضي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 397 صحيفة 436 

كناش األمالك عدد 148 بتاريخ 28 مارس 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 419 صحيفة 461 

كناش األمالك عدد 148 بتاريخ 01 أبريل 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 10 مؤرخة في 12 مارس 2019.

 - جدول املساحات املبنية غير مؤرخ .

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 26 فبراير 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18691 - 53

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  عبد الرحيم احلميني بن حميد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد حلرش . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد حلرش .

نوعه : أرض عارية بها بناية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحته : 4 آر 98 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال :  عبدو لطيفة ؛
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شرقا : عبد الكبير رجيلة ؛

جنوبا : اجلياللي ظريف ؛

غربا : طريق من 3 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 269 صحيفة 229 

كناش األمالك عدد 80 بتاريخ 22 فبراير 2007.

 93 111 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  عدلي مضمن  رسم شراء   -  

كناش األمالك عدد 82 بتاريخ 26  يونيو  2007.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في 21 ديسمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 26 فبراير 2020 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم   18692 - 53

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  محمد حب امللوك الصفريوي .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض شرقاوة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض شرقاوة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار لكنانط .

مساحته : 46 آر 24 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال :  ورثة عمر بن اجلياللي ؛

شرقا :  الرسم  العقاري رقم  95262 - 53 ؛

جنوبا : طريق مارة من 10 امتار ؛

غربا : طريق مارة من 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 516 صحيفة 364 

كناش األمالك عدد 86 بتاريخ 29 فبراير 2008.

 299 بعدد  الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  نظير   -  

صحيفة 365 كناش التركات عدد 39 بتاريخ 28 ديسمبر 2006.

412 كناش  الدارالبيضاء بعدد   - رسم اصالح عدلي مضمن بتوثيق 

عدد 433 بتاريخ 02 سبتمبر 2019.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 210 صحيفة 

214 كناش عدد 80 بتاريخ 05  يونيو  2008.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 191 صحيفة 143 

كناش األمالك عدد 89 بتاريخ 25  يونيو  2008.

 - نسخة لرسم اصالح عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 98 صحيفة 

92 كناش اخملتلفة عدد 36 بتاريخ 23  يونيو  2008.

 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 20  يونيو  2008.

471 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  استدراك عدلي مضمن  - رسم   

232 كناش عدد 36 بتاريخ 05 نوفمبر 2009.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 466 صحيفة 349 

كناش األمالك عدد 88 بتاريخ 18 يوليو 2008.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 660 صحيفة 490 

كناش األمالك عدد 88 بتاريخ 10 أكتوبر 2008.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 207 صحيفة 230 

كناش األمالك عدد 105 بتاريخ 17 فبراير 2012.

 - نسخة طبق االصل حلكم ابتدائي عدد 704 مؤرخ في 27 سبتمبر 2017.

 - محضر البيع باملزاد العلني لعقار غير محفظ مؤرخ في 24 ماي 2019.

 - شهادة املطابقة عدد 459/2019.

 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 13 سبتمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 27 فبراير 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم   18693 - 53

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  احسني ابوزرة بن عبد اهلل .

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الكعدة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سيدي امبارك 2 .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار اوالد عامر .

مساحته : 48 آر 46 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال :  بوهالل احمد ؛

شرقا : بندريس محمد و مطلب عدد 4723 - 53 ؛

جنوبا : زموري محمد ؛

غربا : مقبرة ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 186 صحيفة 202 

كناش األمالك عدد 148 بتاريخ 07 فبراير 2019.

بتاريخ03  االمضاء  بيع مصحح  التاريخ مضمنه عقد  ثابت  - محرر   

أكتوبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 05/2019 مؤرخة في 15 يناير 2019. 

 - تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 17 ديسمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 27 فبراير 2020 على الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم   18694 - 53

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  محمد شرفي بن العربي .

االسم الذي كان يعرف به امللك : احلطة بالد اجمليف . 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلطة بالد اجمليف .

نوعه : أرض فالحية بها بنايات .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار البهالة .

مساحته : 01 هك 33 آر 28 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال :  ورثة احلاجة امينة و العسكري امينة ؛

شرقا : امليلودية العسكري ؛

جنوبا : ممر من 10 امتار ؛

غربا : ورثة ادريس بن رحال و ورثة احلاج التامي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 07 08 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 07 أكتوبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 96 مؤرخة في 24 سبتمبر 2019. 

 - وكالة خاصة مصححة االمضاء بتاريخ 10 ماي 2019.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في 04 ديسمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 26 فبراير 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم   18695 - 53

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  بوشعيب جامع بن عبد اهلل .

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد مودن 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد جامع .

نوعه : أرض فالحية بها 5 بنايات من سفلي .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار اوالد جامع .

مساحته : 07 هك 18 آر 49 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال :   الرسم  العقاري رقم  106120 - 53 و  الرسم  العقاري رقم  

9818 - 15 و  الرسم  العقاري رقم  84 - 53 ؛

شرقا :  الرسم  العقاري رقم  84 - 53 و  الرسم  العقاري رقم  40349 

- 53 و  الرسم  العقاري رقم  9820 - 53 ؛

جنوبا : مطلب رقم 9442 - 53 و  الرسم  العقاري رقم  9820 - 15 و  

الرسم  العقاري رقم  25474 - 53 ؛

غربا :  الرسم  العقاري رقم  9819 - 15 و  الرسم  العقاري رقم  9812 - 15 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 65 36 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 152 بتاريخ 25 أكتوبر 2019.

 75 صحيفة   41 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 152 بتاريخ 28 أكتوبر 2019.

 74 صحيفة   40 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 152 بتاريخ 28 أكتوبر 2019.

 - رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 08 صحيفة 04 

كناش اخملتلفة عدد 72 بتاريخ 31 أكتوبر 2019.

 - نسخة مطابقة لشهادة ادارية عدد 90 مؤرخة 01 أكتوبر 2019.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في 31 أكتوبر 2019.

بتاريخ  - نسخة مطابقة لالصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء   

19 نوفمبر 2019. 

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 28 فبراير 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم   18696 - 53

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد)ة(  احمد الصابري بن غامن .

االسم الذي كان يعرف به امللك : بير اخلضار . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الصابري .

نوعه : أرض فالحية بها بئر .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار الكرارمة .

مساحته : 9 آر 88 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال :   الرسم  العقاري رقم  1639/ت ؛

شرقا : الهاني اعمر ؛

جنوبا : طريق من 10 امتار ؛

غربا :  الرسم  العقاري رقم  2957 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط هاتفي .

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 224 صحيفة 154 

كناش األمالك عدد 91 بتاريخ 11 نوفمبر 2008.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 26 فبراير 2020 على الساعة الواحدة و النصف زواال .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى  " ملك حجاج 

وعبد اهلل " مطلب رقم 6380 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه

  باجلريدة الرسمية عدد 367  بتاريخ 11 يناير 2006 و كذا 

االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1070

 املؤرخة في 03 يوليو 2019

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 29 سبتمبر 2009؛  فان مسطرة 

حتفيظ  امللك  املسمى  "ملك حجاج و عبد اهلل"  موضوع   املطلب   

6380 - 53،  تتابع من اآلن فصاعدا في اسم حجاج احلجاجي بن محمد 

وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :

 - عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ  فاحت سبتمبر 2009.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض ملوكات  "

 مطلب رقم   14384 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه  باجلريدة 

الرسمية  عدد 601  بتاريخ 07 يوليو 2010 و كذا االعالن عن انتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 656 املؤرخة في 27 يوليو 2011. 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 17/12 /2019؛ فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " ارض ملوكات " موضوع املطلب 14384 - 53 ، تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم :

 - احمد وليس بن احمد بنسبة 17/18

 - سلوى اجملدوي بنت محمد بنسبة 01/18

 وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :

 - حكم ابتدائي عدد 70 مؤرخ في 26 نوفمبر 2014.

 - قرار استئنافي عدد 115 مؤرخ في 02 مارس 2017.

 - شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 24 ماي 2017.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                           فريد بدري.

    

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33512 - 55 

تاريخ اإليداع : 19  ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : بريد املغرب- شركة مساهمة- بنسبة 1 - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تسليت".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بريد املغرب بتسليت 

مشتمالته : أرض عارية على جزء منها بناية من سفلي وطابق أول  

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة تابية 

مساحته :  15 آ 23 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق  رقم 3102

شرقا : ممر

جنوبا : طريق غير معبدة

غربا : ارض الغير  

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  منع التفويت-الشرط الفاسخ.

سند التملك  : 

1 - عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 5 ماي 1992

2 - عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 28ابريل 1993 

3 -  عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 10 ديسمبر 1993 

4 - عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 10 ديسمبر 1993

5 - شهادة إدارية بتاريخ 12يوليو  2016

6 - شهادة عدم الصبغة الفالحية املؤقتة مؤرخة في 23 أكتوبر 2019 

 التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 17فبراير 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 33513  -  55 

تاريخ اإليداع  : 19 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ  : بريد املغرب -  شركة مساهمة -  بنسبة 1 - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة ارضية بتيموليلت  "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "بريد املغرب بتيموليلت " 

مشتمالته : أرض عارية على جزء منها بناية من سفلي 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة أفورار جماعة تيموليلت احملل املدعو تيموليلت.

مساحته  :  13 آ 25 س تقريبا

حدوده  : 

شماال : مقر اجلماعة الترابية لتيموليلت 

شرقا : ملك اجلماعة الترابية 

جنوبا : ممر و واد 

غربا : الطريق رقم 3111 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : منع التفويت - الشرط الفاسخ.

سند التملك  : 

1 - عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 20 ماي 1992 

2 - شهادة عدم الصبغة الفالحية املؤقتة مؤرخة في 23 أكتوبر 2019 

3 - شهادة إدارية بتاريخ 31 أكتوبر 2016  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 17فبراير 2020 على الساعة 15 

و00 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33514  -  55 

تاريخ اإليداع  : 19  ديسمبر 2019

طالب التحفيظ  : بريد املغرب - شركة مساهمة -  بنسبة 1 - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قطعة ارضية مبركز ايت اعتاب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "مكتب البريد بأيت اعتاب" 

مشتمالته : أرض عارية على جزء منها بناية من سفلي  

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة موالي عيسى بن ادريس 

مساحته  :  6 آ 39 س تقريبا

حدوده  : 

شماال : طريق 

شرقا : امللك اخلاص للدولة 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 3880 - 55 

غربا : امللك اخلاص للدولة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  :  منع التفويت - الشرط الفاسخ.

سند التملك  : 

1 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26فبراير 1968
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2 - قرار عاملي مبثابة إذن بالبيع مؤرخ في19ماي 2017 

3 - عقد موثق موضوعه بيع بتاريخ 12ابريل 2018

 4 - شهادة إدارية بتاريخ 27ابريل 2018

5 -  شهادة عدم الصبغة الفالحية املؤقتة مؤرخة في 23 أكتوبر 2019  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 17 فبراير 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة زواال 

مطلب رقم 33515  -  55 

تاريخ اإليداع  : 20  ديسمبر 2019

طالب التحفيظ  : غالب بديعة بنت محمد بنسبة 1 - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "تغبالوت 5"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  "تغبالوت 5" 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي البشير  

مساحته  :  94 س تقريبا 

حدوده  : 

شماال : احلاج امحمد غالب 

شرقا :  ورثة اللة زينب التوامي 

جنوبا : نادية غالب 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء

سند التملك  : 

1 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 30أكتوبر 2018

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 18 فبراير 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33516  -  55 

تاريخ اإليداع  : 20  ديسمبر 2019

طالب التحفيظ  : غالب بديعة بنت محمد بنسبة 1 - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  "تغبالوت 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "تغبالوت1  "

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي البشير 

مساحته  :  1آ 50 س تقريبا

حدوده  : 

شماال : الزنقة 

شرقا : إدارة املقاومة 

جنوبا : ورثة سمير 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 24يناير 2019  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت  18فبراير 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33517  - 55 

تاريخ اإليداع  : 20 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ  : غالب بديعة بنت محمد بنسبة 1 - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغبالوت 8"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  "تغبالوت 8" 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه  : إقليم ومدينة ازيالل احملل املدعو حي البشير  

مساحته  :  90 س تقريبا 

حدوده  : 

شماال : إميان غالب 

شرقا : نادية غالب 

جنوبا : الزنقة

غربا : ليلى غالب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء

سند التملك  : 

1 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 30أكتوبر 2018  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت  18فبراير 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33518  -  55 

تاريخ اإليداع  : 23  ديسمبر 2019

طالب التحفيظ  : الراشدي عمر بن محمد بنسبة 1 - 1 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا "بقعة ارضية بحي اغير ترسال"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  "الراشدي " 

بناية من سفلي عبارة عن مستودع وطابقني  بها  أرض   : مشتمالته 

علويني ومرافق بالسطح 

موقعه  : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي اغير ترسال

مساحته  :  1 آ تقريبا

حدوده  : 

شماال : طريق 

شرقا : الزنقة 

جنوبا : محمد اكرابن 

غربا : ملك األوقاف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء

سند التملك  : 
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1 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 فبراير 

2000

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12يناير 2010 

3 - رسم اصالح عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 

4 - شهادة إدارية بتاريخ 29أكتوبر 2019

5 - شهادة املطابقة مؤرخة في 19ديسمبر 2019  

التاريخ املقرر إلجراء التحديد املؤقت 21فبراير 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة صباحا 

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                              عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم  22764 - 56

تاريخ اإليداع : 16  ديسمبر   2019

طالب التحفيظ : مسعود الزاكي بن احلسني

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك مسعود الزاكي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك مسعود الزاكي

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابقني علويني 

موقعه : احملل املدعو  حي السعدين ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال :  اغراس احلبيب

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : الزنقة  ؛

غربا : اغراس احلبيب ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 181 بعدد  مضمن   1994 يناير   14 في   مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 128 كناش األمالك 1 بتاريخ 01 فبراير 1994 

 2 -  عقد بيع عدلي مؤرخ في 02 أبريل 1990 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 5 عدد 3134 

: 17 فبراير  2020 على   التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة  :  14 :  30

مطلب رقم  22765  -  56

تاريخ اإليداع : 16  ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : الزاة رزق اهلل بنت احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان حتت الساقية بدوار أباينو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان حتت الساقية بدوار أباينو

نوعه :  أرض فالحية 

موقعه : احملل املدعو  فدان حتت الساقية جماعة أباينو قيادة القصابي 

إقليم كلميم

مساحته :  03 هكتار 11 آر  07 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال :  عمر رزق اهلل

شرقا : مطلب النحفيظ عدد 3720  -  56 ؛

جنوبا : زينب رزق اهلل؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 2019 أعسطس     05 في  مؤرخة  عدلية  ملكية  إستمرار  رسم   -  1

مضمن بعدد 245 سجل األمالك عدد 25 بتاريخ 16 سبتمبر 2019 

 2 -  صورة طبق األصل من شهادة مؤرخة في 29 ماي 2019 حتت عدد 31 ق ش ق

2020 على  فبراير    17  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  :  09 :  00

مطلب رقم  22766  -  56

تاريخ اإليداع : 16  ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : عمر رزق اهلل بن احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  فدان حتت الساقية

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان حتت الساقية

نوعه :  أرض فالحية بها بئر

موقعه : احملل املدعو  فدان حتت الساقية جماعة أباينو قيادة القصابي 

إقليم كلميم

مساحته : 09 هكتار 92  آر 73 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال :  طريق اكيسل

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 3720  -  56 و بلخير بن ابراهيم سابقا 

و حليا الطالبي ؛

جنوبا : ملك الزاة رزق اهلل؛

غربا :  ورثة محند بن علي ازوكاغ بعضا و الشوشاني مبارك بعضا و 

الطريق الرابطة بني أباينو و كلميم في البعض األخر ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك :  

1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 05  أعسطس  2019 مضمن بعدد 

244 سجل األمالك 25 بتاريخ 16 سبتمبر 2019 

 2 -  صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 29 ماي 2019 حتت 

عدد 32 ق ش ق   

على   2020 فبراير   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  :  11 :  00
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مطلب رقم  22767  -  56

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ :  

مولود صطيلي بن بوجمعة بنسبة 2/5 

محمد صطيلي بن بوجمعة بنسبة 2/5 

فاطمة صطيلي بنت بوجمعة بنسبة 1/5

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : جنان اهل بوجمعة بن اميلد صطيلي 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان اهل بوجمعة بن 

اميلد صطيلي 

نوعه :  أرض فالحية مسورة بها مسكنني و بئرين وصهريج و أشجار مختلفة.

موقعه : احملل املدعو  جماعة و قيادة فاصك إقليم كلميم

مساحته :  77 آر 35 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال :  اهل بوالرواح

شرقا : الطريق املعبدة  ؛

جنوبا : صطيلي صالح و اخوانه ، الطريق ؛

غربا : اومبارك اد محمد ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك :  

1 - عقد استمرار عدلي مؤرخ في 21 مارس 2019 مضمن بعدد 299 

سجل األمالك عدد70 بتاريخ 03 أبريل 2019 

  -  2 -  شهادة إدارية مؤرخة في 10 ماي 2017 حتت عدد 39/ م ش ق 3 

صورة طبق األصل من وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 

27  سبتمبر  2016  . 

: 19 فبراير   2020 على   التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة  :  09 :  30

مطلب رقم  22768  -  56

تاريخ اإليداع : 20  ديسمبر   2019

طالب التحفيظ : رشيد برهمي بن فاحت

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : برهمي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : برهمي.

 نوعه : منزل للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد 

موقعه : احملل املدعو  حي املوحدين ، مدينة كلميم

مساحته : 71 سنتيار  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال :  ملك بوسحاب احلروكي

شرقا : السامري عمر؛

جنوبا : زنقة 6 أمتار  ؛

غربا : لهنا البشير ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 23  أعسطس  2007 مضمن بعدد 278 

صحيفة 333 سجل األمالك رقم 39 بتاريخ 30 أغسطس 2007 

 142 2005 مضمن بعدد  15 فبراير   2 -  عقد شراء عدلي مؤرخ في 

صحيفة 159 سجل األمالك رقم 31 بتاريخ 24 فبراير 2005 

 3 -  شهادة إدارية مؤرخة في 19 يوليو 2019 حتت عدد 30/ق.ت 

: 21 فبراير  2020 على   التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة  :  09 :  00

مطلب رقم  22769  -  56

تاريخ اإليداع : 20  ديسمبر   2019

طالب التحفيظ : عمر السامري بن محماد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : السامري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك السامري 

نوعه : منزل للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد 

موقعه : احملل املدعو  حي املوحدين ، مدينة كلميم

مساحته : 71 سنتيار  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال :  ملك بوسحاب احلروشي

شرقا : املباركي أحمد ؛

جنوبا : الزنقة  ؛

غربا : برهمي رشيد ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 23  أعسطس  2007 مضمن بعدد 289 

صحيفة 346 سجل األمالك رقم 39 بتاريخ 03 سبتمبر 2007 

 2 -  شهادة إدارية مؤرخة في 19 يوليو 2019 حتت عدد 29/ق.ش 

: 20 فبراير  2020 على   التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة  :  15 :  30

 مطلب رقم  22770  -  56

تاريخ اإليداع : 20  ديسمبر   2019

طالب التحفيظ : عائشة اقدمي بنت ابراهيم 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أكني نبوومان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أكني نبوومان 

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : احملل املدعو  أكني نبوومان جماعة أداي قيادة أداي إقليم كلميم

مساحته : 15 هكتار  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك بوبكر العابد

شرقا : اجلبل ؛

جنوبا : ملك محمد ابو الشوك  ؛

غربا : ملك بوبكر العابد ؛
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احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 09  ديسمبر 2019 مضمن بعدد 

219 سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 10  ديسمبر 2019 

 2 -  عقد وكالة عدلية مؤرخة في 09  ديسمبر 2019 مضمن بعدد 

366 سجل اخملتلفة رقم 13 بتاريخ 17 ديسمبر 2019 

 3 -  شهادة إدارية مؤرخة في 04  سبتمبر  2019 حتت عدد 06/2019/ق.أ/م.ش.ق

: 20 فبراير  2020 على   التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة  :  10 :  00

 

مطلب رقم  22771 - 56

تاريخ اإليداع : 23  ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : مبارك غزال بن عالل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك مبارك غزال

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك مبارك غزال

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو  حي تيرت حي الوفاء ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر  10 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال:احملجوب التركزي

شرقا : شمرو بوجيد  ؛

جنوبا : الزنقة  ؛

غربا : احملجوب التركزي ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 186 2005 مضمن بعدد  16  سبتمبر  1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 

صحيفة 217 سجل األمالك رقم 33 بتاريخ 23 سبتمبر  2005 

2 - نسخة موجب األهلية عدلية مؤرخة في 02 فبراير 2000 مضمن 

بعدد 268 صحيفة 446 سجل التركات عدد 5 بتاريخ 10 فبراير 2000 

3 - نسخة إحتياج عدلية مؤرخة في 27 يناير 2000 مضمن بعدد 472 

صحيفة 308 بتاريخ 01 فبراير 2000 

4 - صورة طبق األصل من رسم بيع عدلي مؤرخ في 10 نونبر 2000 مضمن 

بعدد 319 صحيفة 398 سجل األمالك رقم 18 بتاريخ 25 يناير 2001 

1996 مضمن  يونيو   22 إراثة عدلية مؤرخة في  - صورة من رسم   5

بعدد 468 صحيفة 406 كناش 4 رقم 15 بتاريخ 15 نوفمبر 2019 

6 - نسخة شراء عدلية مؤرخة في 16 يناير 1986 حتت عدد 735 سجل 

اإليداع عدد 03 بتاريخ 06 مارس 1986 

7 - صورة شمسية من عقد بيع عدلي مؤرخ في 10  نوفمبر  2000 مضمن 

بعدد 319 صحيفة 398 سجل األمالك رقم 18 بتاريخ 25 يناير 2001 

 8 - نسخة إحصاء عدلية مؤرخة في 26 يناير 2000 مضمن بعدد 260 

صحيفة 431 سجل التركات عدد 05 بتاريخ 02 فبراير 2000 

بالبيع صادر عن احملكمة اإلبتدائية  9 - نسخة طبق األصل من اإلدن 

بكلميم ملف النيابة القانونية عدد 2000/7 

2020 على  فبراير    24  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة :09:00

مطلب رقم  22772 -  56

تاريخ اإليداع : 24  ديسمبر   2019

طالب التحفيظ : احلسني كنبوش بن ابراهيم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : كنبوش1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كنبوش1

نوعه :  بناية مكونة من سفلي و طابق أول  

موقعه : احملل املدعو  حي السوق القدمي ، مدينة بويزكارن

مساحته : 01 آر  85 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : السكة ) الزنقة(

شرقا  :  محمد بن محمد البياسيني ؛

جنوبا  :  محمد بن محمد البياسيني ؛

غربا  :  دار واد كجيم ؛

احلقوق العينية  :  الشيء

أصل امللك  :  

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13  نوفمبر  2018 مضمن بعدد 437 

سجل األمالك رقم 11 بتاريخ 30 نوفمبر 2018 

أصلها  مضمن   1971 أكتوبر   20 في  مؤرخة  عدلية  بيع  نسخة   -  2

بعدد 120 صحيفة 105 كناش األمالك رقم 30 بتاريخ 20 أكتوبر 1971 

 التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  :  24 فبراير  2020 على 

الساعة  : 10 : 30.

مطلب رقم  22773 -  56

تاريخ اإليداع : 26  ديسمبر   2019

طالب التحفيظ : حلسني خربوش بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك احلسني خربوش

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك احلسني خربوش

نوعه :  أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو  حي أمحيريش ، مدينة كلميم

مساحته : 80 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مستبشر عبد اهلل

شرقا : األشهب

جنوبا : الزنقة؛

غربا : ملك خيزو ؛
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احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 24 يناير 2007 مضمن بعدد 28 صحيفة 

29 سجل األمالك رقم 38 بتاريخ 26 فبراير 2007 

2 - صورة طبق األصل من عقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 

22 ماي 2007.

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 03  ديسمبر  2019 حتت رقم 55 ق.ت.ت/ج.ك

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 15 : 30

مطلب رقم  22774 -  56

تاريخ اإليداع : 26  ديسمبر   2019

طالب التحفيظ : عبيدي مهيمي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك مروى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك مروى 

نوعه :  منزل مكون من سفلي وطابق واحد

موقعه : احملل املدعو  حي تكنى ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر 06 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 3665 -  56

شرقا : جنيب سي احمد و بوراران و املساوي  ؛

جنوبا : فتيحة الديش ؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 16 يناير 2006 مضمن بعدد 269 صحيفة 

327 سجل األمالك رقم 34 بتاريخ 30 يناير 2006 

2 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 03 يونيو 1989 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 04 عدد 9066 .

3 - عقد بيع عدلي مؤرخ في 06  ديسمبر  1971 مضمن بعدد 456 

صحيفة 342 كناش 01 عدد 20 بتاريخ 23  ديسمبر  1971   .  

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم  22775 -  56

تاريخ اإليداع : 26  ديسمبر 2019

طالب التحفيظ :

1 -  احلسني الغور بن علي بنسبة ½ 

2 - علي بن برمي بن عبدالرحمان بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك دو تركى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك دو تركى

 نوعه : ملكية فالحية بورية

موقعه : احملل املدعو  دو تركا جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 03 هكتار 56 آر 67  سنتيار  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : العلمي احلسني 

شرقا : املودن الطيب؛

جنوبا : الطريق   ؛

غربا : العلمي احلسن ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 2019 أغسطس   10 في  مؤرخة  عدلية  ملكية  إستمرار  رسم   -  1

مضمن بعدد 280  سجل األمالك 25 بتاريخ 19 سبتمبر  2019 

292 مارس 2013 -3  2

موافقة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 20 ديسمبر 2019 

4 - إشهاد عدلي مؤرخ في 04  نوفمبر  2019 مضمن بعدد 275 سجل 

اخملتلفة رقم 47 بتاريخ 21 نوفمبر 209 

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 31 يوليوز 2019 حتت رقم 43 ق ش ق 

: 26 فبراير  2020 على   التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة  : 11 : 00.

احملافظ  على األمالك العقارية بكلميم .

                                       عرظاوي محمد.

 

 

محافظة إفران

مطلب رقم  6721 - 57

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : بويحياوي عبد املالك بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أحالم"

نوعه  : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة إفران، جماعة ضاية عوا، احملل املدعو " تبورايت"

مساحته : 08 هكتار 00 ار70س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق

عبد  تورتة  أيت  العرفاوي حدو،  وقسو محمد،  أحمد،  أزغيش   : شرقا 

الرحيم غريس

جنوبا : الطريق ،

غربا : ميمون وعلي، ورثة املهدي، الساقية

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 181 صحيفة 179 بتاريخ 31ماي 2010

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 183 صحيفة 181 بتاريخ 31 ماي 2010
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-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 186 صحيفة 183 بتاريخ 02 يونيو 2010

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 207 صحيفة 203 بتاريخ 19 يوليو 2010

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 206 صحيفة 202 بتاريخ 19 يوليو 2010

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 115 صحيفة 78 بتاريخ 24 أغسطس 2010

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 421 صحيفة 311 بتاريخ 10 ديسمبر 2010

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 365 صحيفة 270 بتاريخ 10 

نوفمبر 2010

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 494 صحيفة 453 بتاريخ 30 أكتوبر 2008

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 223 صحيفة 183 بتاريخ 15 نوفمبر 1977

 242 صحيفة   304 بعدد  مضمن  عدلي  مشاع  واجب  شراء  -رسم 

بتاريخ 26 ديسمبر 2002

-رسم شراء  عدلي مضمن بعدد 107 صحيفة 86 بتاريخ 22فبراير 2007

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 103 صحيفة 83 بتاريخ 05 فبراير 2007.

-عقد شراء عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ 27 ماي 2008

- عقد شراء عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ 05 ماي 2008

الساعة  على  يناير2020   13 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 6722  - 57

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر  2019

طالبا التحفيظ : احسني خويي بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تبليموت"

نوعه : أرض فالحية سقوية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تيمحضيت

مساحته : 5 هكتار 07ار 30 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق

جنوبا : الساقية اشريتي موحى

شرقا : وادي كيكو

غربا : الطريق، الساقية

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد  192 صحيفة 86 بتاريخ 25 سبتمبر 2008

2018 سبتمبر   12 بتاريخ   96 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 677 صحيفة 492 بتاريخ 24 يوليو 1997

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 582 صحيفة 419 بتاريخ 22 يوليو 1999

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 229 صحيفة 158 بتاريخ 13 يونيو 2000

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 14 فبراير 2020 على الساعة 

الثانية بعد الزوال. 

مطلب رقم 6723  - 57

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر  2019

طالبا التحفيظ :

 1 -احليمة البوشيخي بنت عبد القادر بنسبة ½

- نادية البوشيخي بنت عبد القادر بنسبة ½

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وراء القصر"

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم

مساحته : 01ار22 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عبد القادر أغانيم

شرقا : ممر عمومي

جنوبا : املطلب رقم 1861 - 57

غربا : لبيض حسن، بوجيل عبد اهلل

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم عدلي مضمن بعدد 195 كناش أ 47  بتاريخ 30 أغسطس 2019

شهادة ادارية مؤرخة في  14/10/2019 .

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 17 فبراير 2020 على الساعة 

الثانية بعد الزوال.

احملافظ  على األمالك العقارية بافران.

                                            عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة مكناس - اإلسماعلية

مطلب رقم  4453 - 59

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر2019 ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر اوقاف مكناس .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :   "محل جتاري 1210" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1210 ." 

نوعه : ارض بها بناء جتاري مكون من سفلي  ؛

موقعه : درب احلمامصية  رقم86 املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 76 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : مطلب التحفيظ رقم 24393 - 05 واملكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب؛

شرقا  : درب )ملك عمومي( ؛

غربا  : السور االسماعيلي؛

جنوبا : ملك االوقاف؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : احليازة الهادئة العلنية واملستمرة : 

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 12  فبراير 2020 على الساعة 

10 صباحا ؛
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مطلب رقم  4454 - 59

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1206 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1206." 

نوعه : ارض بها بناء جتاري مكون من سفلي وميزانني ؛

موقعه : رقم 84 درب احلمامصية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 25 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : ملك االوقاف ؛

شرقا  : العلمي الزهري؛

غربا  : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : ملك االوقاف؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : احليازة الهادئة  العلنية واملستمرة؛  

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 12 فبراير 2020 على الساعة 

10 و30 د صباحا ؛

مطلب رقم  4455 - 59

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنهاالسيد ناظر اوقاف مكناس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل  جتاري 1209 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" محل جتاري 1209." 

نوعه : ارض بها بناء جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : رقم 84 درب احلمامصية  املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 22 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : ملك االوقاف؛

شرقا  : درب )ملك عمومي( ؛

غربا  : السور االسماعيلي؛

جنوبا : ملك االوقاف؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : احليازة الهادئة  العلنية واملستمرة .

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 12 فبراير  2020 على الساعة 

11 صباحا ؛

مطلب رقم  4456 - 59

تاريخ اإليداع : 13ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1207 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1207." 

نوعه : ارض بها بناء جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : درب احلمامصية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 29 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : ملك االوقاف ؛

شرقا  : اكوزال موالي مسعود؛

غربا  : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : ملك االوقاف؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : احليازة الهادئة العلنية واملستمرة؛  

على   2020 فبراير   12 هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة11 و30 د صباحا ؛

مطلب رقم  4457 - 59 

تاريخ اإليداع : 13ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1208 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1208." 

نوعه : ارض بها بناء جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : رقم 82 درب احلمامصية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 22 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : ملك االوقاف ؛

شرقا  : درب )ملك عمومي ؛

غربا  : السور االسماعيلي؛

جنوبا : ملك االوقاف؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : احليازة الهادئة  العلنية واملستمرة؛  

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 13فبراير 2020 على الساعة 

11 و30 د صباحا ؛

مطلب رقم  4458 - 59 

تاريخ اإليداع : 13ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1220 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1220." 

نوعه : ارض بها بناء جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : درب احلمامصية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 26 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : اكوزال موالي مسعود؛

شرقا  : اورثة بن عزو؛
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غربا  : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : ورثة بن عزو؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : احليازة الهادئة  العلنية واملستمرة؛  

التاريخ املقرر الجراء عملية  التحديد هو 13  فبراير 2020 على الساعة 

12 ظهرا ؛

مطلب رقم  4459 - 59 

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1203 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1203." 

نوعه : ارض بها بناء جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : درب احلمامصية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 26 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : ملك االوقاف ؛

شرقا  : العلمي الزهري؛

غربا  : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : ملك االوقاف؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : احليازة الهادئة  العلنية واملستمرة؛  

التاريخ املقرر الجراء عملية  التحديد هو 13  فبراير 2020 على الساعة 

12 و30 د ظهرا ؛

مطلب رقم  4460 - 59 

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اطرزة العامة 3359 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اطرزة العامة3359" 

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق علوي واحد ؛

موقعه : احلمامصية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 51س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الرسم العقاري رقم 10556 ك والدولة)امللك اخلاص( ؛

شرقا  : العلمي الزهري؛

غربا  : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : ملك االوقاف؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : احليازة الهادئة  العلنية واملستمرة؛  

التاريخ املقرر الجراء عملية  التحديد هو 14  فبراير 2020 على الساعة 

10 صباحا ؛

مطلب رقم  4461 - 59

تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1934 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1934." 

نوعه : ارض بها بناء جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : رقم 78 درب احلمامصية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 46 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : ملك االوقاف ؛

شرقا  : درب )ملك عمومي( ؛

غربا  : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا : ملك االوقاف؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : احليازة الهادئة العلنية واملستمرة؛  

التاريخ املقرر الجراء عملية  التحديد هو 14  فبراير 2020 على الساعة 

10 و30 د صباحا ؛

مطلب رقم  4462 - 59 

تاريخ اإليداع : 13ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها السيد ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1935 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1935." 

نوعه : ارض بها بناء جتاري مكون من سفلي ؛

موقعه : رقم 80 درب احلمامصية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 29 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : ملك االوقاف ؛

شرقا  : درب )ملك عمومي( 

غربا  : السور االسماعيلي؛

جنوبا : ملك االوقاف؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : احليازة الهادئة العلنية واملستمرة؛  

التاريخ املقرر الجراء عملية  التحديد هو 14  فبراير 2020 على الساعة 

11 صباحا ؛

مطلب رقم  4463 - 59 

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد احلانبلي عبد االله بن احمد بصفته مالكا 

حلق الزينة فقط اما االصل فهو للدولة امللك اخلاص ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "درب املشاوري قاع وردة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلانبلي." 
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نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق علوي ؛

موقعه : رقم 8 درب املشاوري قاع وردة م . ق. مكناس؛

مساحته : 01 آر 85 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : السوسي حجتج واالجراوي محمد؛

شرقا  : التازي جواهر والصنهاجي؛

غربا  : زنقة ؛

جنوبا : بن مومن ودمليج املصطفى؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك :  

رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 17كتوبر2019 ؛ 

التاريخ املقرر الجراء عملية  التحديد هو 13  فبراير 2020 على الساعة 

10 صباحا ؛

مطلب رقم  4464 - 59 

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : عنينة محمد بن علي ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان الفاضلة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان الفاضلة" 

نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : درب الساقية رقم 43 تاروة  مكناس؛

مساحته : 9 آر 28 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الرسم العقاري رقم 32175 - 59 ؛

شرقا  : عنينة زهرة؛

غربا  : طريق) ملك عمومي(؛

جنوبا : زهرة عنينة ؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : -

رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 14 يونيو2016 ؛  

التاريخ املقرر الجراء عملية  التحديد هو 17  فبراير 2020 على الساعة 

10 صباحا ؛

احملافظ على االمالك العقارية مبكناس االسماعلية.

                    البوراحي عبد الواحد.

 

محافظة إنزكان

مطلب رقم  21011 - 60 

تاريخ االيداع : 03 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : موحى بوكريك ابن حم بن موحى   

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك تاغولت.

نوع امللك : أرض فالحية.

موقعه : دوار ارو، اجلماعة القروية أوالد دحو، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 16 ار 93 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طريق ؛

شـرقا  : طريق؛

جنـوبا : ايت احلمومد؛

غربـا : أيت سكرات؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

عقد بيع تابث التاريخ مؤرخ في 02 أكتوبر 2019.

نسخة وكالة مفو ضةتابثة التاريخ مؤرخة في 4 نوفمبر 2019.

رسم استمرار مؤرخ في 21 يونيو 2018.

شهادة إدارية عدد 12/2018.

تصميم موقعي             

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد :04 فبراير 2020 الساعة 11 صباحا .

مطلب رقم 21012 - 60

تاريخ االيداع  : 04 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : اسكور هشام 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : حكيم.

نوع امللك : دار للسكن من طابق سفلي وطابقني علويني.

موقعه : دوار بنعنفر، اجلماعة القروية القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 70 سنتيار تقريبا..

حدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شـرقا  : طريق؛

جنـوبا : الشطايبي عبد اجلليل ؛

غربـا : سرغيني عبد العزيز؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 نوفمبر 2009.

-اذن اداري مؤرخ 3  ديسمبر  2019.

- تصميم موقعي   

2020 على الساعة  05 فبراير   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم  21013 - 60

تاريخ االيداع  : 06 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : محمد غالل بن العروصي. 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك غالل.

نوع امللك : أرض عارية.

موقعه : دوار توهمو، اجلماعة احلضرية ايت ملول ، عمالةإنزكان أيت ملول.
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مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : إبراهيم احساس ؛

شـرقا  : الطريق؛

جنـوبا : جامع بوهني؛

غربـا : ادسكو فاظمة ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي مؤرخ في24 أبريل 1998.

- رسم اراثة محرر بتاريخ 05 يوليو 1993.

- شهادة موافقة مؤرخة في 13 أغسطس 1996

- اذن اداري عدد 255 مؤرخ 27 نوفمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 فبراير 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم  21014 - 60

تاريخ االيداع  : 06 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : سعيد ودهى

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك سعيد ودهى.

نوع امللك : أرض عارية 

موقعه : اخلمايس اجلماعة احلضرية القليعة ،عمالةإنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 آر 05 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا  : الطريق؛

جنـوبا : منيربوحماد وبومليك؛

غربـا : احمد تبارد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2019.

-وكالة  عدلية مؤرخة في 15 أبريل 2019؛

-تصميم موقعي   

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 04 فبراير 2020 الساعة 15 زواال.

مطلب رقم  21015 -  60

تاريخ االيداع  : 09 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : زينب الفيضالي

اسم امللك : سيدي مبارك.

موقعــه : حي اجلرف، عمالةانزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 60 س تقريبا.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني.  

احلقوق العينية : ال شيء

اجملاورون : 

شمـاال : احلسني اوتراست

شـرقا : طريق

جنـوبا : طريق .

غربـا : وحسني برهيم.

أصل امللك : 

-عقد تسليم عرفي مؤرخ في 17 يونيو 1999.

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 13 نوفمبر 1995

-تصميم موقعي   

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 07 فبراير 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم  21016 - 60

تاريخ االيداع  : 10 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : مصطفى لكنني بن حميد

اسم امللك : ملك لكنني.

موقعــه : دوار دار بن الشيخ ، جماعة التمسية،عمالةانزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 70 س تقريبا.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي.  

احلقوق العينية : ال شيء

اجملاورون : 

شمـاال : الطريق

شـرقا : طريق

جنـوبا : محمد البناي .

غربـا : عبال حموني.

أصل امللك : 

-رسم هبة مؤرخ في 17 ديسمبر 2019.

-رسم شراء محرر في 30 يونيو 2015

-شهادة إدارية مؤرخة في 24 يونيو 2015

-تصميم موقعي   

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 10 فبراير 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم  21017 - 60

تاريخ االيداع  : 12 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : احمد محتاج بن العربي

اسم امللك : محتاج.

موقعــه : حي تراست، عمالةانزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 50 س تقريبا.

نوعــه : بناية من سفلي.  

احلقوق العينية : ال شيء.

اجملاورون : 

شمـاال : الطريق

شـرقا : ممر

جنـوبا : علي بلخير
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غربـا : العربي احيكور.

أصل امللك : 

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 سبتمبر 2009.

-وكالة عرفية مؤرخة في 14 سبتمبر 2009

- شهادة إدارية مؤرخة في 12 يناير 2010

-تصميم موقعي   

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 12 فبراير 2020 الساعة 10 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك  املسمى ملك ايت حمو

للمطلب رقم 20715 - 60 والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد   1038  بتاريخ 21 نوفمبر 2018

مبقتضى مطلب مؤرخ في 25 أكتوبر 2018. فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املذكور أعاله. ستتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدات والسادة 

- زيدة بنت سالم بنسبة 256/612

 - صالح التناني بن مسعود بنسبة512/142

 - موليدة التناني بنت مسعود بنسبة 71/512

 - فاطمة بركات بنت زيد بنسبة 8/512

- فاضمة التناني بنسبة 7/512

- مخيرة التناني بنت مسعود بنسبة 7/512

بناء على نفس الوثائق التالية : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2018؛

 لرسم إراثة عدلي مؤرخ في  11 فبراير 2019 .

احملافظ على األمالك العقارية بإنزكان أيت ملول.

                             عبد احلليم فتح اهلل.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم  25416 - 61

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : عبد الرحمن البكوري بن عبد السالم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية السعودي"؛

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و طابقني علويني؛ 

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

الصغير، قرية امغارش،احملل املدعو : "كدية السعودي"؛

مساحته : 16 آر 68 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : طريق عمومية،  

شرقا  : مطلب التحفيظ رقم  24356 - 61 و طالب التحفيظ؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ماي 2013؛

2 - نسخة لرسم إحصاء عدلي مؤرخ في 20 ماي 2013؛

3 -  نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 19 ماي 2012؛

الساعة  على   2020 فبراير   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب  رقم  25417  -  61

تاريخ اإليداع : 16  ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : محسن املودن بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املودن كدية بوكر"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املودن كدية بوكر "؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

مدشر املنبر، احملل املدعو : "كدية بوكر"؛

مساحته :  00 آر 99 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : محسن املودن،  

شرقا  : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : سناء املودن؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 27 فبراير 2018؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 نوفمبر 2017؛

3 -  شهادة إدارية مؤرخة في 07 فبراير 2018؛

4 - صورة شمسية لرسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2017؛

5 - صورة شمسية لرسم شراء عقار فالحي عدلي مؤرخ في 17 فبراير 1991؛

الساعة  على   2020 فبراير   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب  رقم  25418  -  61

تاريخ اإليداع : 16  ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : عبد السالم أبضالس بن شعيب؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني بوموارث"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أبضالس 5 "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو  "عني بوموارث"؛

مساحته :  82 آر 21 س تقريبا؛

اجملاورون :
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شماال : محمد بن ضيفة و محمد املساري،  

شرقا  : طريق عمومية؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربـا : طريق عمومية و ملك الغير؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 أغسطس 2018؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 أغسطس 2011؛

3 - نسخة لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 20 ماي 2003؛

4 - نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 18 ماي 2003؛

الساعة  على   2020 فبراير   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب  رقم  25419  -  61

تاريخ اإليداع : 16  ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : 

1 - عبد املنعم الكموني بن أحمد بنسبة 1/2؛

2 - رضوان املعديوي بن علي بنسبة 1/2؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكموني -  املعديوي "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية سيدي 

اليماني، دوار اوالد الرياحي، احملل املدعو  "الدهسة"؛

مساحته :  20 آر تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : ورثة محمد الزموري،  

شرقا  : ورثة محمد الزموري؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : اوالد بن رواين؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - صور شمسية لثالثة وكاالت عرفية مصادق على صحة إمضائها 

في 22 ماي 2019؛

2 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 26 يوليو 2018؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 أكتوبر 2017؛

4 - وكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 14 سبتمبر 2017؛

5 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 2016؛

6 - عقد بيع قطعة أرضية فالحية عرفي مصادق على صحة إمضائه 

في 09/006/2010؛

7 - صورة شمسية لرسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 08 يونيو 1986؛

الساعة  على   2020 فبراير   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب  رقم  25420  -  61

تاريخ اإليداع : 16  ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : رضوان املعديوي بن علي؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املعديوي "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية سيدي 

اليماني، دوار اوالد الرياحي، احملل املدعو  "ديار العرس"؛

مساحته :  15 آر تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : طريق عمومية،  

شرقا  : عبد العاطي محمد؛

جنوبا : طريق جهوية رقم 417؛

غربـا : طريق خاصة من 4 أمتار؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - صور شمسية لثالثة وكاالت عرفية مصادق على صحة إمضائها 

في 22 ماي 2019؛

2 - توكيل خاص من أجل التحفيظ عرفي مصادق على صحة إمضائه 

في 14 سبتمبر 2017؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 أبريل 2017؛

4 - صورة شمسية لوكالة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 

18 يناير 2017؛

صحة  على  مصادق  عرفي  فالحية  أرضية  قطعة  شراء  عقد   -  5

إمضائه في 30 سبتمبر 2008؛

6 -  عقد بيع قطعة أرضية فالحية عرفي مصادق على صحة إمضائه 

في 26 يوليو 2005؛

الساعة  على   2020 فبراير   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب  رقم  25425  -  61

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : البشير البقالي بن محمد؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املهد "؛

نوعه : أرض فالحية بها بئران؛ 

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

الصغير، مدشر واد أليان، احملل املدعو  "عني عمران"؛

مساحته :  75 آر 99 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : طريق،  

شرقا  : الرسم العقاري عدد 38776  -  61 و ورثة عبد السالم الهواس؛
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جنوبا : ورثة اللغميش؛

غربـا : ورثة عبد السالم الهواس؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 12 ديسمبر 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 أبريل 1985؛

الساعة  على   2020 فبراير   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة و النصف بعد الزوال.

مطلب  رقم  25426  -  61

تاريخ اإليداع : 18  ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : املصطفى احميمد بن عبد اهلل؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرميل  -  احلجار "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

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

الزينات، دوار الرويف، احملل املدعو  " الرميل  -  احلجار "؛

مساحته : 01 هــ 56 آر 23 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : عبد السالم أخريف، مطلب التحفيظ رقم  9606  -  61 ، عبد 

النبي اجلبدي و اخملتار أجويد،  

شرقا  : الطريق الثاوية لدوار الرويف؛

جنوبا : عبد النبي اجلبدي؛

غربـا : ورثة الرقيواق، مطلب التحفيظ رقم  3823  -  61، عبد السالم 

شتيوان و محبسة طلبة دوار الصخرة؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 27 أغسطس 2012؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 28 يوليو 2012؛

3 - رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 22 مارس 2010؛

4 - صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 12 فبراير 2011؛

5 - رسم تصريح مبتخلف عدلي مؤرخ في 09 أغسطس 2003؛

6 - رسم موجب رسم إراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2003؛

الساعة  على   2020 فبراير   18 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة و النصف بعد الزوال.

مطلب  رقم  25427  -  61

تاريخ اإليداع : 19  ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : احلسن بليف بن محمد؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بليف "؛

نوعه : أرض عارية؛ 

القروية  اجلماعة  أجنرة،  الفحص  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

البحراويني، مدشر املنار، احملل املدعو  " جنان 3 "؛

مساحته :  02 آر تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : اخملتار بونقوب،  

شرقا  : السعدية بونقوب؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - وكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 16 ديسمبر 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2017؛

3 - رسم تنازل عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2017؛

4 - رسم تنازل عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2017؛

5 - صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 11 أكتوبر 2017؛

6 - نسخة لرسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 21 مارس 2016؛

7 - نسخة لرسم موجب إراثة عدلي مؤرخ في 11 يناير 2016؛

8 - نسخة لرسم موجب إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 11 يناير 2016؛

الساعة  على   2020 فبراير   19 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب  رقم  25429  -  61

تاريخ اإليداع : 20  ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : مصطفى مدرك بن أحمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بخطيطة السفلى "؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النزاهة "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو  " عني احلمرة "؛

مساحته :  66 آر 62 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : عبد احلي بوزيد،  

شرقا  : الطريق املؤدية إلى قرية احلمومي؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربـا : احلسن حجوب؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 14 أكتوبر 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 أكتوبر 2019؛

3 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 07 سبتمبر 2015؛

4 - رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 07 سبتمبر 2015؛

5 - نسخة لرسم موجب اختصاص عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2008؛

الساعة  على   2020 فبراير   20 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب  رقم  25430  -  61

تاريخ اإليداع : 20  ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : مصطفى مدرك بن أحمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بير بقري العليا"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املنظر اجلميل"؛
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نوعه : أرض فالحية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو " احلمومي "؛
مساحته :  61 آر 29 س تقريبا؛

اجملاورون :
شماال : ملك الزراد،  

شرقا  : طريق عمومية؛
جنوبا : عبد املنعم شابو؛

غربـا : عبد الصمد النعيمي؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك :
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2019؛

2 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019؛
3 - رسم موجب حيازة و تصرف عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019؛

الساعة  على   2020 فبراير   20 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الثانية عشرة زواال.

 خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الزينبي " 
مطلب رقم 19758 - 61 و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد   997 مؤرخة في 07 فبراير 2018 
مطلب  موضوع  "الزينبي"  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 
الواقع بعمالة طنجة أصيلة، اجلماعة   ،61 - 19758 التحفيظ رقم  
في  يومه  غاية  إلى  تتابع  الدالية،  عني  املدعو  احملل  العوامة،  القروية 
اسم السيدة جنية الزينبي بنت أحمد، باملساحة املقدرة ب 18 أر 59 س؛ 
املصرح  املساحة  عن  عوضا  بالطريق،  اجلهات  جميع  من  حتد  والتي 
بها عند إيداع مطلب التحفيظ السالف الذكر، و الكل استنادا الى 
الوثائق السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور أعاله وكذا :

1 - رسم ضبط احلدود و املساحة عدلي مؤرخ في 24 أكتوبر 2019؛
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                             عبد احلي السباعي.

 

 

محافظة الدارالبيضاء - النواصر

مطلب  رقم5567  - 63
تاريخ اإليداع : 13 ديسمبر  2019.

طالب التحفيظ : بوشعيب جريد بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " أرض احلاجة".

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

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار ارمل لهالل.
مساحته : 13 ار 40 سنتيار تقريبا.

حدوده   : 
شماال : بوشرى الزعيمي. 

شرقا : الرسم العقاري رقم 48659  - 63.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 5034  - 63

غربا  : ممر والرسم العقاري رقم 11338 س والرسم العقاري رقم 12900 - 47

احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :

رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 31 كناش 359 بتاريخ 15 جمادى األولى 

1438 هـ موافق ل 13 فبراير 2017 ) توثيق الدار البيضاء(.

جمادى   26 بتاريخ   105 األمالك  كناش   156 عدد  عدلي  شراء  رسم 

األولى 1438 هـ موافق  24 فبراير 2017 )توثيق الدار البيضاء(.

شهادة إدارية عدد 02/2017 بتاريخ 20 يناير 2017.

: 13 فبراير 2020 على  التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد   املؤقت 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم5568  - 63

تاريخ اإليداع  : 17 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ  : محمد بزكرا بن احماد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض احلوالة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض احلوالة ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه  : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار التوامة.

مساحته : 02 هكتار 91 آر 35 سنتيار تقريبا.

حدوده   : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 أمتار. 

شرقا : الرسم العقاري رقم 108889  - 63.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 84045  - 63.

غربا  : مطلب حتفيظ رقم 3267  - 63 )بقعة أ (

احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :

رسم ملكية عدلي عدد 2666 صحيفة 03 /11/1987) توثيق برشيد(.

 18 بتاريخ   86 92 كناش عدد  2925 صحيفة  رسم شراء عدلي عدد 

ربيع الثاني 1408 هـ موافق 10 ديسمبر  1987 )توثيق برشيد(.

شهادة إدارية عدد 19/2019 بتاريخ 01 أكتوبر 2019 .

شهادة امللك العائلي عدد 34/ ق ن بتاريخ 22 ماي 1987.

    التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد   املؤقت : 17 فبراير 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر.

                                       مصطفى بنحداوي   
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12762 - 65

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد نديرحسن بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرمل"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الرمل". 

 نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.    

موقعه : إقليم احلوز، بلدية ايت اورير، حي ازنتو.

مساحته املصرح بها : 01 هك 69 آر 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبد السالم ايت علي اوبيه .  

شرقا : مصرف ، طريق.

جنوبا : ورثة عمر ندير.

غربا : ورثة عدي اموي ، طريق فاصل بينه وبني اغجدام محمد .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 23 340 كناش رقم  405 صحيفة  -رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 28 مارس 2019 توثيق ايت اورير.  

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2020 على الساعة  احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 12763 - 65

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد عزيز شفيق بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "شفيق 2"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " شفيق 2". 

 نوعه : أرض فالحية.    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة امزميز، جماعة تزكني، دوار السهب.

مساحته املصرح بها : 01 هك 50 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت عال-احمد ايت عال- .  

شرقا : أراضي أوالد مطاع أراضي اجلموع .

جنوبا : ورثة احلسن بن جدي-احلسن املامون-.

غربا : ممر عمومي عرضه 6 امتار .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 220 صحيفة 217 كناش األمالك 293 

بتاريخ 04 نوفمبر 2019 توثيق مراكش.

 73 عدد  وصل  عدلي  اراثة  لرسم  لألصل  مطابقة  شمسية  صورة   -

 2 41 كناش  33 صحيفة  2005 ضمن بعدد  14 ديسمبر  - 65 بتاريخ 

توثيق امزميز.

- رسم عدلي ضمن بعدد 209 صحيفة 129 بتاريخ 17 أكتوبر 1961 

توثيق امزميز.   

تاريخ التحديد : 25 فبراير 2020 على الساعة  العاشرة صباحا .

مطلب رقم 12764 - 65

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان اشبارو 2"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فدان اشبارو 2".  

 نوعه : أرض فالحية.    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت ، احملل املدعو اشبارو.

مساحته املصرح بها : 00 هك 22 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  عبد السالم بن احلسني.  

شرقا :   عبد السالم بن احلسني.  

جنوبا : الطريق العمومية .

غربا  : زهيرة.

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - التصرف لألمد الطويل.

تاريخ التحديد : 27 فبراير 2020 على الساعة  العاشرة صباحا .

مطلب رقم 12765 - 65

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان اشبارو 3"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فدان اشبارو 3".  

 نوعه : أرض فالحية .    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت ، احملل املدعو اشبارو.

مساحته املصرح بها : 00 هك 09 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  الرسم العقاري عدد 14535 - م .  

شرقا :   الرسم العقاري عدد 14535 - م .  

جنوبا : الرسم العقاري عدد 14535 - م .  

غربا  : الرسم العقاري عدد 14535 - م .  

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - التصرف لألمد الطويل.

تاريخ التحديد : 27 فبراير 2020 على الساعة  العاشرة و النصف صباحا .

مطلب رقم 12766 - 65

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان اشبارو 1"  
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فدان اشبارو 1".  

 نوعه : أرض فالحية .    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت ، احملل املدعو اشبارو.

مساحته املصرح بها : 01 هك 31 آر 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  الرسم العقاري عدد 11647 - م .  

شرقا :   عبد الكبير بن عمر ، و ورثة احلسني بن احلسني .  

جنوبا : الطريق العمومية .  

غربا  : الطريق العمومية .  

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 -  التصرف لألمد الطويل.

تاريخ التحديد : 27 فبراير 2020 على الساعة  احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 12767 - 65

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " سيدي حلسن"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " سيدي حلسن ".  

 نوعه : مقبرة .    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت ، احملل املدعو اشبارو.

مساحته املصرح بها : 00 هك 07 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 14535 - م .  

شرقا : الرسم العقاري عدد 14535 - م .  

جنوبا : الرسم العقاري عدد 14535 - م .  

غربا  : الرسم العقاري عدد 14535 - م .  

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - التصرف لألمد الطويل.

تاريخ التحديد : 27 فبراير 2020 على الساعة  احلادية عشر و النصف صباحا .

مطلب رقم 12768 - 65

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " "  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اومار2 ". 

 نوعه : أرض فالحية  .    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة توامة ، جماعة تزارت ، احملل املدعو اومار.

مساحته املصرح بها : 00 هك 14 آر 55 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت كروم ،و كرواش عبد الرحمان.  

شرقا : عمر بن محمد .  

جنوبا : أحمد بن احلسني ، و عمر بن علي  .  

غربا  : ايت الرايس  .  

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - نسخة موجزة من كناش محتويات الدولة للملك عدد 134 - قروي 

مؤرخة في 26 - 12 - 2019.

2391 املؤرخة في 22 أغسطس   - نسخة من اجلريدة الرسمية عدد 

1958)الصفحة عدد 1930 – و عدد 1931 (.

تاريخ التحديد : 28 فبراير 2020 على الساعة  العاشرة و النصف صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "افود نايت حدا"

موضوع مطلب عدد 12562 - 65 

التي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1072 

املؤرخة في 17 يوليو 2019.

مسطرة  فان   2019 ديسمبر   24 في  مؤرخ  تقييد  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " افود نايد حدا" موضوع مطلب التحفيظ عدد 

قيادة  متاكرت،  جماعة  توامة،  دائرة  احلوز  بإقليم  الكائن   65  -  12562

توامة، دوار ايت عبد الكبير، تتابع من االن فصاعدا في اسم : 

1 - السيدة بديعة منذر بنت حفيظ

2 -  السيدة أمينة احلمزاوي بنت إبراهيم

3 - السيد \حميد اسغيموت بن احلسني

4 -  السيد عبد اللطيف اسغيموت بن احلسني

5 -  السيدة فاطمة اسغيموت بنت احلسني

6 - السيدة أسماء اسغيموت بنت احلسني

شركاء  بصفتهم  مصطفى  بنت  اسغيموت  جنات  السيدة   -  7

 - 4666 ، ونسبة  3072 - 24576 سهما لألولى  على الشياع بنسبة 

24576 سهما للثانية ، ونسبة 1330 - 24576 سهما لكل واحد من 

الثالث والرابع ، ونسبة 665 - 24576 سهما لكل واحدة من اخلامسة 

بناء  ذلك  و   . للسابعة  24576 سهما   -  12878 نسبة  ،و  والسادسة 

على نفس الوثائق و الرسوم املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور 

وكذا : 

 2019 05 سبتمبر  313 بتاريخ  559 صحيفة  - رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 

توثيق الدار البيضاء .

 - رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 558 صحيفة 313 بتاريخ 05 سبتمبر 2019 

توثيق الدار البيضاء .

بتاريخ  322 كناش   208 بعدد  ضمن  عدلي  فريضة  إحلاق  رسم    -  

18 ديسمبر 2019 توثيق الدار البيضاء .

 -  نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 30 اغسطس 2019 .

 -  نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 19 اغسطس 2019 .

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     
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محافظة احلاجب

مطلب رقم 6091 - 67

تاريخ االيداع : 19 ديسمبر 2019

طالبو التحفيظ السادة :

1 - رابحة اعبيد بنت قدور بنسبة: 8 - 64.

2 - رشيد جدو بن عالل بنسبة: 14 - 64.

3 - تورية جدو بنت عالل بنسبة: 7 - 64.

4 - احمد جدو بن عالل بنسبة: 14 - 64.

5 - جنية جدو بنت عالل بنسبة: 7 - 64.

6 - فاطمة جدو بنت عالل بنسبة: 7 - 64.

7 - حنان جدو بنت عالل بنسبة:7 - 64.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا: جدو.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " جدو ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، حي ايت مزوز اجلديدة.

مساحته : 01 آر تقريبا .

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم: 20949 - 67.

شرقا : الرسم العقاري رقم: 20949 - 67.

جنوبا : محمد عبدالوي.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في: 07 - 11 - 2019 مضمن بكناش 

األمالك 69 عدد 181 صحيفة 171 بتاريخ  22 - 11 - 2019.

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6092  - 67

تاريخ االيداع : 19 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ السيد)ة : عاشورة الكنوس بنت بوعزة

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : رمل جحجوح.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " رمل جحجوح ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبت جحجوح، احملل املدعو " رمل جحجوح".

مساحته : 01 آر 50 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : احلاج محمد بوزينب.

شرقا : بن سعود بوعزة.

جنوبا : طريق.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في  03 - 06 - 2009 مضمن بكناش األمالك 

32 عدد 121 صحيفة 80 بتاريخ  05 - 10 - 2009.

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب

يوسف مختري      

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18055 - 68

تاريخ اإليداع :  23 ديسمبر 2019. 

طالبة التحفيظ :  غيثة ملعالي بنت صالح؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "ملك غيثة".

نوعه :  ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو اوالد سيدي شنان الغربيني.

مساحته :  44 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  حزوب بوزكري؛

شرقا :  املولودي بوزيان؛

جنوبا :  املولودي حالمي؛              

غربا :  الزنقة؛

احلقوق العينية :  ال شيء.           

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي بتاريخ 05 ديسمبر 2016 مضمن بعدد 37 صحيفة 47؛

بتاريخ  اصلها   2019 ديسمبر   09 بتاريخ  شراء  رسم  من  نسخة    -  

14 سبتمبر 1990 عددها الترتيبي 4341 - 90؛

اصلها   2019 ديسمبر   09 بتاريخ  عدلي  وكالة  رسم  من  نسخة    -  

بتاريخ 15 ديسمبر 2014 مضمن بعدد 141 صحيفة 128؛

 -  وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 03 ديسمبر 2019؛

 -  تصريح عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 13 ديسمبر 2019؛

 -  شهادة ادارية عدد 180 - 019 بتاريخ 02 ديسمبر 2019؛

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18056 - 68

تاريخ اإليداع :  24 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ :   صالح ابو فارس بن عبد السالم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "ملك صالح".
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نوعه :  ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو اوالد سيدي شنان.

مساحته :  50 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  محيب مصطفى؛

شرقا :  زنقة؛

جنوبا :  محمد مستطيع؛              

غربا :  يوسف الهرامي؛

احلقوق العينية :  ال شيء.           

أصل امللك : 

-  رسم شراء عدلي بتاريخ 13 يونيو 2005 مضمن بعدد 259 صحيفة 305؛

2 كناش  بعدد  1993 مضمن  اكتوبر   11 بتاريخ  -  رسم شراء عدلي 

االمالك رقم 3؛

-  رسم شراء عدلي بتاريخ 22 فبراير 1995 مضمن بعدد 417 صحيفة 493؛

-  شهادة ادارية عدد 181 - 019 بتاريخ 04 - 12 - 2019؛

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18057 - 68

تاريخ اإليداع :  26 ديسمبر 2019. 

طالبو التحفيظ :  

1 -  صالح لقبيبي بن حمادي؛

2 -  الكبير لقبيبي بن حمادي؛

3 -  نعيمة لقبيبي بنت حمادي؛

4 -  الشرقي لقبيبي بن حمادي؛

5 -  رقية لقبيبي بنت حمادي؛

6 -  أحمد لقبيبي بن حمادي؛

7 -  حليمة لقبيبي بنت حمادي؛

8 -  عالل لقبيبي بن حمادي؛

9 -  عبد العالي لقبيبي بن حمادي؛

10 -  عبد الرحيم لقبيبي بن حمادي؛

11 -  املصطفى الهندوري بن محمد؛

12 -  عبد العزيز الهندوري بن محمد؛

13 -  سعيد الهندوري بن محمد؛

14 -  حفيظة الهندوري بنت محمد؛

15 -  محمد الهندوري بن محمد؛

16 -  فاطمة الهندوري بنت محمد؛

17 -  عبد الهادي الهندوري بن محمد؛

18 -  نادية الهندوري بنت محمد؛

19 -  بهيجة الهندوري بنت محمد.

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 17477 - 144704 سهما لكل 

 144704  -  8738 وبنسبة   4 و   2 و   1 رقم  التحفيظ  من طالب  واحد 

سهما لطالبة التحفيظ رقم 3 و 12646 - 144704 سهما لكل واحد 

من طالب التحفيظ رقم 6 و 8 و 9 وبنسبة 6323 - 144704 سهما 

لكل واحد من طالب التحفيظ  رقم 5 و 7 وبنسبة 1558 - 144704 

سهما لكل واحد من طالب التحفيظ رقم 11 و 12 و 13 و 15 و 17

 وبنسبة 779 - 144704 لكل واحد من طالب التحفيظ رقم 14 و 16 

و 18 و 19 وبنسبة 22045 - 144704 سهما للعاشر. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "بلمجوشة".

نوعه :  ارض فالحية بورية.

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو دوار أوالد حسون.

مساحته : 15 هكتار 48 ار 13 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

مطلب  احلبيب؛  بن  خليفة  املالك؛  عبد  بن  محمد  ورثة   : شماال 

التحفيظ عدد 10245 - 10 وورثة العمراوي صالح؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 6496 - 68؛

جنوبا : طريق عمومية؛              

غربا : عالل بن بوبكر؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك  : 

 126 بعدد  مضمن   2018 يناير   24 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 154؛

 -  رسم تنازل عدلي بتاريخ 10 مارس 2018 مضمن بعدد 299 صحيفة 355؛

 60 بعدد  مضمن   2019 ابريل   19 بتاريخ  عدلي  استدراكي  ملحق   -

صحيفة 66؛

-  رسم تنازل عدلي بتاريخ 21 يونيو 2018 مضمن بعدد 76 صحيفة 93؛

-  وكالة عدلية بتاريخ 27 مارس 2018 مضمن بعدد 269 - 18 صحيفة 205؛ 

-  ملحق استدراكي بتاريخ 1؛9 ابريل 2019 مضمن بعدد 111 صحيفة 133؛

-  صورة عادية لرسم اراثة عدلي بتاريخ 17 ماي 2001 مضمن بعدد 34 

صحيفة 55 أصلها مقيد بالرسم العقاري عدد 14443 - 10؛

- صورة عادية لرسم اراثة بفريضة عدلي بتاريخ 19 يناير 2016 مضمن 

بعدد 171 صحيفة 411 أصلها مقيد بالرسم العقاري عدد 14443 - 10؛

 -  رسم فريضة عدلي بتاريخ 10 مارس 2018 مضمن بعدد 81 صحيفة 69؛
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07 م ش ق مصادق عليها  ادارية عدد  االصل لشهادة  -  صورة طبق 

بتاريخ 16 يناير 2018؛ 

 -  شهادة ادارية عدد 181 - 019 بتاريخ 04 - 12 - 2019؛

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

مطلب رقم 35753 - 69.

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019 .

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

الدولة بفاس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ".ملك الدولة43 - حضري".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك ".ملك الدولة43 - حضري"

نوعه : أرض بها بناء.

موقعه : جماعة فاس ، امللحقة االدارية بنسودة ، احملل املدعو" تعاونية مهدية ". 

مساحته : 50 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال :  امللك ذي الرسم العقاري عدد27621 - 69؛

جنوبا : مسلك عمومي؛

غربا : امللك ذي الرسم العقاري عدد445 - ف؛         

شرقا : امللك ذي الرسم العقاري عدد13191 - 69 وعدد445 - ف؛       

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشـيء .  

أصل امللك : 

مستخلص من تسجيل امللك بكناش محتويات أمالك الدولة بفاس

2020  على  فبراير   20  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 35754 - 69.

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019 

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

الدولة بفاس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان احلاج علي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان احلاج علي 1318 - قروي "

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة وقيادة عني قنصرة ، احملل املدعو 

" فدان احلاج علي ". 

مساحته : 01هـ78 آر25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : السيدة خديجة هبول

جنوبا : السادة زهرة الطالبي؛ محمد بن املقدم الطالبي واحملجوبي سالم؛

شرقا : ادريس الزاكي؛         

غربا :  مسلك عمومي ؛     

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشـــيء .  

أصل امللك : 

1 -نسخة مطابقة ألصل احلكم الصادر في امللف العقاري عدد5 - 04 

بتاريخ13 - 07 - 2006

2 - نسخة طبق االصل حملضر التنفيذ بتاريخ17 - 12 - 2009

2020  على  فبراير   21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .

مطلب رقم 35755 - 69.

تاريخ اإليداع :  20 ديسمبر 2019.

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

الدولة بفاس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مدرسة بني يخلف "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة بني يخلف ".

نوعه : أرض بها مدرسة

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة وقيادة أوالد ميمون ، احملل املدعو 

" مدرسة بني يخلف ". 

مساحته : 40 آر تقريبا.

حدوده : 

شماال و شرقا وغربا : الدولة )امللك اخلاص(؛

جنوبا : مسلك عمومي  و امللك ذي الرسم العقاري عدد17782 - 69؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

مستخلص من تسجيل امللك بكناش محتويات أمالك الدولة بفاس؛

2020  على  فبراير   20  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف زواال.

مطلب رقم 35756 - 69.

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

الدولة بفاس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احماري البير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احماري البير1319 - قروي ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة وقيادة عني قنصرة ، احملل املدعو 

" احماري البير ". 

مساحته : 21ار 11س  تقريبا.
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حدوده : 

شماال : ورثة احملجوبي محمد؛

جنوبا : ديداح بنعيسي؛

شرقا : مسلك عمومي  ؛         

غربا : احملجوبي عالل ؛     

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

1 -نسخة مطابقة ألصل احلكم الصادر في امللف العقاري عدد5 - 04 

بتاريخ 13 - 07 - 2006

2 - نسخة طبق االصل حملضر التنفيذ بتاريخ17 - 12 - 2009

2020  على  فبراير   21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 35757 - 69.

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

الدولة بفاس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مائة مرجع "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مائة مرجع 1320 - قروي ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة وقيادة عني قنصرة ، احملل املدعو 

" مائة مرجع ". 

مساحته : 16 آر39س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  ورثة مربوح حرازم ؛

جنوبا : ورثة اجملحوبي احملجوب؛

شرقا : ورثة طالبي أحمد حبيبي؛         

غربا : ورثة طالبي أحمد املسيح وهبول خديجة ؛     

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

1 -نسخة مطابقة ألصل احلكم الصادر في امللف العقاريعدد5 - 04 

بتاريخ 13 - 07 - 2006

2 - نسخة طبق االصل حملضر التنفيذ بتاريخ17 - 12 - 2009. 

على     2020 فبراير   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا    

مطلب رقم 35758 - 69.

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019..

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

الدولة بفاس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان الزيتون "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان الزيتون 1321 - قروي ".

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة وقيادة عني قنصرة ، احملل املدعو 

" جنان الزيتون ". 

مساحته : 09ار45س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أحمد  بن هبول؛

جنوبا : عبد السالم بن أحمد حبيبي و الطالبي ومن معه؛

شرقا : الطالبي  امحمد؛         

غربا : مسلك عمومي)امللك العام( ؛     

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

1 -نسخة مطابقة ألصل احلكم الصادر في امللف العقاريعدد5 - 04 

بتاريخ13 - 07 - 2006

2 - نسخة طبق االصل حملضر التنفيذ بتاريخ 17 - 12 - 2009.

2020  على  فبراير   22  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 35759 - 69.

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

الدولة بفاس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الظهر  "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االظهر 1323 - قروي ".

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة وقيادة عني قنصرة ، احملل املدعو " الظهر ". 

مساحته : 16ار80 سـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : السيد  الطالبي أحمد ؛

جنوبا : امللك ذي الرسم العقاري عدد : 42178 - 07 وديداح أحمد؛ 

شرقا : عبد السالم بن أحمد حبيبي الطالبي ومن معه؛         

غربا : طالبي علي وورثة جناتي محمد ؛     

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

1 -نسخة مطابقة ألصل احلكم الصادر في امللف العقاريعدد5 - 04 

بتاريخ 13 - 07 - 2006

2 - نسخة طبق االصل حملضر التنفيذ بتاريخ 17 - 12 - 2009. 

2020  على  فبراير   22  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال .
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مطلب رقم 35760  69-.

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019. .

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

الدولة بفاس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان الكبير "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان الكبير 1324 - قروي".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة وقيادة عني قنصرة ، احملل املدعو 

" جنان الكبير ". 

مساحته : 06ار82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امللك ذي الرسم العقاري عدد : 128603 - 07؛

جنوبا : ورثة احملجوبي بوطيب ؛                                

شرقا : عبد السالم بن أحمد حبيبي  الطالبي ومن معه؛

غربا : معروف أحمد ؛     

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

1 -نسخة مطابقة ألصل احلكم الصادر في امللف العقاريعدد5 - 04 

بتاريخ 13 - 07 - 2006

2 - نسخة طبق االصل حملضر التنفيذ بتاريخ17 - 12 - 2009.

2020  على  فبراير   22  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثالثة عشر بعد الزوال.

مطلب رقم 35761 - 69.

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019..

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

الدولة بفاس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " موكات "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " موكات 1326 - قروي".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة وقيادة عني قنصرة ، احملل املدعو ". موكات ".

مساحته : 10آر20س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اجلناتي محمد بن عبد السالم؛

جنوبا : ورثة الطالبي بلقاسم ؛         

شرقا : عبد السالم بن أحمد حبيبي  الطالبي ومن معه ؛         

غربا : ورثة الطالبي أحمد القائد؛ ورثة الطالبي  أحمد بن عبد السال م ؛   

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

1 - نسخة مطابقة ألصل احلكم الصادر في امللف العقاريعدد5 - 04 

بتاريخ 13 - 07 - 2006

2 - نسخة طبق االصل حملضر التنفيذ بتاريخ 17 - 12 - 2009.

2020  على  فبراير   21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 35762 - 69.

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

أمالك  مندوب  عنها  النائب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالب 

الدولة بفاس. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكديات "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكديات 1325 - قروي".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم موالي يعقوب، جماعة وقيادة عني قنصرة ، احملل املدعو " الكديات ". 

مساحته : 51 آر06س  تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطالبي امحمد بن محمد بن عمر ؛

جنوبا : ورثة الطالبي محمد بن ملقدم وورثة الطالبي أحمد بن عبد السالم؛

شرقا : ورثة الكبيرة بنت أحمد بن عمر؛         

غربا : املرزوكي حسن وأحمد ؛     

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء .  

أصل امللك : 

1 - نسخة مطابقة ألصل احلكم الصادر في امللف العقاريعدد5 - 04 

بتاريخ 13 - 07 - 2006

2 - نسخة طبق االصل حملضر التنفيذ بتاريخ17 - 12 - 2009.التاريخ 

الساعة  2020 على  فبراير   21  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية 

الثالثة عشر بعد الزوال.

احملافظ  على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

محمد بوسعيد     

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 273 - 70

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019

طالبو التحفيظ :  

1 - الغازي العرف بن العربي بن قاسم.

2 - فاطنة العرف بنت العربي بن قاسم.

3 - قاسم العرف بن العربي بن قاسم.

4 - هنية العرف بنت العربي بن قاسم.

5 - مومنة العرف بنت العربي بن قاسم.

6 - عبد السالم العرف بن العربي بن قاسم.

7 - زهرة العرف بنت العربي بن قاسم.

على الشياع بينهم بنسبة 02 - 10 لكل ابن وبنسبة 01 - 10 لكل بنت.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ››بالد العرف 2 ‹‹.

نوعه :  أرض فالحية.

موقعه :  اقليم و دائرة سيدي سليمان،  قيادة أزغار أوالد بنحمادي،

دوار التاللسة أوالد بوجنون، 

مساحته املصرح بها :  13 أرا 46 سنتيارا تقريبا.

احلقوق العينية :  ال شيء.

حدوده : 

شماال :  مسلك عمومي وورثة قاسم بن علي،

شرقا : امحمد  بن علي بن قاسم ،

جنوبا : ورثة قاسم بن علي،

غربا : ورثة قاسم بن علي،

أصل امللك : 

1440هـ  22 ذو القعدة عام  1 -  رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 

موافق 25 يوليوز 2019.

املوافق  هـ   1437 رجب    16 في  مؤرخة  بفريضة  إراثة   نسخة    -  2

14 أبريل 2016.

3 -  شهادة إدارية مؤرخة في 19 - 07 - 2019.

4 -  نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 16 - 12 - 2019.

5 -  نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 20 - 12 - 2019

6 -  وكالة عرفية مصححة اإلمضاء في 27 - 10 - 2019.

7 -  تصميم موقعي.

على   .2020 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان 

محمد احلسناوي   

محافظة بوملان - ميسور

مطلب رقم 5574 - 74

تاريخ اإليـداع : 26 ديسمبر 2019

السيد  عنها  النائب  السكنية  املستقبل  ودادية   : التحفيظ  طالب 

سمير بلعميم بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخنديكات أوالد عزوز "

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك :  "ودادية املستقبل السكنية 1" 

نوع امللك : أرض عارية معدة للبناء .

مساحتـه : 11 هكتار 50  آر تـقـريبا.

موقعـه : إقليم  بوملان ، مدينة ميسور احملل املدعو خنيدكات اوالد عزوز.

حـدوده :

شـماال : فرش النخيلة .

شرقا : الطريق .

جنوبا : ملك ادريس الوحداني . 

غربـا : بور بوعبيد ، فرش النخيلة .

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك :

- رسم عدلي مؤرخ في 20 - 06 - 2018 

- تنازل بدون عوض مؤرخ في 20 - 04 - 2017 ضمن بعدد 361 صحيفة 

343 كناش األمالك رقم 113 بتاريخ 02 - 10 - 2017 .

- تنازل بدون عوض مؤرخ في 21 - 07 - 2017 ضمن بعدد 340 صحيفة 

323 كناش األمالك رقم 113 بتاريخ 20 - 09 - 2017 .

- نسخة اراثة وفريضة مؤرخة في 24 - 11 - 2017 ضمن أصلها بعدد 

74 صحيفة 125 كناش التركات عدد 02 بتاريخ 10 مارس 2005 .

 352 482 صحيفة  بعدد  2017 ضمن   -  10  -  03 في  مؤرخ  اشهاد   -

كناش اخملتلفة رقم 52 بتاريخ 09 - 11 - 2017 .

- شهادة إدارية عدد 20 -  ب م بتاريخ 04 - 06 - 2012 .

 658 بعدد  ضمن   2013  -  02  -  07 في  مؤرخ  اصالحي  ملحق  عقد   -

صحيفة 426 كناش اخملتلفة عدد 42 بتاريخ 21 - 02 - 2013 .

- عقد عرفي مؤرخ في 19 - 06 - 1973 .

2020 على الساعة  25 فبراير   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

احلادية عشر صباحا

احملافظ على االمالك العقارية ببوملان - ميسور

زكرياء السعيدي    

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57286 - 75

تاريخ اإليداع :  19 ديسمبر 2019.

طالب  التحفيظ  : سيف الدين عفان بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك "ارض تيرس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ارض تيرس".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة بولعوان، دوار الغريفة.

مساحته :  01 هكتار25  ار 90 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عفان عبد الناجي  وفطناوي عبد الهادي؛

شرقا : فطناوي عبد الهادي  ومكلوبي مصطفى وغرفاوي عبد الهادي ؛

جنوبا : عفان احلاج عمر،

غربا : الطريق املعبدة رقم 314،

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 - 11 - 2019.

 -  شهادة ادارية عدد 142 - 2019 مؤرخة في 25 - 11 - 2019

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا

مطلب رقم 57287 - 75

تاريخ اإليداع :  19 ديسمبر 2019.

طالب  التحفيظ  : خالد الناصحي بن امحمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك "ارض الناصحي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ارض الناصحي".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة بولعوان، دوار الغريفة.

مساحته : 21  ار 45 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق جهوية رقم 314؛

شرقا : الناصحي عبد الواحد ؛

جنوبا : ابراهيم بلكدار بن العربي،

غربا : الناصحي املصطفى،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 - 11 - 2019.

 -  شهادة ادارية عدد 140 - 2019 مؤرخة في 25 - 11 - 2019

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا

مطلب رقم 57288 - 75

تاريخ اإليداع :  19 ديسمبر 2019.

طالب  التحفيظ  : خالد الناصحي بن امحمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك "ارض الصفا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ارض الصفا".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة بولعوان، دوار الغريفة.

مساحته : 41  ار 18 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الكروب وشعيب؛

الفاطمي ومحمد مدكوري بن  بن  ويليها عفان حسن  : طريق  شرقا 

احمد وبعدي احمد  ؛

جنوبا : الطريق مارة،

غربا : عبد الواحد الناصحي،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 - 11 - 2019.

 -  شهادة ادارية عدد 141 - 2019 مؤرخة في 25 - 11 - 2019

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 57289 - 75

تاريخ اإليداع :  19 ديسمبر 2019.

طالب  التحفيظ  : ادريس اجلاحظ بن قاسم.

اإلسم الذي يعرف به امللك "بالد احلطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بالد احلطةا".

نوعه : أرض فالحية.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار احلميدات.

مساحته :  02 هكتار18  ار 06 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 86809 - 08؛

شرقا : اجلاحظ عبد اهلل  ؛

امتار    04 عرضها  وطريق  امال  واجلاحظ  اسماعيل  اجلاحظ   : جنوبا 

وعقيل مصطفى،

غربا : اجلاحظ مصطفى وورثة اجلاحظ العربي،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم هبة عدلي مؤرخ في 25 - 10 - 2019.

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 - 09 - 2019

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 57290 - 75

تاريخ اإليداع :  19 ديسمبر 2019.

طالب  التحفيظ  : ابراهيم ياسر سيد عبد احلليم.

اإلسم الذي يعرف به امللك "ارض البركة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ارض البركة".

نوعه : أرض عارية.

دوار  الواليدية،  جماعة  الزمامرة،  دائرة   ، بنور  سيدي  إقليم   : موقعه 

حيوط الكاهية.

مساحته : 13  ار 00 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم بن مبارك؛

شرقا : ورثة املاضي   ؛



117 عدد 1096 - 05 جمادى األولى 1441 )فاحت يناير 2020(

جنوبا : ورثة داود الكاهية،

غربا : ورثة املاضي،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

-  عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 02 - 12 - 2019

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 00 زواال

مطلب رقم 57291 - 75

تاريخ اإليداع :  19 ديسمبر 2019.

طالب  التحفيظ  : ابراهيم عراف بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك "بالد نسنيس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بالد نسنيس".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة مكرس، دوار الهيامنة.

مساحته :  01 هكتار24 ار 27سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : لوهان محمد بن عباس؛

شرقا : طريق مارة   ؛

جنوبا : ورثة محمد مخلص،

غربا : طريق مارة،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 - 07 - 2018.

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 - 08 - 2016.

 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 - 12 - 2013.

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا

مطلب رقم 57293 - 75

تاريخ اإليداع :  24 ديسمبر 2019.

طالب  التحفيظ  : رشيد ملياني بن امحمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك "دار رشيد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "دار رشيد".

نوعه : دار للسكن.

متوح،  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

دوارالفرميات.

مساحته : 60  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الفقيه عبد الرحيم   ؛

جنوبا : النيفي ولد عائشة بنت الركيك،

غربا : بوشعيب ولد احلصيري،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 28 - 03 - 2011.

 -  نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 - 11 - 1999

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 57294 - 75

تاريخ اإليداع :  26 ديسمبر 2019.

طالبة  التحفيظ  : رويا فركاط بنت عبد اجلليل.

اإلسم الذي يعرف به امللك "ارض النصراني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ارض النصراني".

نوعه : ارض عارية.

 ، الواليدية  جماعة  الزمامرة،  دائرة   ، بنور  سيدي  إقليم   : موقعه 

دوارحيوط الكاهية.

مساحته :  80  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم بنداود؛

شرقا : الطريق   ؛

جنوبا : فاحتة الشرقاوي عزاب،

غربا : املصطفى يوسف،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  عقد  بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 02 - 08 - 2019.

 -  عقد صدقة عرفي مصادق عليه بتاريخ 29 - 10 - 2007.

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57295 - 75

تاريخ اإليداع :  26 ديسمبر 2019.

طالبة  التحفيظ  : رويا فركاط بنت عبد اجلليل.

اإلسم الذي يعرف به امللك "ارض النصراني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ارض النصراني".

نوعه : ارض عارية.

 ، الواليدية  جماعة  الزمامرة،  دائرة   ، بنور  سيدي  إقليم   : موقعه 

دوارحيوط الكاهية.

مساحته :  60  سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ادريس الشرقاوي عزاب ؛

شرقا : الطريق   ؛
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جنوبا : عبد السالم بنداود،

غربا : املصطفى يوسف،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  عقد  بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 02 - 08 - 2019.

 -  عقد صدقة عرفي مصادق عليه بتاريخ 29 - 10 - 2007.

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا

مطلب رقم 57296 - 75

تاريخ اإليداع :  26 ديسمبر 2019.

طالب  التحفيظ  : عبد اهلل الرامي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك "ملك عبد اهلل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك عبد اهلل".

نوعه : ارض عارية.

 ، الواليدية  جماعة  الزمامرة،  دائرة   ، بنور  سيدي  إقليم   : موقعه 

دوارحيوط الكاهية.

مساحته : 02 ار 20 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرامي احمد ؛

شرقا : الرامي احمد   ؛

جنوبا : طريق،

غربا : طريق معبدة،

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  عقد  بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 03 - 03 - 2015.

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل  -  الزمامرة

عبد الرحمان دريوش   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم  1870 - 76

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ : السيد سعيد العنصري بن احمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " العنصري " ؛             

نوعـه: أرض عارية.

موقعـه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل احملل املدعو : أحريق.

مساحتـه : 04 آر 62 س تقريبا؛

حـدوده :

شماال :  الطريق ؛

شرقا :  هشام الناصر ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا :  عبد اخلالق الغازي

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

1 - نسخة طبق االصل حملضر تنفيذي باجراء قسمة عينية مؤرخ في 

18 سبتمبر 2006؛

عدلي  رضائية  مقاسمة  لرسم  عليها  مصادق  شمسية  صورة   -  2

مؤرخ في 23 من ربيع االول  1437  املوافق لـ 04 يناير 2016؛

3 - صورة شمسية مصادق عليها لرسم اثبات استمرار امللك عدلي 

مؤرخ في 29 من رمضان  1440  املوافق لـ 04 يونيو 2019؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 من رمضان 1440 املوافق لـ 16 ماي 2019؛

5 - شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة مرتيل حتت عدد 

2541 بتاريخ 12/11/2019؛

6 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 16 ديسمبر 2019.

2020 على  فبراير    24  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 09:30 صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق  

عبد العزيز عاكف   

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5035  - 77

تاريخ اإليداع :  23 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : محمد بوعبداللوي بن عيسى ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » املغادر « 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » املغادر « ؛

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد ، جماعة بني خالد ، دوار اسقاينة ؛

مساحته : 06 هـ 06  س تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : بوعبداللوي رمضان ؛ 

شرقا : بوعبداللوي عبد القادر بن الطيب  ؛

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : بوعبداللوي محمد الضعيف ؛

احلقوق العينية : الشئ ؛

أصل امللك  : 

رقم29  احلفظ  مذكرة   188 صحيفة   241 عدد  ملكية   موجب   -  1

بتاريخ  : 03 - 11 - 1988 ؛



119 عدد 1096 - 05 جمادى األولى 1441 )فاحت يناير 2020(

 22 124 مذكرة احلفظ رقم  133 صحيفة  2 - موجب اصالحي  عدد 
بتاريخ 21 - 11 - 2017 ؛

3 - اراثة بفريضة عدد230 صحيفة 275 كناش 132 بتاريخ 03 - 10 - 2019 ؛
4 - وكالة بنظير عدد481 صحيفة 481 كناش 24 بتاريخ 16 - 10 - 2019 ؛

5 - عقد شراء عدد255 صحيفة 278 كناش 167 بتاريخ 25 - 10 - 2019 ؛
6 - وكالة عدد115 صحيفة 84 كناش 198 بتاريخ 04 - 10 - 2019 ؛

7 - عقد شراء عدد 208 صحيفة 271 كناش 167 بتاريخ 10 - 10 - 2019 ؛
تاريخ إجراء عملية التحديد :  25 فبراير 2020 على الساعة  التاسعة  

والنصف صباحا

مطلب رقم 5036  - 77
تاريخ اإليداع :  24 ديسمبر 2019 

طالبا التحفيظ : املير جمال بن عمر ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » سواكي « 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك املير جمال « ؛
نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد ، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد نوالي ؛
مساحته : 01 هـ 14 ارا 00  س تقريبا ؛

حدوده : 
شماال : مطلب التحفيظ عدد :  2245 - 77 ؛ 

شرقا : الوادي  ؛
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد :  22058 - 02 ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ عدد :  2246 - 77 ؛
احلقوق العينية : الشئ ؛

أصل امللك  : 
1 - موجب ملكية  عدد 325 صحيفة 384 كناش 157 بتاريخ  : 15 - 11 - 2018 ؛

2 - عقد بيع عدد 319 صحيفة 390 كناش 159 بتاريخ 12 - 03 - 2019 ؛
تاريخ إجراء عملية التحديد :  26 فبراير 2020 على الساعة  التاسعة  

والنصف صباحا
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد :

كمال عونة     

محافظة الهرهورة - الصخيرات

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الرمل"
مطلب عدد 930 - 78

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 2053 
املؤرخة في 06 مارس 2019.

مبقتضى مطلب ايداع مؤرخ في 16 اكتوبر 2019، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املسمى : " كدية الشمس " مطلب التحفيظ رقم 930 - 78، 
الكائن بعمالة الصخيرات - متارة، جماعة الصخيرات دوار أوالد مسون 

الغوازي  تتابع من اآلن فصاعدا :
في اسم السيدين :

1 - املعطي بوشيبة بن محمد  بنسبة 2 - 13

2 - محمد بوشيبة بن محمد بنسبة 2 - .13

3 - العربي بوشيبة بن محمد بنسبة 2 - 13.

4 - ابراهيم بوشيبة بن محمد بنسبة 2 - 13.

5 - سعيد بوشيبة بن محمد بنسبة 2 - 13.

6 - عائشة بوشيبة بنت محمد بنسبة 1 - 13.

7 - شعيبية بوشيبة بنت محمد بنسبة 1 - 13.

8 - الزوهرة بوشيبة بنت محمد بنسبة 1 - 13.

ذلك ملساحة اجمالية قدرها 02 هـ 76 ار 87 س بدال من 02 هكتارات 

املصرح بها

املذكور  للمطلب  تاييدا  سابقا  املودعة  العقود  إلى  استنادا  وذلك 

باالضافة الى :

ل املوافق   1440 احلجة  ذي   01 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  موجب   -

03 اغسطس 2019  ضمن حتت عدد 187 صحيفة 295 بتاريخ 05 - 09 - 2019 

كناش االمالك رقم 18.

- شهادة ادارية عدد 527 - 19 مؤرخة في 19 يونيو 2019

- ملحق اصالح موجب استمرار ع عدلي مؤرخ في 24 صفر اخلير  1441 

املوافق ل 23 اكتوبر 2019 ضمن حتت عدد 305 صحيفة 363 بتاريخ 29 

اكتوبر 2019 كناش اخملتلفة 42.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الزياني"

مطلب رقم 192 - 25

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 3794 

املؤرخة في 17 يوليو 1985.

مسطرة  فإن   ،2019 ديسمبر   11 في  مؤرخ  ايداع  مطلب  مبقتضى 

 ،25  -  192 رقم  التحفيظ  مطلب  "الزياني"  املسمى:  امللك  حتفيظ 

ظهر  زعير  يحيي  سيدي  جماعة  متارة،   – الصخيرات  بعمالة  الكائن 

بنت  الضو  اللة  السيدة  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  الهواري، 

احلاج حسن العكاري. وذلك استنادا إلى العقود املودعة سابقا تأييدا 

للمطلب املذكور وكذا :

- احلكم االبتدائي الصادر عن احملكمة االبتدائية بنب سليمان رقم 85 

ملف رقم 204 - 90 بتاريخ 20 فبراير 1995 القاضي بصحة التعرض.

27 - 02 - 2019 مسلمة من  - شهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 

كتابة ضبط احملكمة االبتدائية بنب اسليمان.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم  3072 - 80

تاريخ اإليداع :  20 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ :  عبد اهلل األنواري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " بوعالكة 1"
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نوعه :  أرض عارية،

موقعه  :  دوار تني بيوكرى اجلماعة احلضرية بيوكرى عمالة أشتوكة-

أيت باها.

مساحته  :  01 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  جوهري حلسن ؛

شرقا  :  محمد أعبو و فاطمة رشدي ؛   

جنوبا  :  طريق؛  

غربا :  طريق ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- رسم بيع عدلي ضمن حتت عدد 79 صحيفة 45 كناش األول عدد 8 

بتاريخ 04 - 01 - 1989.

كناش   28 صحيفة   41 بعدد  ضمن  عدلي  رضائية  قسمة  رسم   -

األمالك عدد 56 بتاريخ 27 - 09 - 2018.

- نسخة رسم شراء عدلي املضمن أصلها بعدد 60 سجل األمالك 54 

بتاريخ 26 - 06 - 2018.

تاريخ التحديد املؤقت  19 فبراير 2020على الساعة 14 : 30 

مطلب رقم  3073 - 80

تاريخ اإليداع :  20 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ :  حلسن جوهري بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " بوعالكة "

نوعه :  أرض عارية،

بيوكرى عمالة  احلضرية  اجلماعة  يوكرى  تني  تني  دوار  غرب   : موقعه  

أشتوكة-أيت باها.

مساحته  :  01 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  الرسم العقاري عدد 2452 - 60 ؛

شرقا  :  محمد أعبو و فاطمة رشدي ؛   

جنوبا  : عبد اهلل األنواري؛  

غربا :  طريق ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

كناش   28 صحيفة   41 بعدد  ضمن  عدلي  رضائية  قسمة  رسم   -

األمالك عدد 56 بتاريخ 27 - 09 - 2018.

- رسم بيع عدلي ضمن حتت عدد 79 صحيفة 45 كناش األول عدد 8 

بتاريخ 04 - 01 - 1989.

بتاريخ  54 عدد  األمالك  كناش   60 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

.2018 - 06 - 26 

تاريخ التحديد املؤقت  19 فبراير 2020على الساعة 15 : 00

مطلب رقم  3074 - 80

تاريخ اإليداع :  26ديسمبر 2019

 طالب التحفيظ :  والهنت علي بن بلعيد.

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ :  " ملك علي"

 نوعه :  أرض فالحية،

موقعه  :  دوار أيت حمو أيت باها أومالل اجلماعة القروية وادي الصفاء 

إقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته  :  34 ار 14 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال  :  طريق ؛

شرقا  :  مطلب التحفيظ عدد 2303 - 80 ؛   

جنوبا  :  طريق و طلب التحفيظ عدد 2333 - 80؛  

غربا :  والهنت أحمد بن بلعيد ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 43 األمالك  سجل   465 بعدد  ضمن  عدلي  مراضاة  قسمة  رسم   -

بتاريخ 02 نوفمبر 2016.

بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  من  نسخة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

2456  كناش 03 بتاريخ 31 - 10 - 1985.

 37 صفحة   37 بعدد  ضمن  عدلي  إراثة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

كناش التركات 14 بتاريخ 10 - 06 - 2005.

- صورة طبق األصل لرسم تسليم عدلي ضمن بعدد 53 كناش أمالك 

22 بتاريخ 15 - 08 - 2012.

- صورة طبق األصل لنسخة إراثة عدلي ضمن به األصل حتت عدد 644 

صحيفة 390 بتاريخ 15 - 09 - 2010.

- صورة طبق األصل لرسم تسليم عدلي ضمن بعدد 151 صفحة 90 

كناش أمالك 17 بتاريخ 15 - 10 - 2010.

- صورة طبق األصل لنسخة ميراث عدلي ضمن به األصل حتت عدد 53 

صحيفة 32 بتاريخ 21 - 05 - 1942.

 60 65 صحيفة  بعدد  إراثة عدلي ضمن  لرسم  األصل  - صورة طبق 

سجل التركات رقم 31 بتاريخ 19 - 03 - 2010.

- صورة طبق األصل لنسخة إراثة عدلي ضمن به األصل حتت عدد 38 

صحيفة 35 بتاريخ 10 - 06 - 2005.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي ضمن بعدد 128 صفحة 69 

كناش اخملتلفة 10 بتاريخ 23 - 09 - 2010.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي ضمن بعدد 125 صفحة 69 

كناش اخملتلفة 10 بتاريخ 23 - 09 - 2010.
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- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي ضمن بعدد 136 صفحة 72 

كناش اخملتلفة 10 بتاريخ 06 - 10 - 2010.

- صورة طبق األصل لرسم فريضة عدلي ضمن بعدد 76 صحيفة 69 

سجل التركات رقم 31 بتاريخ 26 - 03 - 2010.

تاريخ التحديد املؤقت  25 فبراير 2020على الساعة 09 : 00 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك إكي نوادوز"

مطلب التحفيظ عدد 2631 - 80  والذي أدرجت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 1039 املؤرخة في 28 نوفمبر 2018.

حتفيظ  مسطرة  فإن   2019 ديسمبر   16 في  مؤرخ  طلب  مبقتضى 

امللك املسمى: "ملك إكي نوادوز " ذي مطلب التحفيظ  2631 - 80 

الصفاء  وادي  القروية  اجلماعة  أومالل  باها  أيت  اخلربة  بدوار  الكائن 

اقليم اشتوكة أيت باها، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب 

التحفيظ و ملساحة قدرها 02 هكتار 17 ار 68 سنتيار و ذلك إستنادا 

إلى نفس الوثائق السابق إيداعها و كذا بناء على رسم شراء عدلي 

بتاريخ  37 رقم  األمالك  سجل   187 صحيفة   230 عدد  حتت  ضمن 

.2015 - 10 - 02 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك أولهينت العربي 1"

 مطلب التحفيظ عدد 2626 - 80 والذي أدرجت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 1039 املؤرخة في 28 نوفمبر 2018.

مبقتضى طلب مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

 80  -  2626 التحفيظ عدد  ذي مطلب   "  1 العربي  أولهينت  " ملك    : املسمى 

الكائن بدوار اخلربة أيت باها أومالل اجلماعة القروية وادي الصفاء اقليم اشتوكة 

أيت باها، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة :

1 - العربي أولهينت بن احلسني ، بنسبة 1 - 2.

2 - عبد اهلل أولهينت بن احلسني ، بنسبة 1 - 2 و لنفس املساحة

 و ذلك إستنادا إلى نفس الوثائق السابق إيداعها.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملك اإلصالح" 

مطلب التحفيظ عدد 2627 - 80 والذي أدرجت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية عدد 1039 املؤرخة في 28 نوفمبر 2018.

مبقتضى طلب مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى "ملك اإلصالح" ذي مطلب التحفيظ عدد 2627 - 80 الكائن 

اقليم  الصفاء  وادي  القروية  اجلماعة  أومالل  باها  أيت  اخلربة  بدوار 

اشتوكة أيت باها، 

وملساحة  التحفيظ   طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

قدرها 02 هكتار 90 ار 73 سنتيار الناجتة عن التصميم العقاري وذلك 

إستنادا إلى نفس الوثائق السابق إيداعها

 و كذا بناء على عقد بيع عرفي مؤرخ في 08 - 09 - 1999.

احملافظ  على األمالك العقاري باشتوكة -  ايت باها 

بلقايد محمد    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4892 - 81

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر 2019.

طالبوا التحفيظ : عالل الوافي بن ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سيدي امحمد العسري".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "سيدي امحمد العسري".

نوعه : ارض فالحية.

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

مساحته : 01 هـ 25 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 39395 - 16؛

شرقا : ورثة الوافي ادريس؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛

 غربا : الرسم العقاري رقم 10002 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1990 كناش  241 لسنة  1. رسم شراء عدلي ضمن بالعدد الترتيبي 

العقار توثيق تيفلت.

2. نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن أصله بعدد 969 ص 

170 كناش اخملتلفة رقم 12 بتاريخ 27 - 02 - 2003 توثيق تيفلت.

الطلبة  أ.ج.م.ط عن جماعة مقام   -  19 -  59 إدارية عدد   3. شهادة 

مؤرخة في 10 ديسمبر 2019.

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 4893 - 81

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالبوا التحفيظ : عبد اجمليد فهمي بن العياشي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املقام االول".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "املقام االول ".       

نوعه : ارض فالحية.
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موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

مساحته : 22 آر 61س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 24932 - 16؛

شرقا : سقاية من ورائها طريق عمومية؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 5541 - 16؛

غربا : رحمة القطواني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 52 رقم  العقار  كناش   34 ص   33 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 16 - 05 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 105 ص 121 كناش العقار رقم 51 

بتاريخ 27 - 05 - 2019 توثيق تيفلت.

 3.محضر تنفيذ منجز في 21 ديسمبر 2004 ملف التنفيذ عدد 31 - 04أ 

احملكمة االبتدائية باخلميسات.

 2003 - 11 - 10 186 بتاريخ  4.قرار محكمة االستئناف بالرباط رقم 

ملف رقم 102 - 2002 - 10.

5.حكم احملكمة االبتدائية باخلميسات رقم 71 بتاريخ 16 ابريل 2002 

مبلف رقم 102 - 2000.

الضبط مبحكمة  رئيس كتابة  بالنقض عن  الطعن  بعدم  6. شهادة 

االستئناف بالرباط.

7.شهادة إدارية عن جماعة مقام الطلبة مؤرخة في 22 - 06 - 2019.

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4894 - 81

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالبوا التحفيظ : بطيش بنبادي بن حمو.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى املركز.

مساحته : 03 هـ 34 آر 56س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 23446 - ر؛

شرقا : ورثة بنبادي بن رحو؛ 

جنوبا : ورثة رحو؛

 غربا : الشعبة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 431 ص 380 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 10 ديسمبر 2019 توثيق تيفلت.

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 د.

خالصة اصالحية  -  تتعلق بامللك املسمى "دار بنحسني"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 11473 - 16

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4355 

بتاريخ 17 ابريل 1996.

فان مسطرة   2019 ديسمبر   18 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن  بنحسني"  "دار  املسمى  امللك  حتفيظ 

مقام الطلبة دوار احلرابلة موضوع مطلب التحفيظ رقم 11473 - 16 

تتابع من االن فصاعدا في إسم : 

1. فاطنة الكرواني بنت العربي بنسبة 01 - 08.

2.ارقية املنيع بنت عبد القادر بنسبة 01 - 08. 

3. محمد املنيع بن عبد القادر بنسبة 02 - 08.

4.فاطمة املنيع بنت عبد القادر بنسبة 01 - 08.

5.زهرة املنيع بنت عبد القادر بنسبة 01 - 08.

6. سعيد املنيع بن عبد القادر بنسبة 02 - 08.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 121 ص 167 كناش التركات 

رقم 21 بتاريخ 27 ديسمبر 2017 توثيق تيفلت.

2.نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 83 - 2017 عن امللحقة اإلدارية 

2 جلماعة تيفلت مؤرخة في 25 - 10 - 2017

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي     

محافظة مراكش - جليز

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك بوضوار "

مطلب عدد 68 - 83 

والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1093 

بتاريخ 11 ديسمبر 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي  مؤرخ في 09 ديسمبر 2019 فان مسطرة 

حتفيظ امللك املسمـى : *ملك بوضوار*  الكائن مبراكش املدينة القصبة 

درب دمنات رقم 56. موضوع مطلب التحفيظ رقم 68 - 83 , 

ستتابع من اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية و دلك في اسم : 

1 - روينكلير جيب كروس بصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة

2 -  الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 

وذلك مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا و عقد توتيقي مؤرخ في

موثق   * الفتح  العزوزي  االستاذ  طرف  من  محرر   2019 ديسمبر   09

مبراكش* مضمنه ان السيد بوضوار محمد ومن معه طالبي التحفيظ 

الزينة من  وينكلير جيب كروس كافة حق  للسيدة:  باعو  الزينة  حلق 

امللك موضوع مطلب التحفيظ اعاله .

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش - جليز 

عبد احلق ابو حفص    



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء 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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القطعة الثانية مساحتها 1هك 66ار 23 س 
حدودها :

شماال املسعودي موالي عبد السالم
شرقا ممر عمومي عرضه 5 امتار 

جنوبا الطريق الوطنية رقم 8 
غربا الطريق الوطنية رقم 8

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء
طالبة التحفيـظ :السيدة مهدية الشرقاوي. 

مطلب رقم 44150 - 04
اسم امللك : " اليسر 2 "

موقعه :إقليم مراكش جماعة سعادة دوار بوسحاب 
وقع حتديده في :25/12/2017

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 97 ار 68س
نوعه : أرض عارية

حـدوده:
شماال : السم العقاري 9563/م
شرقـا الرسم العقاري 9615/م

جنوبا الرسم العقاري 10186/م 
غربا : مطلب التحفيظ عدد 42867 - 04 

احلقوق العينية والتحمالت :  ال شيء
طالبوا التحفيـظ :

- احلسن بودربيلة 
- محمد بودربيلة
- املهدي بودربيلة 

 عبد الكبير بودربيلة
- فاطنة حبيبي

- فاطمة الزهراء بودربيلة
- اسماء بودربيلة.

مطلب رقم 44337 - 04
اسم امللك : " غندي "

موقعه :إقليم مراكش جماعة تسلطانت دوار بن كاوي 
وقع حتديده في :03/12/2018

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 01 ار 06س
نوعـه : منزل للسكني من سفلي وطابق اول وسطح

حـدوده:
شماال : لوريكي احلسني 

شرقـا امليد احمد 
جنوبا امليد عالل 

غربا : الرسم العقاري 205015 - 04 
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيـظ :عبد الصادق فاكاهاني
احملافظ املساعد  على االمالك العقارية مبراكش - املنارة

     صالح لهمام

محافظة الرباط - حسان 

مطلب رقم 41159 - 03

اسم امللك: " دار زن "

فرج  درب  القدمية،  املدينة  حلسان،  احلضرية  اجلماعة  الرباط،  موقعه: 

رقم 5.

وقع حتديده في: 29/07/2016.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 آ 40 س.

نوعه: أرض بها بناية من طابق سفلي و طابق واحد ومرافق.

اجملاورون:

شماال: مجاورين غير معروفني؛

شرقا: ممر فرج؛

جنوبا: رع رقم 143420/03؛

غربا: م ت رقم 23826/راء ومحمد الكندوز.

طالبة التحفيظ:  شركة لوجاردان دي كليماتيت في شخص ممثلها 

القانوني. 

    احملافظ على األمالك العقارية بالرباط - حسان 

احلليمي اجلياللي    

 

محافظة مراكش - املنارة

مطلب رقم 44130 - 04

اسم امللك : " اكفاي ب1 -ب2 "

موقعه :إقليم مراكش جماعة سعادة دوار القرية . 

وقع حتديده في :04/02/2017

املساحة التي أظهرها التصميم :03 هك 36 ار 67س

نوعه : أرض فالحية 

القطعة االولي. مساحتها 1 هك 70 ار 44 س

حدودها :

شماال : الطريق الوطنية رقم 8 

شرقـا الطريق الوطنية رقم 8 

جنوبا - طريق عمومية - واد البهجة 

غربا : اللة فاطنة 
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محافظة مكناس - املنزه

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة: "انزالة بني عمار"

إقليم مكناس

إن احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه يشرفه أن ينهي لعلم 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

املدعوة: " انزالة بني عمار " ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر 

10 من  هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم174-69-1 املؤرخ في 

جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969، املطالب رقم:

  26620 - 26619 - 26605 - 26588 - 26587 - 26576 - 26575 - 26382

  26631 - 26630 - 26629 - 26628 - 26627 - 26626 - 26623 - 26622

  26665 - 26664 - 26655 - 26652 - 26637 - 26635 - 26634 - 26632

  26799 - 26744 - 26733 - 26714 - 26696 - 26695 - 26667 - 26666

  26729 - 26726 - 26725 - 26924 - 26882 - 26810 - 26806 - 26805

  26837 - 26832 - 26826 - 26816 - 26813 - 26808 - 26794 - 26741

  26897 - 26896 - 26888 - 26885 - 26884 - 26875 - 26851 - 26841

  26932 - 26930 - 26921 - 26913 - 26909 - 26908 - 26903 - 26899

  26959 - 26955 - 26951 - 26950 - 26946 - 26945 - 26942 - 26940

  27020 - 27017 - 27008 - 27006 - 26993 - 26982 - 26973 - 26972

  27044 - 27043 - 27037 - 27036 - 27032 - 27024 - 27023 - 27022

  27072 - 27069 - 27066 - 27065 - 27051 - 27050 - 27047 - 27045

  27123 - 27122 - 27120 - 27112 - 27106 - 27105 - 27087 - 27077

.27382 - 27360

                                                                                          .  جميع هذه املطالب على الرمز 05

     احملافظ على األمالك العقارية مبكناس -  املنزه

     بوشعيب دومار

محافظة طنجة

مطلب رقم 26566 - 06

اسم امللك: دار الصنهاجي.

موقعه: طنجة حي مرشان، 

وقع حتديده في: 25 يوليوز2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 77س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابق اول و مرفق؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي؛

شرقا: طريق عمومي؛

جنوبا: طالب التحفيظ؛

غربا: ورثة الصنهاجي؛

طالب التحفيظ السيد: عبد الكرمي بن عمر الصنهاجي.

مطلب رقم 27731 - 06

اسم امللك: عرودة.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر املديار، 

وقع حتديده في: 10 يونيو2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 16س26آر03هـ.

نوعه: أرض فالحية مكونة من قطعتني بها شجيرات نخل؛

اجملاورون: 

شماال: محمد املرسي،، عبد العزيز العميري؛

شرقا: عبد السالم اجلباري؛

جنوبا: محمد القاسمي؛

غربا: محمد القاسمي، مصطفى بولعيش؛

طالب التحفيظ السيد: حمامة بنت مصطفى الدريدي.

مطلب رقم 27747 - 06

اسم امللك: سلمان 1.

موقعه: طنجة مدشر عزيب احلاج قدور، 

وقع حتديده في: 25 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 60س04آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 41666/61؛

شرقا: مطلب عدد 17509 - 06، رصيف؛

جنوبا: ارض عارية؛

غربا: رسم عقاري عدد 13089/61، طريق الرباط القدمية؛

طالب التحفيظ السيد: منير الغربي بن محمد.

مطلب رقم 27782 - 06

اسم امللك: ازعبال 1.

موقعه: طنجة مدشر عزيب احلاج قدور، 

وقع حتديده في: 10 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 23س04آر.

نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة التجزئة عرضها 12 متر؛

شرقا: خندق قدمي؛

جنوبا: مجرى قدمي، مطلب عدد 19844 - 06، مطلب عدد 19236 - 06، 

19855 - 06؛

غربا: ارض عارية ،؛

طالب التحفيظ السيد: احمد ازعبال بن محمد.
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مطلب رقم 27818 - 06
اسم امللك: حبس الشرط.

موقعه: طنجة مدشر البرانص، 
وقع حتديده في: 11 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 39س07آر.
نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 
شماال: بناء في ملك الغير ، ممر ، بناء في ملك الغير؛

شرقا: طريق عمومي؛
جنوبا: العياشي بن ادريس، عبد العزيز بن ادريس؛

غربا: طريق عمومي؛
طالب التحفيظ السيد: ناظر اوقاف طنجة.

مطلب رقم 27863 - 06
اسم امللك: البريكي.

موقعه: طنجة حي طنجة البالية، 
وقع حتديده في: 01 يوليوز2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 90س.
نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 
شماال: طريق عمومي؛
شرقا: طريق عمومي؛
جنوبا: حسن كعبون؛

غربا: حسن كعبون؛
طالبا التحفيظ :

1 - امال البريكي ، 
2 - رشيدة البريكي.

مطلب رقم 27866 - 06
اسم امللك: أمني.

موقعه: طنجة مدشر البرانص القدمية، 
وقع حتديده في: 05 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 42س09آر.
نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 
 ،06 -  208612 - 06، رسم عقاري   208644 شماال: رسم عقاري عدد 

رسم عدد 208613 - 06؛
شرقا: مطلب عدد 27441 - 06؛

جنوبا: رسم عدد 11019/ط؛
غربا: رسم عقاري عدد 11019/ط؛

طالب التحفيظ السيد: محمد بن محمد ابو العيش الفالح.

مطلب رقم 27869 - 06
اسم امللك: الباهية.

موقعه: طنجة مدشر اجلبيلة، 
وقع حتديده في: 08 يوليوز2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 69س18آر.

نوعه: أرض عارية؛
اجملاورون: 

شماال: رسم عقاري عدد 126521 - 06؛
شرقا: زينب و لطيفة الغماري؛

جنوبا: طريق عمومي؛
غربا: طريق عرضه متغير؛

طالب التحفيظ السيد: محمد الباهي الغماري.

مطلب رقم 27872 - 06
اسم امللك: ملداد.

موقعه: طنجة مدشر خندق كور، 
وقع حتديده في: 30 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 97س13آر.
نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و و بناء اخر مكون من سفل و 

اساس بناء و سرداب؛
اجملاورون: 

شماال: طريق يعمومي؛
شرقا: ادريس الفالح؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 102202 - 06؛
غربا: رسم عقاري عدد 207523 - 06؛
طالب التحفيظ السيد: ندى ملداد.

مطلب رقم 27876 - 06
اسم امللك: البحيرة 2.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر حجر النحل، 
وقع حتديده في: 06 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 48س14آر.
نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 
شماال: ورثة النفاري؛

شرقا: طريق عمومي؛
جنوبا: الزهرة النفاري؛

غربا: مطلب عدد 27877 - 06؛
طالب التحفيظ السيد: محمد بن عبدج القادر النفاري و من معه.

مطلب رقم 27883 - 06
اسم امللك: فردوس.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 
وقع حتديده في: 10 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 13س02آر.
نوعه: أرض بها فيال مكون من سفل و طابق اول؛

اجملاورون: 
شماال: طريق عمومي؛

شرقا: حديقة، مطلب عدد 27882 - 06؛
جنوبا: رسم عقاري عدد 128039 - 06؛

غربا: رسم عقاري عدد 133237 - 06؛
طالب التحفيظ السيد: العربي صديقي.



عدد 1096 - 05 جمادى األولى 1441 )فاحت يناير 2020(126

مطلب رقم 27882 - 06

اسم امللك: محمد آمني.

موقعه: طنجة جماعة اجزناية مدشر احلجريني، 

وقع حتديده في: 10 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17س02آر.

نوعه: أرض بها فيال مكونة من سفل و طابق اول؛

اجملاورون: 

شماال: طريق عمومي؛

شرقا: سعيد شرود؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 128039 - 06؛

غربا: مطلب عدد 27883 - 06؛

طالب التحفيظ السيد: عبد العالي البجدوري.

مطلب رقم 27887 - 06

اسم امللك: ملك الديالمي.

موقعه: طنجة 40زنقة الرمانة مرشان، 

وقع حتديده في: 20 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 53س.

نوعه: أرض بها بناء مكون من سفل و طابقني اثنني و مرفق؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة عمومي؛

شرقا: ممر؛

جنوبا: عمر التمسماني؛

غربا: بناء في ملك الغير؛

طالب التحفيظ السيد: فاطمة االدريسي بنت عبد القادر.

إعالنني جديدين بانتهاء التحديد

مطلب رقم 27527 - 06

امللك املسمى "رشيد "

الكائن : بوالية طنجة ، مدينة طنجة جماعة اجزناية مدشر بدريوين

طالب التحفيظ : السيدة فاطمة صالح.

وقع التحديد في :04/02/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :13س04آر

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1081 

بتاريخ 18/09/2019.

مطلب رقم 27724 - 06

امللك املسمى "شريحي 1 "

الكائن : بوالية طنجة ، مدينة طنجة حي الشرف

طالبا التحفيظ :

1 - اخملتار بن احمد شريحي ،

 2 - رشيدة احلساني مرطيح بنبة 1/3 .على الشياع فيما بينهما.

وقع التحديد في :04/02/2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :27س01آر
إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1058 

بتاريخ 10/04/2019.
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة

محمد الزخوني    

محافظة فاس 

مطلب رقم 25011 - 07
اسم امللك: "درب السعود 12"

موقعه : فاس املدينة، امللحقة االدارية االندلس، حومة الكزيرة  ، درب 
السعود رقم 12

وقع حتديده في: 02/07/2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آ 83  س.

نوعه: أرض بها بناء يتكون من سفلي واخر علوي ومنفعة
اجملاورون:

شمـاال: محسن ولد احلوات- عبد العزيز مراني علوي
شرقـا: العلوي -  طالب التحفيظ - شالب

جنوبـا: ممر – روبير باسظو ومن معه – السعدية العال
غربـا: محمد - حمام،

طالبوا التحفيظ : روبير باسطو ومن معه 

مطلب رقم 25023 - 07
اسم امللك: " دار امللياني "

 ، الكبرى  الطالعة  البطحاء،  االدارية  امللحقة  املدينة،  فاس   : موقعه 
درب فران كويشة رقم 5

وقع حتديده في: 14/10/2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 68 س.

نوعه: أرض بها بناء يتكون من سفلي ،طابق اول واخر علوي وسطح
اجملاورون:

شماال: بدراوي نعيمة
شرقا: زنقة ثم رسم عقاري عدد: 326/ف

جنوبا: عبد الالوي رشيد
غربا: عبد الالوي رشيد،

طالبة التحفيظ : محمد بن ادريس ملياني
احملافظ على األمالك العقارية بفاس

          حدو اواحلسن

محافظة اجلديدة 

مطلب رقم 104941  - 08
اسم امللك :سارة. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار البحارة.
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وقع حتديده في : 11 أغسطس 2017.
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 79 س.

نوعه : أرض عارية. 
اجملاورون:

شماال : مليكة بنت عزوز. 
شرقا  : زنقة.
جنوبا : زنقة. 

غربا  : ممر.
طالب التحفيظ: حلسن ملك بن حمادي.

مطلب رقم 106508  - 08
اسم امللك :دار الواصي. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، درب الشادلية.
وقع حتديده في : 24 أبريل 2017.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 87 س.
نوعه : دار للسكن بها سفلي و طابق أول و مرافق. 

اجملاورون:
شماال : رسم عقاري عدد 5048/ز. 

شرقا  : رسم عقاري عدد 4859/ز و مطلب عدد 84345  - 08.
جنوبا : رسم عقاري عدد 4860/ز و يوسف اخليبوبي. 

غربا  : ممر و رسم عقاري عدد 3890/ز.
طالب التحفيظ: زبيدة الواصي بنت بوشعيب و من معها.

مطلب رقم 118958  - 08
اسم امللك :أرض بلعسل. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار البواشتة.
وقع حتديده في : 06 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 25 آ 67 س.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:
شماال : رسم عقاري عدد 202119  - 08 و ورثة قدور صفوح. 

شرقا  : رسم عقاري عدد 202119  - 08 و مطلب عدد 118962  - 08.
جنوبا : ورثة احلاج بوشعيب. 

غربا  : ورثة قدور صفوح.
طالب التحفيظ: هشام العياشي بن ابراهيم.

مطلب رقم 118961  - 08
اسم امللك :بالد ولد القايد بن العسل. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار البواشتة.
وقع حتديده في : 06 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 67 آ 32 س.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:
شماال : مطلب عدد 118957  - 08. 

شرقا  : رسم عقاري عدد 31310/ج و ورثة قدور صفوح.
جنوبا : ورثة قدور صفوح. 

غربا  : ورثة قدور صفوح و رسم عقاري عدد 202119  - 08.
طالب التحفيظ: شركة ديزين مال ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

مطلب رقم 118962  - 08

اسم امللك :بقعة احلاج. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار البواشتة.

وقع حتديده في : 06 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 46 آ 11 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :  ورثة احلاج اسماعيل و رسم عقاري عدد 202119  - 08. 

شرقا  : ورثة احلاج اسماعيل.

جنوبا :  مطلب حتفيظ  104935  - 08، رسم عقاري  198506  - 08، 

ورثة احلاج بوشعيب و مطلب حتفيظ عدد 118958  - 08. 

غربا  : مطلب حتفيظ  118958  - 08 و رسم عقاري عدد 202119  - 08.

طالب التحفيظ: شركة ديزين مال ش.م.م.

مطلب رقم 118982  - 08

اسم امللك :حبل ولد اخلبزي. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة شتوكة، دوار العويسات.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 31 آ 90 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :  رسم عقاري عدد 118594  - 08. 

شرقا  : مطلب عدد 112025  - 08.

جنوبا : مطلب عدد 112024  - 08 و مطلب عدد 112023  - 08. 

غربا  : مطلب عدد 112023  - 08.

طالب التحفيظ: مليكة بنمادة بنت محمد.

مطلب رقم 119019  - 08

اسم امللك :أرض القلعة. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة سيدي عابد، دوار اخلراشفة.

وقع حتديده في : 21 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 15 آ 54 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال :  ورثة احلاج محمد باحث. 

شرقا  : باحث غامن.

جنوبا : ورثة ناجيح محمد . 

غربا  : باحث لطيفة.

طالب التحفيظ: سعيدة العسري بنت الكبير.

مطلب رقم 119020  - 08

اسم امللك :أرض القلعة 1. 

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة سيدي عابد، دوار اخلراشفة.

وقع حتديده في : 21 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 08 آ 95 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى و مراب. 
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اجملاورون:
شماال :  ورثة احلاج محمد باحث. 

شرقا  : باحث مليكة و باحث لطيفة.
جنوبا : رسم عقاري عدد 174712  - 08. 

غربا  : باحث فطومة و ملعاشي حبيبة.
طالب التحفيظ: سعيدة العسري بنت الكبير.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة
                                  املعطي زديد

محافظة سطات 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " بالد خالد" 
مطلب رقم 1490 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1050

 املؤرخة في 13 فبراير2019.
عوضا عن :

طالبو التحفيظ:
- الزيتوني اجعفري بن محمد بنسبة14/91

- مراد اجعفري بن محمد " 14/"
- عادل اجعفري بن محمد " 14/"

- ويديان اجعفري بنت محمد " 07/"
- يوسف اجعفري بن محمد " 14/"
- املهدي اجعفرؤي بن محمد " 14/"
- امينة اجعفري بنت محمد " 07/"

- آية اجعفري بنت محمد " 07/"
اقرأ : 

- الزيتوني اجعفري بن سعيد بنسبة14/91
- مراد اجعفري بن سعيد " 14/"

- عادل اجعفري بن سعيد " 14/"
- ويديان اجعفري بنت سعيد " 07/"
- يوسف اجعفري بن سعيد " 14/"
- املهدي اجعفرؤي بن سعيد " 14/"
- امينة اجعفري بنت سعيد " 07/"

- آية اجعفري بنت سعيد " 07/" 
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أرض املرس" 
مطلب رقم 31921 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1050 

املؤرخة في 13 فبراير2019.
عوضا عن :

طالبوالتحفيظ: 
السيد سليمان سعدون بن محمد

السيد عبدالكرمي سعدون بن محمد
السيد محمد سعدون بن محمد

اقرأ : 
طالبوالتحفيظ: 

السيد سليمان سعدون بن محمد بنسبة 1/3

السيد عبدالكرمي سعدون بن محمد " 1/3
السيد محمد سعدون بن محمد " 1/3

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : برجيالت"
مطلب رقم : 31923 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1050 

املؤرخة في 13 فبراير2019.
عوضا عن :

جنوبا:مطلب عدد 7751/15.
اقرأ : 

جنوبا:مطلب عدد 17751/15
والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 
        محمد الزرهوني

محافظة تطوان

مطلب رقم 12972 - ط
إسم امللك: " الدولة ت 120 ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: خندق الزربوح
تاريخ التحديد: 04 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 60 ار 51 س.
نوعه: أرض عارية وبها عدة بنايات من طابق أرضي مع بئر ومستودع 

ونافورة.
اجملاورون:

شماال: الدولة امللك اخلاص، 
شرقا: ملك الغير ، رسم عقاري عدد: 1987 - 19

جنوبا : طريق
غربا: ممر ، رسم عقاري عدد: 15989 - 19

طالب)ة(: الدولة امللك اخلاص.

مطلب رقم 55646 - 19
إسم امللك: " الناصري ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: طويبلة
تاريخ التحديد: 23أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 90 س.
نوعه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابقني

علويني.
اجملاورون:

شماال: محند عبد السالم، 
شرقا: زنقة

جنوبا : زنقة
غربا: مراد علوي ، ملك الغير 

طالب)ة(: سعيد بن أحمد الناصري.
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مطلب رقم 55712 - 19
إسم امللك: " العيون 1 ".

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون ، احملل املدعو: عني 
حوزي

تاريخ التحديد: 09 سبتمبر 2019..
املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 76 س

نوعه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: حميدة بنت عبد القادر بنموسى، 
شرقا: محمد اخلراز

جنوبا : محمد اخلراز
غربا: عبد الرحيم فرحات

طالب)ة(: فاطمة بنت العربي إيشير ومن معها.

مطلب رقم 31194 - 19
إسم امللك: " اساسنيوة ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني يدر ، جماعة البغاغزة ، احملل املدعو: 
فج الريح

تاريخ التحديد: 04 يوليوز 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 75 هـ 39 ار 25 س.

نوعه: أرض غابوية مكسوة بنباتات طبيعية مع أشجار.
اجملاورون:

شماال: الوهامة، العسكرا، 
شرقا: الوهامة

جنوبا : طريق
غربا: شقريش ، ثم مطلب عدد: 3001 - 19

طالب)ة(: اجلماعة الساللية فج الريح الوصي عنها السيد وزير الداخلية

مطلب رقم 40699 - 19
إسم امللك: " الرمييل ".

، احملل املدعو:  ، قيادة ابريكشة ، جماعة أسجن  : إقليم وزان  موقعه 
دوار البعاجني

تاريخ التحديد: 15 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 04 هـ 87 ار 61 س.

نوعه: أرض فالحية بها نباتات طبيعية.
اجملاورون:

شماال: ورثة التهامي طامة ومن معه ، خندق، 
ورثة السالوي احلسن

شرقا: العياشي قاسمي ومن معه ، رسم عقاري عدد: 53520 - 19 ، 
احلسن الريفاعي

جنوبا : ورثة الريفاعي ، رسم عقاري عدد: 31388 - 19 ، الواد، خندق
غربا: قاسمي محمد ، ورثة عبد القادر الريفاعي 

وزير  السيد  عنها  الوصي  البعاجني  دوار  الساللية  اجلماعة  طالب)ة(: 
الداخلية

مطلب رقم 37130 -ر
إسم امللك: " اوطاط انغور ".

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة ابريكشة ، ، احملل املدعو: اوطاط 
انغور

تاريخ التحديد: 29 يوليوز 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 11 هـ 50 ار 72 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون:

شماال: قديوات محمد
شرقا: محمد عبد اهلل ، ورؤثة غيالن، الواد

جنوبا : محمد الصافي ، ممر عمومي
غربا: ممر عمومي ، محمد املزدهر 

طالب)ة(: اجلماعة الساللية دوار اوطاط انغور الوصي عنها السيد وزير 
الداخلية

مطلب رقم 55654 - 19
إسم امللك : " أرض الباهي ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان، احملل املدعو : حبل علي
تاريخ التحديد: 11 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 هـ 10 ار 71 س.
نوعه: أرض فالحية من قطعتني:

القطعة األولى:
اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 68644 - 19، 
شرقا: الطريق 

جنوبا : ورثة اللبادي،
غربا: ممر،

القطعة الثانية:
اجملاورون:

شماال: رسمني عقاريني : 68644 - 19 ، 55058 - 19 ، كرميو اخلماج ، 
محمد اللبادي، 

شرقا: أحمد قجاج 
جنوبا : رسم عقاري عدد: 25306 - 19 ، ورثة اللبادي،

غربا: طريق
طالب)ة(: محمد بن احمد اللبادي.

مطلب رقم 25292 - 19
إسم امللك : " وجلة -حليمة ".

موقعه : إقليم وزان ، قيادة وجماعة زومي احملل املدعو : دوار أقرار
تاريخ التحديد: 14 مارس 2012

املساحة التي أظهرها التصميم: 10 هـ 38 ار 15س.
نوعه: أرض فالحية .

اجملاورون:
شماال: الواد، 

شرقا: الواد
جنوبا : خندق

غربا: ورثة الغوال سالم وعلي ، ورثة الغجالي أحمد وعبد الرحمان ،
طالب)ة(: عبد الرحمان بن التهامي اجليري ومن معه.

مطلب رقم 26062 - 19
إسم امللك : " دمنة السالك مدشر ارغالن رقم 03 03- 26523- ".

 : املدعو  احملل  دركول  بني  وجماعة  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 
دمنة السالك
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تاريخ التحديد: 27 أغسطس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 86 س.

نوعه: أرض فالحية .
اجملاورون:

شماال: ممر عمومي، 
شرقا: سعيد أمجوط،

جنوبا : العياشي عمور،
غربا: ورثة فضال خرشور.

طالب)ة(: األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55610 - 19
إسم امللك: " توفيق ".

حجر  املدعو:  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 
العروسة اعطيل كرسيف

تاريخ التحديد: 26 يوليوز 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 03 ار 26 س.

نوعه: أرض عارية ..
اجملاورون:

شماال: ممر عمومي، 
شرقا: الطيب شهبون،

جنوبا : رسوم عقارية عدد: 98561 - 19 ، 57110 - 19
غربا: بن حساين،

طالب)ة(: ارحيمو بنت محمد املتني

مطلب رقم 55753 - 19
إسم امللك: " أرض األزماني ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة املالليني احملل املدعو: واد الشجرة
تاريخ التحديد: 19 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 17 ار 66 س.
نوعــه: أرض فالحية بها أشجار مثمرة مع بئر وبناء مهدم

اجملاورون:
شماال: محمد بن محمد احملمدي

شرقا: رسم عقاري عدد: 8613/19 ، أنس اودا ، ملك الغير 
جنوبا : خندق ، 

غربا: خندق،
طالب )ة( : أحمد بن عبد القادر األزماني ومن معه.

مطلب رقم 55747 - 19
إسم امللك: " وعلي ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان احملل املدعو: طويبلة
تاريخ التحديد: 02 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 02 س.
نوعــه: أرض عارية.

اجملاورون:
شماال: زنقة

شرقا: محمد العمراني ، مصطفى املرواني
جنوبا : محمد الرماني ، 

غربا: زنقة
طالب )ة( : محمد بن مرزوق وعلي.

مطلب رقم 55673 - 19
إسم امللك: " فتحية 1 ".

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان احملل املدعو: مزارع مدشر 
متزقت 

تاريخ التحديد: 26 أغسطس 2019
املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 36 س.

نوعــه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: مطلب عدد: 32039/19
شرقا: مطلب عدد: 55672/19

جنوبا : قدور اخملتار ، 
غربا: قدور اخملتار

طالب )ة( : فؤاد بن املفضل ايت أحمد.

مطلب رقم 55578 - 19
إسم امللك: " فركاس رقم 11 ".

املدعو:  احملل  أسجن،  ، جماعة  ابريكشة  قيادة   ، وزان  إقليم   : موقعه 
ابريكشة

تاريخ التحديد: 23 سبتمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم: 94 ار 43 س.

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون.
اجملاورون:

شماال: رسم عقاري عدد: 75688/19 ، خندق
شرقا: خندق 

جنوبا : أحمد اخملتار التويتي ، 
غربا: رسم عقاري عدد: 73956/19

طالب )ة( : محمد بن محمد البقالي

مطلب رقم 2864 - 19
إسم امللك: " سيدي اسالح ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني حسان ، جماعة الواد، 
تاريخ التحديد: 06 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 13 هـ 37 ار 92 س.
نوعــه: أرض جبلية غابوية .

اجملاورون:
شماال: اجلماعة الساللية دوار اخلوجا،
شرقا: اجلماعة الساللية دوار اخلوجا،

جنوبا : الواد ، 
غربا: مزارع دوار اخلوجا

وزير  السيد  عنها  الوصي  الصغرى  الساللية  اجلماعة   : )ة(  طالب 
الداخلية

مطلب رقم 13824 - 19
إسم امللك: " اخللنجة ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة جبل احلبيب ، جماعة بني حرشان ، احملل 
املدعو: دوار احلجريني، 

تاريخ التحديد: 16 أكتوبر 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم: 10 هـ 74 ار 57 س.
نوعــه: أرض غابوية بها نباتات طبيعية.

اجملاورون:
شماال: ممر 

، ورثة محمد بن يحيى  ورثة عبد السالم  شرقا: ورثة احلسني يحيى 
بن سالم

جنوبا : ورثة اخملتار يونا ، مكي ، 
غربا: ورثة اوالد بن يحيى ، العافية محمد العياشي كوري

وزير  السيد  عنها  الوصي  احلجريني  الساللية  اجلماعة   : )ة(  طالب 
الداخلية

مطلب رقم 12778 - 19
إسم امللك: " عنقود ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة جبل احلبيب احملل املدعو: ظهر 
الواد

تاريخ التحديد: 20 فبراير 2018
من  تتكون  س.   78 ار   78 هـ   08 التصميم:  أظهرها  التي  املساحة 

قطعتني: 
نوعــه: أرض فالحية بها أشجار مثمرة مع منبع ماء.

القطعة األولى: 
اجملاورون:

شماال: العافية محمد 
شرقا: أحمد احملماي 

جنوبا : خندق ، 
غربا: امللك الغابوي، 

القطعة الثانية: 
اجملاورون:

شماال: خندق،
شرقا: خندق ، ثم أحمد احملمادي

جنوبا : امللك الغابوي ، 
غربا: امللك الغابوي ، 

طالب )ة( : علي بن العياشي صالح.

مطلب رقم 55337 - 19
إسم امللك: " روان ".

احملل   ، بنقريش  دار  جماعة   ، بنقريش  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
املدعو: بوعواد

تاريخ التحديد: 11 فبراير 2019
املساحة التي أظهرها التصميم: 60 ار 16 س.

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون ، وبنائني يتكونان من سفل 
واخر علوي مع  بناء اخر يتكون من سفل ، وبئرين 

اجملاورون:
شماال: محمد أشماج، خندق

شرقا: محمد املرابط ، احلاج احلساني 
جنوبا : ممر عمومي ، 

غربا: ورثة احلسن السوسي ، رسم عقاري عدد: 107015/19
طالب )ة( : عبد السالم بن عبد القادر املشاتي.

مطلب رقم 55555 - 19
إسم امللك: " ملك منى ".

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة و جماعة الدردارة احملل املدعو: فرقة 
الهبطيني غاروزمي

تاريخ التحديد: 25 يونيو 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 98 ار 84 س.

نوعــه: أرض فالحية .
اجملاورون:

شماال: البعداوي
شرقا: رسم عقاري عدد: 33977/19 ، ممر عمومي 

جنوبا : بن الفاضل ، 
غربا: خندق

طالب )ة( : منى بنت محمد املصمودي.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "ملك عادل" 
ذي مطلب التحفيظ عدد: 46170 - 19 ، والذي نشر 

إعالن جديد عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1087 
بتاريخ 30 أكتوبر 2019.

عوضا عن :
مساحته: 03 ار 70 س

إقرأ :
مساحته: 03 ار 99 س

والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "عليقة"
ذي مطلب التحفيظ عدد: 9398 - 19 ، والذي نشرت 
خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 4080 بتاريخ 
09 يناير 1991، وكذا اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة

 الرسمية عدد: 1093 املؤرخة في 11/12/2019
عوضا عن :

احملل   ، تزكان  اسراس، جماعة  قاع  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 
املدعو: تدمامن

إقرأ :
املدعو: قبيلة  احملل   ، ابريكشة  و جماعة  قيادة   ، وزان  إقليم   : موقعه 

الرهونة.
والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "جنان احجام "
ذي مطلب التحفيظ عدد: 55282 - 19 ، والذي نشرت خالصة 
مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1038 بتاريخ 21 نوفمبر 2018،

عوضا عن :
مساحته : 90 هـ تقريبا

إقرأ :
مساحته : 89 ار 73س

والباقي بدون تغيير
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

          املصطفى طريفة 
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محافظة تازة

مطلب رقم 6500 - 21

اسم امللك : سيدي سالم عرصة البير.

ازباير، احملل  أوالد  واد أمليل، قيادة و جماعة  دائرة  تازة،  : إقليم  موقعه 

املدعو دوار بني افطر.

وقع حتديده في : 28 أغسطس 2018.

مساحته : 78 آر 38 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : االحباس، ورثة اشبالوي محمد.

شرقا : مقبرة، ورثة الشبالوي، االحباس.

جنوبا : االحباس.

غربا : واد.

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 6504 - 21

اسم امللك : بياضة عرصة البير.

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة أوالد الزباير، احملل 

املدعو دوار بني افطر.

وقع حتديده في : 27 أغسطس 2018.

مساحته : 01 هـ 42 آر 28 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 6501 - 21، ورثة قاسيمي محمد الصغير.

شرقا : االحباس، ورثة القاسمي، الشبالوي محمد و من معه.

جنوبا : الشبالوي محمد و من معه، الشبالوي امحمد.

غربا : ورثة الشبالوي امحمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 6505 - 21

اسم امللك : عرصة البير جنان عبد الكرمي.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة أوالد الزباير، احملل 

املدعو دوار بني افطر.

وقع حتديده في : 28 أغسطس 2018.

مساحته : 30 آر 61 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : االحباس.

شرقا : واد شرشار.

جنوبا : خريشة محمدين، ورثة العلمي محمد.

غربا : االحباس.

طالبة التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 8825 - 21 

اسم امللك : كاف اهموط.

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

دوار الشقة.

وقع حتديده في : 15 نوفمبر 2018.

مساحته : 04 هـ 49 آر 86 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : اسماعيلي محمد

شرقا : واد الهدار

جنوبا : زروال عبد لقادر.

غربا : الرسم العقاري رقم 45488 - 21 

طالب التحفيظ : عبد السالم أهموط بن امحمد.

مطلب رقم 11725 - 21 

اسم امللك : الفيض

: إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار  موقعه 

اوالد احلاج بشيني.

وقع حتديده في : 19 ديسمبر 2018.

مساحته : 20 آر 47 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 63232 - 21، ورثة قدوي محمد بن عبد 

القادر، ورثة براوز أحمد.

شرقا : قداوي قدور.

جنوبا : صالح عبد القادر، ورثة قداوي محمد بن بوعزة.

غربا : باحلاج قدور، زيدان محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 11726 - 21 

اسم امللك : حترمت

: إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار  موقعه 

أوالد احلاج بشيني

وقع حتديده في : 19 ديسمبر 2018.

مساحته : 04 آر 59 س.

نوعه : أرض بها مقبرة.

اجملاورون : 

شماال : شعبة.
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شرقا : زيدان أحمد.

جنوبا : مقبرة

غربا : ورثة قشيوي محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 12412 - 21 

اسم امللك : مرجعني بالقرعية 2

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية، 

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

مساحته : 60 آر 19 س.

نوعه : أرض بها مقبرة

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 4003 - 21، ورثة عبد اهلل بن قدور، ورثة 

أوالد الطاهر.

شرقا : ورثة أوالد الطاهر.

جنوبا : ممر عمومي

غربا : ورثة عزوز، ورثة اقريقش.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 15435 - 21 

اسم امللك : سطر اللوز

موقعه : إقليم دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 03 يناير 2019.

مساحته : 17 آر 82 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 10491 ف

شرقا : قداوي عياد، بوشكارة ادريس، ورثة فرطاس اخملتار.

جنوبا : ممر عمومي، عبد اهلل بوشاف.

غربا : حداوي عياد، ورثة بن حرود، ورثة عرجون أحمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16224 - 21 

اسم امللك : احباس تازة 1297

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا باب املالح.

وقع حتديده في : 15 أبريل 2019.

مساحته : 11 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة فلسطني.

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 16225 - 21 

جنوبا : الرسمني العقاريني رقم 50790 - 21، 58020 - 21 

غربا : الرسم العقاري رقم 52672 - 21 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 16536 - 21 

اسم امللك : حي اجملازر.

موقعه : مدينة تازة، حي اجملازر.

وقع حتديده في : 16 فبراير 2017.

مساحته : 22 آر 84 س.

نوعه : أرض عارية بها أشجار من زيتون

اجملاورون : 

شماال : ورثة الرقيوق محمد، الرسم العقاري رقم 58247 - 21،

العقاريني  الرسمني  محمد،  الرقيوق  حسن،  الرقيوق  شعبة،   : شرقا 

رقم 36820 - 21، 26569 - 21 

جنوبا : ورثة الغيساسي محمد.

غربا : ممر عمومي، زنقة رقم 5

طالبو التحفيظ : اجلياللي عياش بن بوجمعة و من معه.

مطلب رقم 16693 - 21 

اسم امللك : الدويور.

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو الدويور. 

وقع حتديده في : 03 يوليو 2019 .

مساحته : 11 آر 42 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : الشادلي أحمد.

شرقا : الشادلي أحمد.

جنوبا : املعاين محمد، الشادلي أحمد.

غربا : طريق اقليمية.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 19588 - 21 

اسم امللك : مادل

الزراردة، احملل املدعو  : إقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة و جماعة  موقعه 

دوار بوعروس.

وقع حتديده في : 25 أبريل 2018.

مساحته : 26 هـ 69 آر 43 س.

نوعه : أرض فالحية ها أشجار مختلفة و بنايات.

اجملاورون : 

شماال : طريق اقليمية.

شرقا : حمدون عبد السالم، شعبة، ورثة آيت علي او يوسف حمدون.

ورثة  امحمد،  أهرماش  ورثة  حمدون،  ايوسف  علي  أيت  ورثة   : جنوبا 

بوراس محمد، ورثة أحمد أحردوش.

غربا : حمدون عبد السالم، شعبة، حمدون علي.

طالب التحفيظ : بالقاسم حمدون بن احمد.
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مطلب رقم 19729 - 21 

اسم امللك : سهب الطويل 1

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو سهب الطويل.

وقع حتديده في : 13 يونيو 2018.

مساحته : 03 هـ 62 آر 99 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : شعبة، الرسمني العقاريني رقم 51727 - 21، 25345 - 21 

شرقا : أحمد بناني.

جنوبا : ورثة الهواري، الرسمني العقاريني رقم 43394 - 21، 41149 - 21 

غربا : الرسم العقاري رقم 33607 - 21 

طالبو التحفيظ : السماللي مرية بنت محمد هشام و من معها.

مطلب رقم 19761 - 21 

اسم امللك : عني هشام أيضا 4

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاينست، جماعة الكوزات.

وقع حتديده في : 22 يونيو 2018.

مساحته : 03 آر 43 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : بنعلي الصديقي.

جنوبا : عمراوي محمدين.

غربا : فريقش مسعود.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20143 - 21 

اسم امللك : سهب بن املامون

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان.

وقع حتديده في : 14 نوفمبر 2018.

مساحته : 42 آر 56 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : بنعويس احميدة، 

شرقا : قطال عالل، الرسم العقاري رقم 39987 - 21 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 26192 - 21 

غربا : شعبة.

طالبو التحفيظ : فاريس قطاط بن عالل و من معه.

مطلب رقم 20177 - 21 

اسم امللك : الدوار 3.

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

وقع حتديده في : 03 ديسمبر 2018.

مساحته : 07 آر 82 س.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : زينون بوجمعة، ورثة السبيتي.

شرقا : ورثة احميدة الشواي.

جنوبا : واد السيخة.

غربا : النهيري امحمد.

طالبو التحفيظ : النشعة منانة بنت بوجمعة و من معها.

مطلب رقم 20260 - 21 

اسم امللك : ملعركبة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2018.

مساحته : 02 هـ 93 آر 42 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بناء من طابق أرضي.

اجملاورون : 

شماال : واد.

شرقا : لقرع قدور.

جنوبا : ورثة لقرع، لقرع اجلياللي، ورثة مجيط، لهزيلي أحمد.

غربا : زيدال عبد اللطيف، بن كازة بوعزة، بن كازة محمد.

طالب التحفيظ : حمو الهزيلي ابن علي.

مطلب رقم 20261 - 21 

اسم امللك : زبير أوالد علي.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان

وقع حتديده في : 27 ديسمبر 2018.

مساحته : 02 هـ 17 آر 26 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : لشهب محمد، مطلب التحفيظ رقم 20384 - 21 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 20384 - 21، ايفاخ ادريس، بن حدو محمد.

جنوبا : بن حدو محمد، ممر عمومي.

غربا : ممر عمومي، لشهب محمد.

طالب التحفيظ : علي لشهب بن محمد.

مطلب رقم 20385 - 21 

اسم امللك : زروال

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو دوار سيدي عبد اهلل الغازي.

وقع حتديده في : 25 فبراير 2019.

مساحته : 84 آر 30 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون. 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ.
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شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : طالب التحفيظ، مطلب التحفيظ 16677 - 21 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الفالحي ابن عبد الرحمان.

مطلب رقم 20415 - 21 

اسم امللك : خربة شليح.

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية 

احملل املدعو خربة الشليح.

وقع حتديده في : 16 ماي 2019.

مساحته : 28 آر 09 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و أشجار مختلفة، و بناء من 

سفلي من تراب.

اجملاورون : 

شماال : أقنوش الهادي.

شرقا : حلسن البخشوش و من معه.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 20416 - 21 

غربا : ورثة الشليح.

طالب التحفيظ : حلسن البخشوش بن ادريس و من معه.

مطلب رقم 20441 - 21 

اسم امللك : البركة

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي املسيرة.

وقع حتديده في : 15 مارس 2019.

مساحته : 01 آر 42 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : احلوادري محمد.

جنوبا : أحمري محمد.

غربا : حفيظ محمد.

طالب التحفيظ : محمد كعودي بن اعمر.

مطلب رقم 20501 - 21 

اسم امللك : مرجع بن سليم

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بني افراسن، جماعة الربع الفوقي.

وقع حتديده في : 29 أبريل 2019.

مساحته : 55 آر 32 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 20643 - 21، دفاع ادريس، أحمد لقسيلي،

عبد العزيز لقسيلي، 

شرقا : مصطفى القسيلي.

جنوبا : شعبة، دفاع ادريس، الرسم العقاري رقم 20643 - 21 

غربا : الرسم العقاري رقم 20643 - 21، دفاع ادريس.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20511 - 21 

اسم امللك : عني الطواش

موقعه : مدينة تازة، احلي احلسني. 

وقع حتديده في : 24 أبريل 2019.

مساحته : 01 آر 67 س.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : عبد السالم املهدي اليعقوبي، و من معه.

جنوبا : رثج.

غربا : الرسم العقاري رقم 2473/ف.

طالبو التحفيظ : محمد مهدي اليعقوبي و من معه.

مطلب رقم 20514 - 21 

اسم امللك : ثالثاء السفلية

موقعه : إقليم تازة، دائرة واد أمليل قيادة بني افراسن، اجلماعة القروية 

الربع الفوقي احملل املدعو دوار ابني اعمار.

وقع حتديده في : 02 ماي 2019.

مساحته : 06 آر 52 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : واد بني عمار

شرقا : قيبو عبد السالم.

جنوبا : بوطيبي و موح الديب.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 20515 - 21 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

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 سعيد الراشدي بن محمد الساكن واجلاعل محل إقامته 

للمخابرة معه مبدينة تازة، حي القدس1 مجموعة 9 رقم 155. طلب 

أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 16515 - 21، املؤسس 

الذي  النظير  282"، وذلك بسبب ضياع  للملك املدعو " القدس1 س 

كان قد سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا داخل أجل خمسة عشرة يـوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة.

عبد الرحيم بنعمارة.     
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محافظة - قلعة السراغنة 

إصالح خطأ مادي - تسرب إلى اإلعالن عن انتهاء التحديد

املتعلق مبطلب التحفيظ رقم 12382 - 22

الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1085 

بتاريخ 16 أكتوبر 2019

يقرأ : 

موقعه : حي العوينة رقم 241 مدينة قلعة السراغنة 

نوعه : ارض من سفلي و طابق 

اجملاورون : 

شماال : املطلب رقم 17452 م 

بدال من : 

موقعه : حي العوينة رقم 241 مكرر مدينة قلعة السراغنة 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : املطلب رقم 17452 - 22 

و الباقي دون تغيير .

إصالح خطأ مادي - تسرب إلى خالصة مطلب التحفيظ

رقم 28042 - 22 الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1027 

بتاريخ 05 سبتمبر 2018

يقرأ : 

نوعه : أرض عارية 

بدال من : 

نوعه : أرض فالحية. 

و الباقي دون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة. 

خالد احليطي    

 

محافظة اسفي

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 46867/ج 

امللك املسمى : بن زهرة

الـواقع ب : اقليم اسفي ، ضم االراضي املسماة غرب 2 غربية 4 

طالبو التحفيظ : بحراوي محمد بن احمد ومن معه

 4379 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يفسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 22 نوفمبر 1996

إصالح خطــأ - يتعلق بامللك املسمى" حفرة سبير" 

مطلب رقم 97711 - 23 الذي أدرجت خالصة اإلعالن عن انتهاء التحديد 

باجلريدة الرسمية رقم 985 املؤرخة في 15 نوفمبر 2017

بـدال مـن : 

مطلب التحفيظ عدد 38441 - 23

اقـرأ : 

مطلب التحفيظ عدد 97711 - 23

والباقي بدون تغيير

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بأسفي 

عبد اجلليل ابامني    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 15524 - 27

اسم امللك : "ملك عزيزة ".

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

املكان املدعو : تاعبيت.

وقع حتديده في : 25 مارس 2016 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 91 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون :

شماال : قنجل علي؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : قنجل علي .

طالبة التحفيظ : عزيزة هراس بنت موحى.

مطلب رقم 15883 - 27

اسم امللك : " ملك الكواكبي".

موقعه : إقليم خنيفرة، دائرة وجماعة القباب ، املكان املدعو اغبالو نتغريني .

وقع حتديده في : 12 ابريل 2017 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 07 آ 39 س

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : ورثة حمو نحماد ؛ 

شرقا : الساقية ) ملك عمومي ( ؛ 

جنوبا : الساخي رابحة ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.
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القطعة الثانية : 

شماال : ورثة حمو نحماد ؛ 

شرقا : الصحراوي ؛ 

جنوبا : الساخي رابحة ؛

غربا : الساقية ) ملك عمومي (.

طالبة التحفيظ : لطيفة الكواكبي بنت محمد.

مطلب رقم 20922 - 27

اسم امللك : " الدكان 1009 ".

موقعه : إقليم خنيفرة، دائرة القباب ، جماعة تيغسالني املركز .

وقع حتديده في : 27 ديسمبر2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

اجملاورون : 

شماال : املطلب رقم 20923 - 27 ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي(؛ 

جنوبا : ملك االحباس؛

غربا : مسجد ) االوقاف العامة(

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 29532 - 27

اسم امللك : " عبد العزيز".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : احطاب . 

وقع حتديده في : 15 اكتوبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 42 س

نوعه : ارض عارية1.

اجملاورون : 

شماال : احماد بوغار ؛

شرقا : الزنقة )ملك حضري(؛ 

جنوبا : اوشعير محمد ؛

غربا : الزنقة )ملك حضري(. 

طالبة التحفيظ : عبد العزيز وشعيربن محمد .

مطلب رقم 31239 - 27

اسم امللك : "اقيصاري".

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة و جماعة القباب ، دوار ايت عبي ايت اسماعيل.

وقع حتديده في : 18 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 آ 69 س 

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الطريق )ملك عمومي (؛

شرقا : ورثة وخاصي يحي ؛

جنوبا : ممر ) ملك عمومي ( ؛

غربا : اقاز ميمون .

طالب التحفيظ : اسماعيل اقاز بن بناصر .

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة-"سيدي عمرو " 

اقليم خنيفرة

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 

اسفله الواقعة باملنطقة املدعوة "سيدي عمرو ". الكائنة باجلماعة 

بعد  ودلك  خنيفرة  اقليم  النسور  كاف  قيادة  عمرو  سيدي  القروية 

الفصل  مبقتضيات  عمال  االعالن  هدا  نشر  من  ابتداء  مضي شهرين 

8 من الظهير الشريف عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 

لألمالك  اجلماعي  التحفيظ  1969بشان  يوليوز   25 املوافق   1389

القروية،املطالب هي كالتالي : 

29649-29660-29667-29683-29684-29689-29690-29691-

29697-29699-29709-29715-29750-29753-29754-29758-

29782-29795-29796-29804-29810-29827-29828-29830-

29832-29835-29840-29916-29926-29934-29944-29973-

29997-29999-30003-30004-30016-30020-30025-30026-

30035-30046-30048-30049-30053-30057-30058-30059-

30070-30084-30085-30086-30090-30091-30101-30103-

30114-30130-30135-30148-30151-30168-30173-30183-

30185-30204-30206-30207-30208-30212-30222-30249-

30262-30286-30291-30298-30306-30314-30315-30334-

30369-30371-30388-30392-30405-30412-30414-30416-

30420-30423-30424-30446-30453-30458-30462-30475-

30495-30499-30506-30507-30508-30509-30516-30517-

30528-30539-30550-30573-30579-30600-30617-30631-

30632-30651-30677-30697-30708-30709-30710-30711-

30712-30720-30746-30751-30765-30767-30793-30796-

30810-30814-30816-30863-30864-30866-30867-30874-

30879-30881-30882-30883-30885-30886-30888-30890-

30893-30894-30895-30896-30897-30899-30901-30902-

30908-30948-30953-31002-31010-31018-31045-31049-

31058-31072-31079-31080-31081-31106-31113-31122-

31123-31124-31128-31130-31131-31132-29669-29672-

29708-29745-30012-30082-30089-30092-30095-30111-

30112-30203-30270-30279-30316-30329-30332-30341-

30346-30386-30551-30552-30758-31013-31036-31134-

.31135-31136

والكل على الرمز /27 .
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اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة -"سيدي يحي وساعد 

"» اقليم خنيفرة «

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 

الكائنة   " وساعد  يحي  "سيدي  املدعوة  باملنطقة  الواقعة  اسفله 

خنيفرة  اقليم  القباب  قيادة  وساعد  يحي  سيدي  القروية  باجلماعة 

وذلك بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن عمال مبقتضيات 

الفصل 8 من الظهير الشريف عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى 

االولى 1389 املوافق 25 يوليو 1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك 

القروية،املطالب هي كالتالي : 

16157-16159-16187-16271-16272-16319-16324-16358-

16697-16747-19920-19923-19924-19925-19926-20580-

.20600-20619-20629-20766-20793-20903

والكل على الرمز /27 .

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ 

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "لهري "

اقليم خنيفرة

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم 

اسفله الواقعة باملنطقة املدعوة "لهري ". الكائنة باجلماعة القروية 

ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ودلك  خنيفرة  اقليم  القباب  قيادة  لهري 

من نشر هدا االعالن عمال مبقتضيات الفصل 8 من الظهير الشريف 

عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389 املوافق 25 يوليوز 

1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية،املطالب هي كالتالي : 

21311-21313-21314-21315-21316-21317-21318-21320-

21321-21325-21328-21329-21330-21332-21655-23242-

23434-23576-24352-24628-24649-24660-24663-24668-

25239-25843-25931-25933-26050-26074-26452-26486-

26683-26684-26702-26769-26841-27065-27388-27476-

27578-27666-27667-27672-27697-27745-27754-27800-

.27838-27938-28139

اعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 13775 - 27 

امللك املسمى : " املهيريز " .

الكائن باقليم خنيفرة ، دائرة اجلموس ، ملحقة موالي بوعزة ، جماعة 

حد بوحسوسن احملل املدعو : املهيريز 

طالبو التحفيظ : محمد زهيرومن معه .

وقع حتديده في : 23 ابريل 2014.

باجلريدة  نشر  الذي  حتديده  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 879 املؤرخة في 04 نوفمبر 2015.

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باالعالم  اسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم ان السيدة ربيعة امكناسيبنت املولودي الساكنة بزنقة 02 

رقم 17 حي االمل ، خنيفرة طلبت ان يسلم لها نظير جديد للرسم 

الكائن   "06 "امل  املدعـو  للملك  املؤسس  - ك   28831 رقم  العقاري 

مدينة خنيفرة، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  امكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا االعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم .     

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 42171 - 28

اسم امللك : الدفيلية.

موقعه : إقليم زاكورة، جماعة ترناتة، احملل املدعو : اوالد اوشاح.

مسـاحتـه : ) 05 آر 56 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار النخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق ؛

شـرقـا : شاما ابراهيم ؛

جـنـوبا : ممر عمومي و الطني محمد ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقم 42175 - 28

اسم امللك : اسمرتان 5.

موقعه : إقليم زاكورة، جماعة ترناتة، احملل املدعو : اوالد اوشاح.

مسـاحتـه : ) 01 آر 56 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار النخيل ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة احمد بن الناجم وبلخضر عبد اهلل ؛

شـرقـا : عبد اهلل بلخضلر واحلسني بوعريض ؛
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جـنـوبا : ورثة احمد بن الناجم ؛

غـربـا : ورثة احمد بن الناجم ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف زاكورة.

مطلب رقم 42460 - 28

اسم امللك : فدان جتامات.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : مركز تلوات.

مسـاحتـه : ) 87 آر 54 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية تتكون من قطعتني ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : ملك الدولة اخلاص.ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ممر عمومي.ملك الدولة اخلاص ؛

طالبة التحفيـظ : الدولة املغربية امللك اخلاص.

مطلب رقم 42471 - 28

اسم امللك : ملك ايت نظيف.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تديلي، احملل املدعو : البور باغرسن.

مسـاحتـه : ) 00 آر 99 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اكديد احلسني ؛

شـرقـا : ساحة ؛

جـنـوبا : ايت نظيف ؛

غـربـا : مطلب التحفيظ عدد 42472 - 28 ؛

طالبو التحفيـظ : السـيد ايت نظيف احلسني بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 42472 - 28

اسم امللك : ملك ايت نظيف 2.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تديلي، احملل املدعو : البور باغرسن.

مسـاحتـه : ) 00 آر 97 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت نظيف ؛

شـرقـا : مطلب التحفيظ عدد 42471 - 28 ؛

جـنـوبا : ساحة ؛

غـربـا : الطريق ؛

طالبو التحفيـظ : السـيد ايت نظيف احلسني بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 42490 - 28

اسم امللك : عند الورد.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : امغالي.

مسـاحتـه : ) 01 آر 67 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : حسن ايت محمد والتحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : ايت الفقير احمد والتحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : ايت احمد داود ؛

غـربـا : ايت سي حمو احلسني والتحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42494 - 28

اسم امللك : تسلداي.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : امغالي.

مسـاحتـه : ) 00 آر 99 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : اخراز محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : اد بلقاسم احمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42497 - 28

اسم امللك : اكرض نوغوليد 3.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : امغالي.

مسـاحتـه : ) 00 آر 28 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : رشيد ايت افقير والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : اد بالقاسم حلسن و والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : اد بلقاسم احلسن والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42498 - 28

اسم امللك : اللواح.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : امغالي.

مسـاحتـه : ) 00 آر 34 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : سهيل احمد ةالتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : اد عبو احمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42514 - 28

اسم امللك : محمد ايت علي 2.

موقعه : إقليم ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تفولتوت.

مسـاحتـه : ) 15 آر 01 س(.

نـوع امللك : ارض بها بناية من قبو وطابق ارضي وطابق علوي في طور 

البناء وساحة ؛

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة ؛

شـرقـا : الزنقة ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : ايت علي محمد ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ايت علي محمد بن سالم.

مطلب رقم 42515 - 28

اسم امللك : محمد ايت علي 4.

موقعه : إقليم ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تفولتوت.

مسـاحتـه : ) 05 آر 85 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايدار بشار ؛

شـرقـا : الزنقة ؛

جـنـوبا : الزنقة ؛

غـربـا : الزنقة ؛

طالب التحفيـظ : السـيد ايت علي محمد بن سالم.

مطلب رقم 42532 - 28

اسم امللك : داو ايت حامد 1.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 01 آر 64 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت حمد ند بوفكر والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : ممر عمومي والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : مطلب عدد 42533 - 28 و حلسن نايت سي حماد والتحديد 

االداري رقم 684 ؛

غـربـا : ايت سي احمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42533 - 28

اسم امللك : داو ايت حامد 2.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 02 آر 50 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

التحفبظ  684 ومطلب  رقم  االداري  والتحديد  : ممر عمومي  شمــاال 

عدد 42532 - 28 ؛

شـرقـا : املصرف ؛

بوفكر  واد  اوحلاج محمد  وايت  اوحلاج عبد اهلل  ايت محمد   : جـنـوبا 

محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : حلسن نايتسي احمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42534 - 28

اسم امللك : اعصابن.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 00 آر 92 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت حمو محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : حلسن فاروقي والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : حلسن فاروقي وعبد اهلل اد احلاج والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42536 - 28

اسم امللك : تسوكت ايد ابال.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 00 آر 75 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : ايت سي احمد بوفكر والتحيد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : ايت احمد بن احمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42540 - 28

اسم امللك : بوغوليد 2.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 00 آر 73 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : محمد بن ابراهيم ايت احمد ؛

جـنـوبا : مطلب التحفيظ عدد 42538 - 28 والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : حمو بواهلل القاروعي والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42543 - 28

اسم امللك : تصدرت.

 : املدعو  احملل  سيروا،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  إقليم   : موقعه 

النقب بارك.

مسـاحتـه : ) 02 آر 95 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : ايت حامد احمد واملصرف ؛

جـنـوبا : برغن محمد واملصرف ؛

غـربـا : املصرف وايت علي احمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42550 - 28

اسم امللك : اماداغن 1.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 01 آر 28 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : حلسن بن محمد اد بوفكر واكرمي بال ومحمد اوحسي واحمد 

نيت جلسن والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : الفروقي حلسن والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : املصرف وايت علي احمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42551 - 28

اسم امللك : اماداغن 2.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 01 آر 77 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت حمو محمد وعبد اهلل ايت حامد والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : حسن اوحلاج واحمد اوبال واحلسني ايت حامد والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42552 - 28

اسم امللك : بويرشك.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 03 آر 61 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

والتحديد  لعمل  ايت  اوحمو  حماد  و  حامد  ايت  اهلل  عبد   : شمــاال 

االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : ايت حامد بن بورحيم والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : حسن نيد حلسن و عبد اهلل ايت حامد والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : احلاج بال والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42553 - 28

اسم امللك : اماداغن الفوقاني.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 02 آر 88 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : الفروقي حلسن والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : احمد بن بورحيم والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : املصرف وايت علي احمد ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42565 - 28

اسم امللك : اماداغن 3.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 01 آر 88 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة ايت سي احمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : ورثة بن بال والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : احمد بن بال واد بوفكر محمد بن حلسن وبوحلسن عبد الرحمان 

والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42566 - 28

اسم امللك : اساكي.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 06 آر 19 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي و التحديد اإلداري رقم 684 ؛

شـرقـا : بوحلسن حسن واملصرف والتحديد الداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : حامد اوبال والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42567 - 28

اسم امللك : اولت الطالب علي.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 02 آر 19 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : املصرف ؛

شـرقـا : عبد اهلل نايت حامد والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : بن الاليت محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42568 - 28

اسم امللك : تغالنت.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 00 آر 96 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : بن الاليت محمد ةالتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ايت سي احمد محمد بن حمو والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42569 - 28

اسم امللك : افقيرن.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تاوزوط.

مسـاحتـه : ) 01 آر 07 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : احمد بن احد حلسن والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42578 - 28

اسم امللك : داوايوغ 1.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تفرنت.

مسـاحتـه : ) 00 آر 39 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : الطريق ؛

جـنـوبا : بوزديك حمو والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : اد مسعود محمد ةالتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42579 - 28

اسم امللك : تلقرقورت.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تفرنت.

مسـاحتـه : ) 05 آر 50 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : ايت محنداحلسن والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : باكيس محمد وحسن زكموزن والتحديد ااداري رقم 684 ؛

غـربـا : بوزديك واحروش والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42580 - 28

اسم امللك : داو ايوغ 2.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تفرنت.

مسـاحتـه : ) 00 آر 78 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : اد عبد اهلل احمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : اد منصور محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : اد مسعوداحمد و التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42581 - 28

اسم امللك : اميضر 1.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تفرنت.

مسـاحتـه : ) 01 آر 44 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : اد سعيد احمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : اد سعيد اوحماد والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : الشرماطي محمد التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42582 - 28

اسم امللك : تزنكاض 2.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة ، احملل املدعو : تفرنت.

مسـاحتـه : ) 05 آر 04 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ورثة باكيز والتحديد االداريرقم 684 ؛

شـرقـا : بوكالل حسن وورثة باكيز والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : ورثة اد حسن والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42584 - 28

اسم امللك : اماس.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تفرنت.

مسـاحتـه : ) 00 آر 74 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : اد منصورمحمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : ممر عمومي ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42585 - 28

اسم امللك : اميضر.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تفرنت.

مسـاحتـه : ) 00 آر 32 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : اموز اكموزن والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : املرابط محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : اد سعيد احمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42587 - 28

اسم امللك : بوتركارت.

 : املدعو  احملل  سيروا،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  إقليم   : موقعه 

تفرنت.

مسـاحتـه : ) 01 آر 03 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اد عبد اهلل محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : اد عبد اهلل محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ورثة احروش والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : اجلبل والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42593 - 28

اسم امللك : بوغوليد 2.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ايت وغرضى.

مسـاحتـه : ) 00 آر 39 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : اد حلسن محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : احنوش احلسن وحسن ايت حلسن والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42594 - 28

اسم امللك : بوغوليد 1.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ايت وغرضى.

مسـاحتـه : ) 00 آر 34 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اجمريح بال والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : اد حلسن محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : اجمريح حلسن والتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42596 - 28

اسم امللك : حتت املسجد 4 .

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ايت وغرضى.

مسـاحتـه : ) 01 آر 08 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اد رحو محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : اد بوفكر احمد ومطلب عدد 42597 - 28 ؛

غـربـا : املصرف ؛

مطلب رقم 42605 - 28

اسم امللك : حتت املسجد1.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ايت وغرضى.

مسـاحتـه : ) 01 آر 07 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : اد رحو محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : اد الطالب محمد والتحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : اد رحو محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42607 - 28

اسم امللك : داو تكمي.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ايت وغرضى.

مسـاحتـه : ) 00 آر 26 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الساقية ؛

شـرقـا : املصرف ؛

جـنـوبا : اد حلسن محمد والتحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : اد رحو محمد ةالتحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42754 - 28

اسم امللك : تابو افلوسن.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تكازوت.

مسـاحتـه : ) 00 آر 81 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : الطريق ؛

شـرقـا : ورثة ايت البرج محمد والتحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : املصرف ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.
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مطلب رقم 42844 - 28
اسم امللك : تريزيط.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متازيرت.
مسـاحتـه : ) 02 آر 37 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : ايت فارس احمد والتحديد االداري رقم707 ؛
شـرقـا : اد رحو محمد عبال والتحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : بلقاس محمد بن حلسن والتحديد االداري رقم 707 ؛
غـربـا : اد علي احلسن بلعيد والتحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42860 - 28
اسم امللك : تورتيت 1.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متازيرت.
مسـاحتـه : ) 00 آر 50 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : اد علي حلسن بلعيد والتحديد االداري رقم 707 ؛
شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ومطلب عدد 42861 - 28 ؛

جـنـوبا : املصرف ؛
غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ومطلب عدد 42643 - 28 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42861 - 28
اسم امللك : اد مسري1.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متازيرت.
مسـاحتـه : ) 03 آر 92 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛
محمد  علي  بن  واد  محمد  وبلقاس  بلعيد  حلسن  علي  اد   : شـرقـا 

والتحديد االداري رقم 707 ؛
جـنـوبا : املصرف ؛

غـربـا : رحوي محمد واد علي حلسن بلعيد ونطلب عدد 42860 - 28 
والتحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42862 - 28
اسم امللك : اد بولوز.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متازيرت.
مسـاحتـه : ) 00 آر 78 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
حــدوده : 

شمــاال : باهدي محمد والتحديد االداري رقم 707 ؛
شـرقـا : ازكاغ علي والتحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : الهاجري محمد والتحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : اوبلقاس محمد بن حلسن والتخديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

مطلب رقم 43007 - 28

اسم امللك : داو ارتي.

موقعه : إقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تسليت.

مسـاحتـه : ) 00 آر 52 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ايت علي حامد والتحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : ايت علي حمو والتحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : ايت الزتوية بال والتحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : الطريق ؛

طالبة التحفيـظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات 

املصطفى فخري     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-16692

امللك املسمى : " بيكركار"

املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  الساحل  وقيادة  : جماعة  موقعه 

سيدي بوالفضايل " 

مساحته : 39 هـ 53 آ 17 س ،

نوعه : أرض عارية يخترقها خط كهربائي دي التوثر املتوسط و طريق 

معبدة في عرض 20 م قناة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 8775-31 وورثة ادبيرمان ،

شرقا : ورثة ادوفقير علي والطريق ،

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقمي 15720-31 و8775-31 والطريق،

غربا : امللك العام البحري ،

طالبو التحفيظ السيدة رقية بنت أحمد بن هم بن عمر ومن معها .

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-11415

امللك املسمى : " بلدية سيدي ايفني رقم 105 ".

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني احملل املدعو" مركز سيدي ايفني " ،

طالبة التحفيظ : بلدية سيدي ايفني في شخص رئيسها اجمللس البلدي 

وقع حتديده بتاريخ 06 أبريل 2004 ،

 436 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 09 ماي 2007 .
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مطلب رقم 31-15554

امللك املسمى : " اكرام 2 ".

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" فريكريك " ،

طالبو التحفيظ السيد محمد اكرام بن محمد ومن معه ،

وقع حتديده بتاريخ 10 أبريل 2007 ،

 486 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 23 أبريل 2008 

مطلب رقم 31-22911

امللك املسمى : " البركة 5 ".

موقعه : جماعة أربعاء ايت عبد اهلل قيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي 

ايفني احملل املدعو" مزارع ادالغور ادعيسى" ،

طالب التحفيظ : السيد سليمان بنكور بن أحمد ، 

وقع حتديده بتاريخ 04 مارس 2015 ،

 903 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 20 أبريل 2016 

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي غامن" 

دائرة آيت داوود اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

غامن"  "سيدي  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

دائرة آيت داوود اقليم الصويرة، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من 

نشر هذا االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 

جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي : 

61720 - 61717 - 61709 - 61603 - 61279

والكل على رمز 35.

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "املواريد"

دائرة احلنشان قيادة مسكالة اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 

دائرة  "املواريد"  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

احلنشان قيادة مسكالة اقليم الصويرة، ينتهي بعد مضي شهرين 

 174-69-1 عدد  الشريف  للظهير  طبقا  االعالن  هذا  نشر  من  ابتداء 

املؤرخ في 10 جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي : 

 28315 - 28288 - 27832 - 27380 - 27076 - 26978 - 26959 - 26872

 -  30232  -  30159  -  28755  -  28750  -  28413  -  28363  -  28359  -

 - 30564 - 30502 - 30458 - 30446 - 30256 - 30249

والكل على رمز 35.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "ملك رشيد"

مطلب رقم 59384 - 35 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقم 1060 املؤرخة في 24 ابريل 2019.

بدال من : 

نوعه : دكان من طابق ارضي وطابق اول وسطح

اقرأ : 

نوعه : دكان من طابق أرضي بدون هواء

وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي     

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 63941 - 37

اسم امللك : " جنان حماني 3" .

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الكلسة احلايلة 

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019 ،

مساحته : 01 ار 15 س .

نوعه : ارض عارية بها شجرة زيتون واحدة . 

شماال : زنقة في مشروع عرضها 8 امتار ؛ 

شرقا : زنقة في مشروع عرضها 6 امتار ؛ 

جنوبا : مطلب عدد 63941 - 37 ؛ 

غربا : ورثة احلجاجي زهرة ، 

طالبو التحفيظ : فضيلة السعيدي بنت محمد ومن معها . 

مطلب رقم 63943 - 37

اسم امللك : " جنان حماني 1 " .

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الكلسة احلايلة .

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019 ،

مساحته : 01 ار 62 س .

نوعه : ارض عارية بها شجرة زيتون واحدة . 

شماال : ورثة السعيدي محمد ؛ 
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شرقا : زنقة في مشروع عرضها 6 امتار ؛ 

جنوبا : احمد السعيدي بن عبد اهلل و فاطمة املرنيسية 

غربا : احمد النوري ، 

طالبو التحفيظ : فضيلة السعيدي بنت محمد ومن معها . 

مطلب رقم 63946 - 37

اسم امللك : " جنان حماني 4 " .

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو الكلسة احلايلة.

وقع حتديده في : 28 يونيو 2019 ،

مساحته : 01 ار 17س .

نوعه : ارض عارية بها شجرتني من الزيتون .

شماال : مطلب التحفيظ عدد 63941 - 37 ؛ 

شرقا : زنقة في مشروع عرضها 6 امتار ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 63947 - 37 . 

غربا : ورثة احلاجة زهرة ، 

طالبو التحفيظ : فضيلة السعيدي بنت محمد ومن معها . 

مطلب رقم 63962 - 37

اسم امللك : " روضة سيدي التهامي " .

موقعه : إقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي أوالد سعيد.

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019 ،

مساحته : 02 ار 58 س .

نوعه : ارض عارية بها أشجار الزيتون . 

شماال : ورثة احمد الزريولي ؛ 

شرقا : ورثة احمد الزريولي ؛ 

جنوبا : طريق عمومية غير معبدة 

غربا : طريق عمومية غير معبدة ، 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 63966 - 37

اسم امللك : " فدان الصبابة " .

موقعه : إقليم و دائرة تاونات جماعة بني وجنل دوار راس الدار .

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019 ،

مساحته : 6 ار 30 س .

نوعه : ارض فالحية. بها أشجار الزيتون . 

شماال : مطلب عدد 826 - 37 

شرقا : رحمة العسري ؛ 

جنوبا : عبدالسالم الشلفي . 

غربا : رحمة العسري ، 

طالب التحفيظ : احلسن رضواني بن احماد . 

احملافظ املكلف بالتحفيظ بتاونات 

يوسف انوار      

محافظة تارودانت

اعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1422 - 39

اسم امللك : " ميمكساوي " 

العني  مشرع  قيادة  نسندالن  تدسي  جماعة  تدسي  مزارع   : موقعه 

دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت

وقع حتديده في : 26 اغسطس 1993.

طالبو التحفيظ : السيدة هنية ايت اخيي بنت ابراهيم ومن معها.

 .215 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي نشر  االعالن  يبطل  االعالن  ان هدا 

 املؤرخة في 12 فبراير 2003 

مطلب رقم 7154 - 39

اسم امللك : " دار فاطمة الشلحة " 

موقعه : دوار الكبير جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده في : 25 فبراير 2004.

طالب التحفيظ : احلسن سيوخ بن بوشتى.

.472 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي نشر  االعالن  يبطل  االعالن  ان هدا 

املؤرخة في 16 يناير 2008 

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك محمد" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31465 - 39

الكائن جنان بويكيضو بلدية تارودانت، الذي نشرت خالصته

باجلريدة الرسمية عدد 1087 بتاريخ 30 اكتوبر 2019. 

حيث يقرا : 

طالب التحفيظ : السيد رزيق محمد بن احمد.

بدال من : 

طالب التحفيظ : السيد رزيق محمد بن عبد اهلل.

والباقي بدون تغيير

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " فريفري 1"

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31508 - 39

الكائن بوتاريالت البرانية بلدية تارودانت، الذي نشرت خالصته 

باجلريدة الرسمية عدد 1093 بتاريخ 11 ديسمبر 2019. 

حيث يقرا : 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : * فريفري 1 *

بدال من : 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : * ملك دوتوريرت اغبالو*

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو      
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محافظة صفرو

مطلب رقم 16635 - 41
اسم امللك : "اخلير".

 : املدعو  آيت بلقاسم،احملل  إميوزار كندر،دوار  إقليم صفرو،بلدية   : موقعه 
"عني برواك".

مساحته : 40 آ 31 س.
سفلي  من  بناية  بها  التفاح  بأشجار  مغروسة  فالحية  أرض   : نوعه 

وطابق علوي،بئر ومضخة؛
اجملاورون : 

شماال : الساقية ثم الرسم العقاري عدد6471ف، سعيد اجبار؛
شرقا : سعيد اجبار،الرسم العقاري عدد 9674ف ،طريق عمومية ثم 

الرسم العقاري عدد 9081ف؛
جنوبا : طريق ثم ساقية عموميتني،الرسم العقاري عدد 5489 - 41، 

حدو بوعزيز؛ 
غربا : ساقية ثم الرسم العقاري عدد 7298ف؛

طالب التحفيظ : السيد عبد الصمد بن محمد كنون.

مطلب رقم 29771 - 41
اسم امللك : "سلمى".

طم  بئر  تبودة،جماعة  راس  املنزل،قيادة  صفرو،دائرة  إقليم   : موقعه 
طم،احملل املدعو : "آيت بن أحمد".

مساحته : 01 هـ 07 آ 34 س.
بناية من سفلي  بها  الزيتون  بأشجار  أرض فالحية مغروسة   : نوعه 

وإسطبل في طور اإلجناز؛
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 34951 - 41 و ملليح سعيد بن بوخرصة؛
شرقا : احملروم؛

جنوبا : احملروم؛ 
غربا : ملليح علي بن احلسني،الرسم العقاري عدد 34952 - 41؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن محمد ملليح.

مطلب رقم 30029 - 41
اسم امللك : "دمينات".

موقعه : إقليم ودائرة صفرو،قيادة الواثة ،جماعة سيدي يوسف بن احمد 
،احملل املدعو : "صنهاجة" .

مساحته : 03 آ 02 س.
نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛

اجملاورون : 
شماال : طريق عمومية؛
شرقا : يوسف درعاوي؛

جنوبا : يوسف درعاوي؛ 
غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز بن يوسف درعاوي

مطلب رقم 30038 - 41
اسم امللك : "الزيتون".

موقعه : مدينة صفرو،حي الزيتون،احملل املدعو : "حجر الهواري".

مساحته : 07 آ 65 س.

سفلي  من  وبناية  علوي،  وطابق  سفلي  من  فيال  بها  أرض   : نوعه 

وقبو،منفعة و حديقة؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 15788ف و ممر عمومي؛

شرقا : ورثة احلاج املروني عبد السالم،ورثة اليماني ادريس؛

جنوبا : ورثة اليوسي محمد اوعال؛ 

غربا : ساقية عمومية؛

طالب التحفيظ : السيد حلسن بن حدو مرضي.

مطلب رقم 30042 - 41

اسم امللك : "علمي".

يوسي، جماعة كندر سيدي  آيت  ودائرة صفرو،قيادة  إقليم   : موقعه 

خيار ،احملل املدعو : "مزارع حناجن" .

مساحته : 49 آ 54 س.

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار اللوز؛

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ثم واعزيز عمر و ورثة رحو واعزيز، طريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : رحالي محمد بن عيسى؛ 

غربا : ممر عمومي ثم واعزيز عمر و ورثة رحو واعزيز؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن عبد العزيز علمي.

مطلب رقم 30045 - 41

اسم امللك : "فدان القناطر".

بن  يوسف  سيدي  الواثة،جماعة  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

احمد،احملل املدعو : "فدان القناطر".

مساحته : 05 آ 19 س )في قطعتني(.

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

القطعة االولى

شماال : ورثة مصطفى أقصبي؛

شرقا : ورثة الشجيع بوسرغني؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : ساقية ثم طريق عموميتني؛

القطعة الثانية

شماال : الطريق؛

شرقا : الساقية ثم ورثة الشجيع بوسرغني؛

جنوبا : التزروتي حدو بعدي؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : السيد محمد بن احساين اعزيزي.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 25257 - 42

اسم امللك : ابياضن 15.

موقعه : إقليم ميدلت، دائرة الريش، قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو اغجد.

وقع حتديده في : 17 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آ 16 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : ورثة موحى عال؛

جنوبا : امبارك؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم  25256 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 25378 - 42

اسم امللك : اسماعيل وعمران.

موقعه : إقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو   املو امناس اخرمجيون.

وقع حتديده في : 13مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ 35 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : ساقية؛

جنوبا : اوندير هرو؛

غربا : ورثة وعزيز؛

طالب التحفيظ : محسن اوندير بن هرو.

          

مطلب رقم 25403 - 42

اسم امللك : حلروش 13.

موقعه : إقليم ميدلت، دائرة الريش، قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو أحواز ايت عياش.

وقع حتديده في : 22 أبريل  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آ 68 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت علي؛

شرقا : ساقية؛

جنوبا : ايت حدي عبد السالم و ايت حدي محمد؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35159 - 42

اسم امللك : تيراف خلروض 3.

موقعه : إقليم ميدلت، دائرة الريش، قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تدراكلوت.

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05آ 28 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : هنشيش موالي ومصرف؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  35158 - 42؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35162 - 42

اسم امللك : فرنتات 1.

موقعه : إقليم ميدلت، دائرة الريش، قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تدراكلوت.

وقع حتديده في : 05يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ 46 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  35163 - 42؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : ورثة حنيني؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35163 - 42

اسم امللك : فرنتات 2.

موقعه : إقليم ميدلت، دائرة الريش، قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تدراكلوت.

وقع حتديده في : 05 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ 33 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛
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شرقا : ورثة مبروك عبد الرحمان؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم  35162 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35165 - 42

اسم امللك : فرنتات 4.

موقعه : إقليم ميدلت، دائرة الريش، قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تدراكلوت.

وقع حتديده في : 05 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 50س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد أيت القايد؛

شرقا : ورثة محمد أيت القايد؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم  35164 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35167 - 42

اسم امللك : افتسان 2.

موقعه : إقليم ميدلت، دائرة الريش، قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تدراكلوت.

وقع حتديده في : 08يوليو  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06آ 44 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  35166 - 42؛

جنوبا : طريق غير معبدة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم  35168 - 42، ورثة عسو محمد، عسو 

حليمة وعسو رابحة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35170 - 42

اسم امللك : بوعزوز 2-1.

موقعه : إقليم ميدلت، دائرة الريش، قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو تدراكلوت.

وقع حتديده في : 08 يوليو  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15آ 02 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : حمادي عبد اهلل ومصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : ورثة محمد اقدور؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35194 - 42

اسم امللك : أرض أيت مولي 1.

موقعه : إقليم ودائرة ميدلت، قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو أيت مولي.

وقع حتديده في : 22 يوليو  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  77 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم  35197 - 42؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : مطلب  التحفيظ رقم  35195 - 42؛

غربا : بدوي حسن؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة 

مبنطقة التحفيظ اجلماعي "ايتزر" بإقليم ميدلت 

علم  إلى  ينهي  أن  يشرفه  مبيدلت  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

بإقليم  الكائنة  "ايتزر".  اجلماعي  التحفيظ  الواقعة مبنطقة  أسفله 

ودائرة ميدلت، قيادة وجماعة ايتزر، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 

املؤرخ   69-1  –174 الشريف عدد  اإلعالن طبقا للظهير  من نشر هذا 

في 10 جمادى األولى 1389 املوافق )25 يوليوز 1969( بشأن التحفيظ 

اجلماعي لألمالك القروية.-املطالب هي كالتالي :

26408-26965-27116-27129-27139-27227-27273-27283-

27328-27331-27387-27438-27519-27533-27535-27552-

27720-27862-27962-28075-28238-28289-28290-28430-

28482-28514-28975-29037-29038-29039-29040-29041-

29042-29043-29044-29045-29046-29047-29048-29049-

29050-29051-29052-29054-29055-29056-29057-29058-

29059-29060-29061-29062-29063-29064-29066-29067-

29068-29069-29070-29071-29072-29073-29074-29075-

29076-29077-29079-29080-29081-29082-29083-29084-

29085-29086-29087-29089-29090-29091-29092-29093-

29094-29095-29096-29097-29098-29099-29145-29146-

29147-29148-29149-29150-29151-29152-29155-29156-

29157-29159-29160-29166-29168-29169-29170-29171-

29172-29173-29174-29175-29176-29177-29178-29179-
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29180-29181-29182-29183-29184-29186-29187-29188-

29189-29192-29193-29195-29196-29197-29198-29199-

29314-29355-29688-29860-29873-29901-29903-29915-

29916-29935-29936-29937-29938-29941-29943-29946-

29947-29948-29955-29956-29958-29960-29971-29973-

29977-29980-29985-29986-29987-29989-29995-29997-

29998-30001-30002-30005-30006-30007-30012-30017-

30019-30023-30025-30029-30030-30035-30036-30049-

30052-30090-30091-30094-30105-30144-30161-30173-

30272-30275-30378-30596-30612-30616-30617-30656-

30661-30662-30668-30669-30670-30673-30680-30681-

30682-30683-30686-30692-30693-30695-30696-30705-

30707-30717-30718-30724-30725-30727-30739-30743-

30744-30745-30746-30750-30752-30758-30759-30769-

.30772-30773-30774-

الكل حتت الرمز 42. 

 احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                           حلسن اليعقوب.

           

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 8529 - 43

اسم امللك : "  دارليتيزيا"

تاريخ التحديد : 26 فبراير 2018؛

بن  درب  اجلازولي،  بنسليمان، حومة  املدينة، سيدي  : مراكش  موقعه 

موسى قاع الصور رقم 7؛ 

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 02 آر 13 سنتيار؛

نوعه :  دار للسكن من طابق ارضي ، طابق اول وسطح؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  

جدران مشتركة؛

اجملاورون  : 

شماال  : ورثة طاهر و ورثة صالح؛

شرقا  : موالي اسماعيل بن أحمد؛

جنوبا  : موالي احمد قرطبة؛

غربا :  الرسمني العقاريني رقم 3538 م و43984 - 43 ، ورثة سيدي داودو ؛

طالب التحفيظ  : ليتيزيا سيانكريلي ؛ 

مطلب رقم 8822 - 43

اسم امللك : "  الطويحينة"

تاريخ التحديد : 06 فبراير 2019؛

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار اجللود؛ 

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 11 آر 39 سنتيار؛

نوعه :  أرض عارية؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  مصرف يقطع هذا امللك عبر 

العالمتني ب -3 ب4 وميتد عبر العالمتني ب-2 ب3؛

اجملاورون  : 

شماال  : الرسم العقاري رقم  53183 - 04؛

شرقا  : تليلي عمر؛

جنوبا  : تليلي عمر؛

غربا :  ممر عمومي؛

طالب التحفيظ  : اجلماعة القروية الويدان ممثلة من طرف رئيسها ؛ 

مطلب رقم 8852 - 43

اسم امللك : "  الشكروني 3"

تاريخ التحديد : 04 أبريل 2019؛

موقعه : مراكش املدينة، باب اغمات، عرصة موالي بوعزة؛ 

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 70 سنتيار؛

نوعه :  أرض عارية؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  الشيء؛

اجملاورون  : 

شماال  : موالي بوعزة؛

شرقا  : الرسم العقاري 50655 - 43؛

جنوبا  : زنقة دار الشباب؛

غربا :  الرسمني العقاريني رقم 36727 - 43 و 40677 - 43؛

طالب التحفيظ  : الشكروني اخملتار بن أحمد ؛ 

مطلب رقم 8853 - 43

اسم امللك : "  فلكي"

تاريخ التحديد : 05 أبريل 2019؛

موقعه : مراكش املدينة، رياض الزيتون اجلديد، درب الزنقة الضيقة رقم 18؛ 

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01 آر 29 سنتيار؛

نوعه :  دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول و سطح؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :  كل اجلدران مشترك؛

اجملاورون  : 

شماال  : محمد بن احلسني طاهر و خديجة بن الطاهر؛

شرقا  : درب الزنقة الضيقة و مطلب التحفيظ رقم 5950 - 43 ؛
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جنوبا  : موالي عمر بناني؛

غربا :  حسن ايت بوعدي ؛

طالب التحفيظ  : عبد احلكيم فلكي بن محمد ؛ 

احملافظة على األمالك العقارية بسيدي يوسف بن علي بالنيابة.

              أسماء جويهري.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 75085  - 44

اسم امللك : احلطة. 

اوالد  قيادة  احلكاكشة  جماعة  الرمامحة  احلكاكشة  دوار   : موقعه 

عمران سيدي بنور 

وقع التحديد في : 08 مارس 2016

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 14 ار 08 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها حائط منخفظ

اجملاورون : 

شماال : فرن وطاموبنت الهواري.

شرقا : زوبيدة التوباني

جنوبا :  طريق عمومي عرضه 5 امتار  

غربا : الطريق الوطنية رقم 1 

طالب التحفيظ : اليامني محمد بن حلسن

مطلب رقم 120674  - 44

اسم امللك : الرمل 

موقعه : دوار احلمامسة جماعة و قيادة بني هالل سيدي بنور 

وقع التحديد في : 11 أبريل 2017

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 39 ار 82 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : الصغير رحال بن بوشعيب والرسم العقاري 29084 - 44 

شرقا : طريق عمومي عرضه 5 امتار  

جنوبا :  مرمي عاطف بنت عبد اهلل وجنمي محمد بن اسماعيل وعاطف 

زهرة بنت عبد اهلل والسعدية عاطف بنت عبد اهلل

غربا : حسن دونة بن العربي واملطلب 40703 - 44 والرسم العقاري 29082 - 44 

طالب التحفيظ : اصغير نعيمة بنت بوشعيب ومن معها.

مطلب رقم 120695  - 44

اسم امللك : دار أحمد شكير 

موقعه : زنقة بوجدور مركز سيدي بنور 

وقع التحديد في : 08 يونيو 2017

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 01 ار 30 سنتيار

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة الضاوية الرحالية و عبد القادر مكوز 

شرقا : زنقة بوجدور  

جنوبا :  رسم عقاري 15206  - 44

غربا : زنقة السمارة. 

طالب التحفيظ : شكير احمد بن محمد. 

مطلب رقم 120741  - 44

اسم امللك : بقعة كرمة الشتويات 

موقعه : دوار مسمارة جماعة و قيادة العونات سيدي بنور 

وقع التحديد في : 25 ديسمبر 2017

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 17 ار 77 سنتيار

نوعه : أرض  مغروسة  بها أشجار 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد حميدة

شرقا : موسى بن امحمد  

جنوبا :  عبد اهلل بن حمادي وجواد سفير وورثة حمو الياقوتي واجلياللي 

حمادي وجواد سفير 

غربا : ممر عمومي عرضه عرضه 3 امتار

طالب التحفيظ : حميدة عائشة بنت محمد 

مطلب رقم 120759  - 44

اسم امللك : بقعة بحيرة 

موقعه : دوار اوالد بن املير جماعة كدية بني دغوغ  قيادة اوالد عمران 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 24 أكتوبر 2017

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1 هكتار 08 ار 22 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : عزيزي عبد العزيز بن احلسن .

شرقا : ورثة عزيزي اسماعيل بن عمر 

جنوبا :  ورثة طارق عبد السالم و منطقة ضم األراضي رقم 17

غربا : رجيمي محمد بن احلوسني  

طالب التحفيظ : متابر طامو بنت مبارك ومن معها.

مطلب رقم 120778  - 44

اسم امللك : أرض الروضة

موقعه : دوار السعيدات جماعة العطاطرة  قيادة بوحمام سيدي بنور 

وقع التحديد في : 15 يناير 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 42 ار 63 سنتيار

نوعه : أرض فالحية  بها دار للسكن من طابق أرضي وبئر و أشجار.

اجملاورون : 
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شماال : أش عبد القادر

شرقا : منطقة الضم .

جنوبا :  الطريق املارة من سيدي بنور إلى حد العونات.

غربا : ورثة أحمد ناجح  

طالب التحفيظ : احلاضي خديجة بنت محمد.

مطلب رقم 120781  - 44

اسم امللك : أرض احلطة  

موقعه : دوار املكي جماعة و  قيادة العونات سيدي بنور 

وقع التحديد في : 12 فبراير 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 ار 35 سنتيار

نوعه : أرض عارية بها تالث مساكن من طابق أرضي ومرحاض وعمود 

كهربائيوشجرة زيتون 

اجملاورون : 

شماال : طير مبارك.

 شرقا : الطير العوني 

جنوبا :  الطير العوني

غربا : الطير بوشعيب  بن ابراهيم وممر من 4 أمتار.

طالب التحفيظ : السدراوي رحال بن اجلياللي ومن معه 

مطلب رقم 120784  - 44

اسم امللك : فاطمة الزهراء 

موقعه : 01 زنقة عبد القادر اجلزائري سيدي بنور 

وقع التحديد في : 12 فبراير 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 سنتيار

نوعه : أرض عارية  من طابق أول بها بئر ومطبخ ومرحاض.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد باخلواض.

شرقا : زنقة عبد القادر اجلزائري 

جنوبا :  شارع بوشعيب الدكالي

غربا : الرسم العقاري 17437 - 44  

طالب التحفيظ : اصرحن عبد الرحمان بن حلسن .

مطلب رقم 120811  - 44

اسم امللك : بقعة أنور

موقعه : دوار العبدي مركز سيدي بنور 

وقع التحديد في : 04 ماي 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76 سنتيار

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري 18688 - 44.

شرقا : البحياوي. 

جنوبا :  مباركة جيراري.

غربا : طامو و عبد الهادي عفيف.  

طالب التحفيظ : العبوبي مباركة بنت الطاهر.

مطلب رقم 120833  - 44

اسم امللك : الركبة مرس لوديي

موقعه : دوار البوعيشات أوالد سي بوحيا املشرك سيدي بنور 

وقع التحديد في : 18 يوليو 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 56آر  15 سنتيار

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة املعطي بن الطاهر .

شرقا : عمر العسيري بن املعطي و عزيز العسيري بن املعطي و دريسي 

بوحيا عبد اهلل. 

جنوبا :  ورثة محمد بن كبور و املتوكل سعيد بن ابراهيم.

غربا : رسم عقاري رقم  43486 - 44 و املتوكل سعيد بن ابراهيم و بيح 

العربي بن اجلياللي.

طالب التحفيظ : ادريسي محمد بن عبد اهلل.

مطلب رقم 120844  - 44

اسم امللك : يسرى 

موقعه :  دوار العمامرة جماعة العطاطرة قيادة بوحمام  سيدي بنور 

وقع التحديد في : 27 أغسطس 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 ار 54 سنتيار

نوعه : أرض فالحية  بها سكنى  من طابق أول واغراس بها حائط 

اجملاورون : 

شماال : بنومح عبد العزيز بن محمد.

شرقا : بنومح عبد العزيز بن محمد                              

جنوبا :  بنومح عبد العزيز بن محمد                              

غربا : ممر خاص  

طالب التحفيظ : بنومح املصطفى بن امحمد 

مطلب رقم 120845  - 44

اسم امللك : ياسر 

موقعه :  دوار العمامرة جماعة العطاطرة قيادة بوحمام  سيدي بنور 

وقع التحديد في : 27 أغسطس 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هكتار 59 ار 35 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن علي وورثة ابراهيم بن املعطي وورثة روحة بن 

العوني وورثة بوشعيب بن رحال.
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شرقا : ورثة  بوشعيب بن بوكة                              

جنوبا :  ورثة احمد بن محمد  و السعدية بنت القايد وبن موح لبنى 

وبن موح بشرى  وابراهيم بن اخلمينية                              

غربا : ابراهيم بن اخلمينية   

طالب التحفيظ : بنومح املصطفى بن امحمد.                                   

                       

مطلب رقم 120847  - 44

اسم امللك : الفرن 

موقعه : دوار عباس بن عبد اهلل جماعة تامدة قيادة اوالد عمران سيدي بنور 

وقع التحديد في : 27 أغسطس 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 53 ار 67 سنتيار

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : املطلب 53894 - 44 .

شرقا : املطلب 53902  - 44

جنوبا :  املطلب 53902  - 44

غربا : طريق عمومي عرضه 4 امتار  

طالب التحفيظ : سهيلي محمد بن احمد

مطلب رقم 120852  - 44

اسم امللك : بقعة زهرة 

موقعه : مركز أربعاء اوالد عمران سيدي بنور 

وقع التحديد في : 29 أغسطس 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1 ار 22 سنتيار

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : طريق .

شرقا : املطلب 120853  - 44

جنوبا :  الرسم العقاري 20999  - 44

غربا : الطريق اجلهوية 201

طالب التحفيظ : وراري مليكة بنت محمد.

 

مطلب رقم 120853  - 44

اسم امللك : بقعة زهرة 

موقعه : مركز أربعاء اوالد عمران سيدي بنور 

وقع التحديد في : 29 أغسطس 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1 ار 20 سنتيار

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : طريق.

شرقا : الرسم العقاري 21574  - 44

جنوبا :  الرسم العقاري 20999  - 44

غربا : املطلب 120852  - 44

طالب التحفيظ : وراري مليكة بنت محمد .

مطلب رقم 120855  - 44

اسم امللك : بقعة بن الطيبي 

موقعه : دوار الكدية مركز سيدي بنور 

وقع التحديد في : 16 يناير 2019

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 22 ار 08 سنتيار

نوعه : أرض فالحية بها حائط وشجرتني 

اجملاورون : 

شماال : رزوق حمدون وورثة الطاهر بن الطيبي.

شرقا : آية اهلل عبد املنعم

جنوبا :  الطريق اجلهوية رقم 202

غربا : الرسم العقاري 16175 - 44.

طالب التحفيظ : بركات الزهرة بنت الطاهر  ومن معه 

مطلب رقم 120860  - 44

اسم امللك : بقعة الدوار  

موقعه : دوار العربات  جماعة كدية بني دغوغ  قيادة اوالد عمران سيدي بنور 

وقع التحديد في : 03 سبتمبر 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07  ار 34 سنتيار

نوعه : أرض عارية  بها مخزن من طابق أرضي.

 اجملاورون : 

شماال : منطقة ضم االراضي اوالد عمران بور 2

شرقا : الهرسة امحمد بن علي 

جنوبا :  الهرسة امحمد بن علي 

غربا : الهرسة امحمد بن علي 

طالب التحفيظ : الناجي عبد احلق بن احمد.

مطلب رقم 120865  - 44

اسم امللك : سيدي كامي األسرار

عمران  اوالد  قيادة  دغوغ   بني  الشنانفة جماعة كدية  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 17 سبتمبر 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 41  ار 20 سنتيار

نوعه : أرض فالحية .

 اجملاورون : 

شماال : مقبرة
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شرقا : ورثة محمد بن القطيب 

جنوبا :  ورثة محمد بن القطيب

غربا : قناة للري 

طالب التحفيظ : الطاهري العلوي موالي يوسف بن محمد .

مطلب رقم 120876  - 44

اسم امللك : أرض الديار 

موقعه : دوار احلساسنة  جماعة العطاطرة  قيادة بوحمام سيدي بنور 

وقع التحديد في : 16 أكتوبر 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2  ار 02 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال ورثة السعدية بنت عبد السالم

شرقا : ابراهيم سكني

جنوبا :  ابراهيم سكني

غربا : ابراهيم سكني.

طالب التحفيظ : ابراهيم سكني بن سعيد.

مطلب رقم 120883  - 44

اسم امللك : أرض الظهرة 

موقعه : دوار أوالد الطيبي جماعة وقيادة مطران سيدي بنور 

وقع التحديد في : 12 نوفمبر 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1 هكتار 88  ار 75 سنتيار

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

فقير  الطاهر  وورثة  البوريدي  وعائشة   44  -  98176 املطلب   : شماال 

واملطلب 98191 - 44 وورثة  وبوشعيب غطوس

شرقا : ورثة  التونسي فاضل

جنوبا :  ورثة مبارك شاكر

غربا : ورثة احلبيب ولد الشلحة .

طالب التحفيظ : غطوس حميد بن محمد.

مطلب رقم 120886  - 44

اسم امللك : دراع السوق

موقعه : مركز أوالد عمران سيدي بنور 

وقع التحديد في : 26 نوفمبر 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01  ار 20 سنتيار

نوعه : أرض عارية.

 اجملاورون : 

شماال : امحمد ابو النجيم.

شرقا : زنقة

جنوبا :  العربي الناجي و رسم عقاري رقم  14997  - 44

غربا : زنقة.

 طالب التحفيظ : فياللي عبد الرحيم بن مبارك.

مطلب رقم 120934  - 44

اسم امللك : جنان بن سايسي 

موقعه : دوار العثامنة   جماعة اوالد سي بوحيا قيادة املشرك سيدي بنور 

وقع التحديد في : 26 فبراير 2019

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 9  ار 49 سنتيار

نوعه : أرض عارية بها سكنى من طابق أرضي وطابق أول وثالت إسطبالت.

اجملاورون : 

شماال : ورثة  موالي الطاهر 

شرقا : ورثة  محمد بن عبد العزيز واحمد بن العربي 

جنوبا :  ورثة احلاج الفاطمي 

غربا : طريق عمومي:

طالب التحفيظ : كنني يونس بن محمد:

مطلب رقم 120937  - 44

اسم امللك : مروتة 

موقعه : دوار احلجامة  جماعة تامدة  قيادة اوالد عمران سيدي بنور 

وقع التحديد في : 12 مارس2019

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 هكتار  08  ار 50 سنتيار

نوعه : أرض فالحية:

اجملاورون : 

شماال : املطلب 51625 - 44 و املطلب 51579 - 44 و املطلب 51587 - 44 

و املطلب 51585  - 44

شرقا : املطلب 51583  - 44

جنوبا :  املطلب 51622 - 44 و املطلب 51619  - 44

غربا : املطلب 51638  - 44

طالب التحفيظ : دهيب مصطفى بن احمد

مطلب رقم 120945  - 44

اسم امللك : الكور 

موقعه : دوار اوالد امحمد العوني جماعة وقيادة مطران  سيدي بنور 

وقع التحديد في : 26 مارس2019

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  47  ار 53 سنتيار

نوعه : أرض فالحية  بها 7 أشجار .

اجملاورون : 

شماال : املطلب 93069 - 44 .

شرقا : ورثة حدو روان بنت اخملتار.
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جنوبا :  طريق عمومي عرضه 5 امتار.

غربا : املطلب 93068  - 44

طالب التحفيظ : العدالني الكبير بن مبارك.

مطلب رقم 141457  - 44

اسم امللك : جنان احلجر 

موقعه : دوار اوالد سيدي رحال جماعة وقيادة امطل  سيدي بنور 

وقع التحديد في : 23 سبتمبر 2019

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  76  ار 48 سنتيار

نوعه : أرض فالحية .

 اجملاورون : 

شماال : املطلب 113656 - 44  وورثة حبيب رقية بنت محمد وحبيب 

محمد املطلب 113657 - 44.

شرقا : املطلب 113668 - 44 .

جنوبا :  ورثة املساعدة .

غربا : ورثة رحال الرحامي

طالب التحفيظ : املشطي رقية بنت محمد ومن معها.

إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

 

مطلب رقم 120678  - 44

الكائن بدوار العجانة جماعة أوالد بوساكن قيادة مطران إقليم سيدي نور.

 طالب التحفيظ : املعتصم باهلل فاطنة بنت احمد بن التجاني

وقع حتديده في 02 ماي 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري اجلديد : 10آر 50 سنتيار

    ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1054 

بتاريخ 13 مارس2019.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                      املصطفى بومهدي.

 

محافظة عني الشق

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 1229 - 33

امللك املسمى : *ارض جنان* مطلب رقم 1229 - 33 

طالبة التحفيظ : عمر أوحميدة .

وقع حتديده في : 13 يناير 1992.

   وهذا اإلعالن يبطل اإلعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 

  . 4330 بتاريخ 25 أكتوبر 1995

احملافظ على األمالك العقارية بالبيضاء عني الشق. 

                       محمد خللطي.

 

محافظة الرباط - أكدال -الرياض 

عالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد ناصر عبد العزيز، اجلاعل محل اخملابرة بالدارالبيضاء 

شقة 13 عمارة A عني الدياب . طلب أن يسلم له نظيرا جديدا للرسم 

العقاري رقم  105283 - 03 املؤسس للملك املدعو جمال 4  ". الكائن 

بالرباط اكدال ، وذلك بسبب ضياع النظير املسلم سابقا. 

وفي إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالرباط - أكدال-الرياض.

              حسن لكميري.

 

محافظة سوق األربعاء

مطلب رقم 7589 - 52

اسم امللك : مقبرة سيدي عبداهلل بنمنصور.

موقعه : اقليم القنيطرة، جماعة قرية بنعودة

تاريخ حتديده : 14 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 16آر 68 س.

نوعه : مقبرة.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم  33085ر
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شرقا : الرسم العقاري رقم 33085ر

جنوبا : الرسم العقاري رقم  33085ر

غربا : الرسم العقاري رقم  33085ر

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القنيطرة

مطلب رقم 7610 - 52 

اسم امللك : أوالد عاصم.

موقعه : اقليم القنيطرة، جماعة قرية بنعودة، دوار الزاوية

تاريخ حتديده : 27 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01هـ 04آر 84 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم  23149ر

شرقا : الرسم العقاري رقم 24354ر

جنوبا : الرسم العقاري رقم  24354ر

غربا : الرسم العقاري رقم  24354ر – الرسم العقاري 23149ر

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القنيطرة.                 

مطلب رقم 7621 - 52 

اسم امللك : مقبرة دار اخللوفة.

موقعه : اقليم القنيطرة، جماعة بجارة أوالد عياد، دوار  حسنيات.

تاريخ حتديده :  1  أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 هـ 65آر 68 س.

نوعه : مقبرة وضريح.

اجملاورون :

شماال : ممر عمومي

شرقا : ممر عمومي

جنوبا : ممر عمومي

غربا : ممر عمومي

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القنيطرة .                

احملافظ على األمالك العقارية بسوق األربعاء.

                     املقوم محمد .

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 17944  - 53

اسم امللك : ارض املرس .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار كرارمة  .

وقع حتديده في  : 16 ماي 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية بها بناية من سفلي و يخترقها خط كهربائي من 

الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  02 هك 12  ار 16  س .

اجملاورين  :  

شماال : فكاك ولد احلاج عبد القادر ؛

شرقا : احلاج الكبير املعتمد  ؛

جنوبا : احلاج عبد القادر املعتمد ؛

غربا  : طالب التحفيظ ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( املعتمد بنقاسم بن عبد القادر . 

مطلب رقم 18163  - 53

اسم امللك : ارض العيدية .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار البوهالة  .

وقع حتديده في  : 29 ماي 2019 . 

نوعه  : أرض عارية يخترقها ممر من 3 امتار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  29  ار 69  س .

اجملاورين  :  

شماال : الغرابي الطويل ؛

شرقا : ورثة امحمد الطويل و ممر من 3 امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 1792 د ؛

غربا  : طالبة التحفيظ ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( العيدية اطويل بنت عبد القادر . 

مطلب رقم 18220  - 53

اسم امللك : ارض املريرة .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار بئر الثور  .

وقع حتديده في  : 18 سبتمبر 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  42  ار 61  س .

اجملاورين  :  

شماال : ممر من 10 امتار ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 16324 - 53 و محمد بن ادريس  ؛

جنوبا : ورثة عبد القادر بن بوشعيب ؛

غربا  : حلسن بن عبد السالم ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد صالح بن حلسن . 

مطلب رقم 18350  - 53

اسم امللك : املرس .

موقعه  : إقليم برشيد مركز الكارة حي املسجد  .

وقع حتديده في  : 19 أبريل 2019 . 

نوعه  : أرض عارية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  4  ار 52  س .
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اجملاورين  :  

شماال : زنقة من 5 امتار ؛

شرقا : زنقة من 8 امتار ؛

جنوبا : السماحي املكي بن احمد ؛

غربا  : بن ادريس محمد و بحار البشير ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( رشيد حجاجي بن احمد . 

مطلب رقم 18383  - 53

اسم امللك : ارض لعران .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد حلسن  .

وقع حتديده في  : 08 ماي 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  84  ار 71  س .

اجملاورين  :  

شماال : العيدي بن امحمد ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 87960 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 50900 - 53  ؛

غربا  : الرسم العقاري رقم 87960 - 53  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( نورالدين صابني بن احمد . 

مطلب رقم 18404  - 53

اسم امللك : ارض حمري .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار اخليايطة  .

وقع حتديده في  : 28 ماي 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية بها سكنى من سفلي ويخترقها خط كهربائي 

من الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  7  ار 61  س .

اجملاورين  :  

شماال : الزوين زهرة ؛

شرقا : طريق عمومي من 10 امتار ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 118012 - 53  ؛

غربا  : الرسم العقاري رقم 67735 - 53  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( ميلودة زوين بنت محمد . 

مطلب رقم 18423  - 53

اسم امللك :  حبل اجملدام ب 6 .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة الغنيميني  دوار اوالد بن امحمد  .

وقع حتديده في  : 10 يونيو 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  01 هك 08  ار 20  س .

اجملاورين  :  

شماال : الرسم العقاري رقم 110876 - 53 ؛

شرقا : طريق من 10 امتار ؛

جنوبا : مينة نشدي  ؛

غربا  : طريق من 10 امتار  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد احلداق بن املعطي . 

مطلب رقم 18463  - 53

اسم امللك : ارض خو صالح .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد عالل  .

وقع حتديده في  : 31 يوليو 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  47  ار 91  س .

اجملاورين  :  

شماال : طريق من 10 امتار ؛

شرقا : ورثة لفجل احلاج عبد القادر ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 85277 - 53 ؛

غربا  : الرسم العقاري رقم 125152 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( خاليد موالي بن موالي محمد . 

مطلب رقم 18470  - 53

اسم امللك : السانية 2 .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف  .

وقع حتديده في  : 15 أغسطس 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  22  ار 75  س .

اجملاورين  :  

شماال : الرسم العقاري رقم 90573 - 53 ؛

شرقا : ورثة بكري عبد اهلل ؛

جنوبا : ارقية بكري ؛

غربا  : طريق عمومي من 10 امتار ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( سعاد بكري بنت بوبكر . 

مطلب رقم 18483  - 53

اسم امللك : بالد العزري .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار الشيات اوالد حجاج  .

وقع حتديده في  : 22 أغسطس 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  01 هك 74  ار 94  س .

اجملاورين  :  

شماال : طريق من 10 امتار ؛
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شرقا : ورثة محمد دبيش ؛

جنوبا : احلاج بوشعيب دبيش  ؛

غربا  : ورثة املكي بن التازية  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( اناس مجة بن عبد اجمليد . 

مطلب رقم 18535  - 53

اسم امللك : بالد رشيد .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة اوالد عبو دوار القواسم  .

وقع حتديده في  : 10 سبتمبر 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية تخترقها طريق مارة من 10 امتار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  01 هك 15  ار 80  س .

اجملاورين  :  

شماال : واد ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 79399 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 25824 - 53  ؛

غربا  : الرسم العقاري رقم 25824 - 53  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( رشيد احلمدية بن املصطفى . 

يوم  من  ابتداء  شهران  املذكور  امللك  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر 

إدراج هذا االعالن باجلريدة الرسمية و تقبل هذه التعرضات باحملافظة 

على االمالك العقارية .

مطلب رقم 6192  - 15

اسم امللك : ارض الدار .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة  دوار اوالد سعيد بن محمد  .

وقع حتديده في : 12 يوليو 2019 . 

الضغط  وعمود كهربائي من  بئر  و  بها سكنى  أرض فالحية   : نوعه 

املنخفض و يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 هك 47 ار 96  س .

اجملاورين : 

شماال :  الرسم  العقاري رقم  71817 - 53  ؛

شرقا : ورثة احلاج عيسى  ؛

جنوبا :  الرسم  العقاري رقم  17393 - 15 و طالب التحفيظ ؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( الراوي عبد الواحد بن محمد . 

مطلب رقم 1872  - 53

اسم امللك : بالد حمري .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار العسيالت  .

وقع حتديده في : 18 أغسطس 2006 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هك 98 ار 30  س .

اجملاورين : 

شماال :  الرسم  العقاري رقم  58730 س و حيباس ؛

شرقا : عبد القادر اشتوكي و فاطنة بنت بوشعيب  ؛

جنوبا : مقبرة ؛

غربا : بوشعيب و احلاج احليمر ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( امحمد احليمر بن احلاج . 

مطلب رقم 6187  - 53

اسم امللك : ارض العرصة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار كمكم  .

وقع حتديده في : 10  يونيو  2008 . 

نوعه : أرض فالحية بها متجر و يخترقها خط كهربائي .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 هك 34 ار 18  س .

اجملاورين : 

شماال : ورثة العثماني عبد السالم  ؛

شرقا : ممر فالحي من 5 امتار  ؛

جنوبا : ورثة احلاج مصطفى ؛

غربا : ورثة احلاج مصطفى و طالب التحفيظ ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( مصطفى بغداد بن بوشعيب و من معه . 

مطلب رقم 10330  - 53

اسم امللك : ارض ولد سيدي احلاج .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل دوار اوالد العربي  .

وقع حتديده في :  22 يوليو 2008 . 

نوعه : أرض فالحية بها ضاية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هك 48 ار 10  س .

اجملاورين : 

شماال : ورثة الزوهرة بنت محمد ؛

3 امتار و من ورائه يوسف قاسمي و املعاشي احلور و  : ممر من  شرقا 

مطلب عدد 6614 - 53  ؛

جنوبا : مطلب عدد 4138 - 15 و ضاية ؛

غربا : ورثة امحمد قاسيمي ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( سعيد شلحي بن علي . 

مطلب رقم 18326  - 53

اسم امللك : اكرام .

موقعه : إقليم برشيد جماعة بن معاشو دوار البجاجرة  .

وقع حتديده في :  19 مارس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية تخترقها طريق من 10 امتار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 هك 92  ار 42  س .

اجملاورين : 
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شماال : طريق من 10 امتار و ورثة الطاهر بن اجلياللي و محمد الشابي 

بن رحال ؛

شرقا : احلسني بن عبد اهلل و محمد الشابي بن رحال و امبارك بن امحمد ؛

: زروال و ورثة امحمد بن حلميدي و ورثة اوالد الشيخ سعيد و  جنوبا 

طريق من 10 امتار ؛

غربا :  الرسم  العقاري رقم  27299/س  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( عبد الغني الفارسي بن محمد . 

مطلب رقم 18341  - 53

اسم امللك : ارض بوكليب .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد ابريك  .

وقع حتديده في :  08 أبريل 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  50  ار 94  س .

اجملاورين : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 3613 من 30 متر ؛

شرقا :  الرسم  العقاري رقم  132754 - 53 و  الرسم  العقاري رقم  33703 - 53 ؛

جنوبا :  الرسم  العقاري رقم  122656 - 53 ؛

غربا : اركيك الزوهرة  ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( مرية اركيك بنت احمد . 

مطلب رقم 18402  - 53

اسم امللك : بالد رشد عثمان .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار لعثامنة  .

وقع حتديده في :  27 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممر فالحي مختفي من 3 امتار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02 هك 01 ار 82  س .

اجملاورين : 

و ممر   15 -  2299 و مطلب عدد  )ق4(  21212/س  : مطلب عدد  شماال 

فالحي مختفي من 3 امتار ؛

شرقا : ممر فالحي مختفي من 3 امتار و ورثة رحمة بنت املعطي بن خلوق ؛

جنوبا : مطلب عدد 18403 - 53 و ممر فالحي مختفي من 3 امتار ؛

غربا : ورثة رشد العيدي و مطلب رقم 2298 - 15 و رشد ميرة و رشد 

احمد وممر فالحي مختفي من 3 امتار ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( عثمان رشد بن احمد . 

مطلب رقم 18403  - 53

اسم امللك : بالد رشد عبد السالم .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار لعثامنة  .

وقع حتديده في :  27 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها ممر فالحي مختفي من 3 امتار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  42 ار 02  س .

اجملاورين : 

شماال : ممر فالحي مختفي من 3 امتار و مطلب عدد 18402 - 53 ؛

شرقا : ورثة رحمة بنت املعطي بن خلوق ؛

جنوبا : مطلب رقم 21212 س )ق4( ؛

غربا : ممر فالحي مختفي من 3 امتار و ورثة رشد العيدي ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( رشد عبد السالم . 

مطلب رقم 18437  - 53

اسم امللك : ارض زروال .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار اوالد مومن  .

وقع حتديده في :  19  يونيو  2019 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هك 44 ار 31  س .

اجملاورين : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 13 من 30 متر ؛

شرقا : ممر من 5 امتار و من ورائه مطلب رقم 2279 - 15 ؛

جنوبا :  الرسم  العقاري رقم  116722 - 53 ؛

غربا :  الرسم  العقاري رقم  36000 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد بنتيقة بن بوشعيب . 

مطلب رقم 18495  - 53

اسم امللك : ارض اخلير ب2 .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد السيد  .

وقع حتديده في :  12 سبتمبر 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هك 89 ار 68  س .

اجملاورين : 

شماال : طريق معبدة من 20 متر ؛

شرقا : محمد ولد اسماعيلي ؛

جنوبا : سي محمد ولد حوميد و ورثة ولد الكرش و عبد اهلل ولد الكرش ؛

غربا : احلاجة حدودو ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( ميلود جميل بن امحمد . 

مطلب رقم 18521  - 53

اسم امللك : ارض البركة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار شراقة  .

وقع حتديده في :  29 أغسطس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هك 41  ار 61  س .

اجملاورين : 

شماال :  الرسم  العقاري رقم  132825 - 53 و ممر من 4 امتار لفائدة 

محجوبة و احمد حبيب اهلل و مطلب رقم 18522 - 53 ؛
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شرقا : ورثة احلاج املعطي  ؛

جنوبا : ورثة احلاج راوي ؛

غربا : ورثة العربي بن علي ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( حبيب اهلل محجوبة بنت احلاج . 

مطلب رقم 18522  - 53

اسم امللك : ارض اخلير .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار شراقة  .

وقع حتديده في :  29 أغسطس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خطني كهربائيني .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 هك 49  ار 74  س .

اجملاورين : 

شماال : طريق من 10 امتار ؛

شرقا : ورثة احلاج املعطي  ؛

جنوبا : مطلب رقم 18521 - 53 ؛

و  لفائدة محجوبة  امتار   4 ممر من  و   53 -  18521 رقم  : مطلب  غربا 

احمد حبيب اهلل و من ورائه  الرسم  العقاري رقم  132825 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( حبيب اهلل احمد بن احلاج . 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 6380 - 53

اسم امللك : ملك حجاج و عبد اهلل .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم دوار العطار     .

وقع حتديده في :  27  نوفمبر  2009.

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 23 س.

نوعه : أرض عارية .

طالب التحفيظ السيد : حجاج احلجاجي بن محمد   .

 1070 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي صدر     هذا االعالن يلغي االعالن 

بتاريخ 03 يوليو 2019.

مطلب رقم 7419 - 53

اسم امللك : ارض الواد .

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار شرقاوة     .

وقع حتديده في :  08  أبريل  2019.

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 48 آر 67 س.

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض .

طالب التحفيظ السيد : السعدية بنطنجي   .

 625 عدد  الرسمية  باجلريدة  صدر  الذي  االعالن  يلغي  االعالن  هذا     

بتاريخ 22 ديسمبر 2010.

مطلب رقم 7662 - 53

اسم امللك : ارض الشفك .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار كريز     .

وقع حتديده في :  28  فبراير  2007.

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 27 آر 04 س.

نوعه : أرض فالحية .

طالب التحفيظ السيد : فتيحة زكي بنت املصطفى و من معها   .

 606 عدد  الرسمية  باجلريدة  صدر  الذي  االعالن  يلغي  االعالن  هذا     

بتاريخ 11 أغسطس 2010.

مطلب رقم 14384 - 53

اسم امللك : ارض ملوكات .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اوالد عامر اوالد رحال     .

وقع حتديده في :  13  أغسطس  2010.

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هك 57 آر 60 س.

الصالح  للماء  قناة  و تخترقها  و حوض  بئر  بها  أرض فالحية   : نوعه 

للشرب من 5 امتار .

طالب التحفيظ السيد : احمد وليس و من معه   .

هذا االعالن يلغي االعالن الذي صدر باجلريدة الرسمية عدد 656 بتاريخ 

27 يوليو 2011.

يوم  من  ابتداء  شهران  املذكور  امللك  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر 

إدراج هذا االعالن باجلريدة الرسمية و تقبل هذه التعرضات باحملافظة 

على االمالك العقارية .

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ارض سميرة "

مطلب رقم 6019 - 53 الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده

 باجلريدة الرسمية عدد 461 بتاريخ 31 أكتوبر 2007  

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : السيد)ة( سميرة الظريف بنت عبد اهلل .

إقرأ  : 

طالب التحفيظ : السيد)ة( هدى اترادي بنت بوشعيب .

والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى  " دار اسامة   "

مطلب رقم 5990 - 53 الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 670 بتاريخ 02 نوفمبر 2011  

عوضا عن : 

وقع حتديده في  : 30 أبريل 2007.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  96 س.

نوعه  : أرض بها بناية من سفلي و 3 طوابق . 

إقرأ  : 

وقع حتديده في  : 22 سبتمبر 2001.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  94 س.

نوعه  : أرض بها بناية من سفلي و 3 طوابق و تخترقها طريق من 3 امتار . 

والباقي بدون تغيير
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى  " كصيعة   "

مطلب رقم 12513 - 53 الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 979 بتاريخ 04 أكتوبر 2017  

عوضا عن : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  03 هك 31 ار 18 س.

إقرأ  : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  73 ار 50  س.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى  " ارض العرصة "

مطلب رقم 6187 - 53 الذي مت االعالن عن خالصته االصالحية 

باجلريدة الرسمية عدد 476 بتاريخ 06 فبراير 2008  

عوضا عن :

تتابع مسطرة التحفيظ في اسم :

مصطفى بغداد بن بوشعيب بنسبة 1/7

سعيد بغداد بنسبة 1/7

عبد اهلل بغداد بنسبة 1/7

عمرو بغداد بنسبة 1/7

ادريس بغداد بنسبة 1/7

احمد بغداد بنسبة 1/7

حسن بغداد بنسبة 1/7

عبد الكرمي بغداد بنسبة 1/7

إقرأ :

تتابع مسطرة التحفيظ في اسم :

مصطفى بغداد بن بوشعيب بنسبة 1/8

سعيد بغداد بنسبة 1/8

عبد اهلل بغداد بنسبة 1/8

عمرو بغداد بنسبة 1/8

ادريس بغداد بنسبة 1/8

احمد بغداد بنسبة 1/8

حسن بغداد بنسبة 1/8

عبد الكرمي بغداد بنسبة 1/8

والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " بئر الشفك "

مطلب رقم 7662 - 53 الذي مت االعالن عن خالصته االصالحية

 باجلريدة الرسمية عدد 800 بتاريخ 30 أبريل 2014  

عوضا عن :

القطعة ب : فيما تبقى من امللك في اسم فتيحة زكي بنت املصطفى 

مساحتها 8362 مم.

وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها وكذا :

عقد بيع اتفاق بالتراضي مؤرخ في 08 نوفمبر 2012؛

وكالة عرفية مؤرخة في 05 أبريل 2012؛

شهادة االدراج بسجل ممتلكات الدولة مؤرخة في 22 أغسطس 2012؛

إقرأ :

القطعة ب : فيما تبقى من امللك مساحتها 8362 مم في اسم :

فتيحة زكي بنت املصطفى بنسبة 8604/12704

حميد الشافعي بن محمد بنسبة 4100/12704

وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها وكذا :

عقد بيع اتفاق بالتراضي مؤرخ في 08 نوفمبر 2012؛

وكالة عرفية مؤرخة في 05 أبريل 2012؛

شهادة االدراج بسجل ممتلكات الدولة مؤرخة في 22 أغسطس 2012؛

 321 صحيفة   351 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

كناش األمالك عدد 102 بتاريخ 16  يونيو  2011.

شهادة ادارية عدد 10/2011 مؤرخة في 15 أبريل 2011.

والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ارض حلسن ولد اغنيمة "

مطلب رقم 14738 - 53 الذي مت االعالن عن انتهاء حتديده

 باجلريدة الرسمية عدد 911 بتاريخ 15 يونيو 2016  

عوضا عن :

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف اقاليم سطات خريبكة و بن اسليمان .

إقرأ :

طالب التحفيظ : احملبس عليهم حتبيسا معقبا من ذرية املرحوم احلاج 

محمد بن بوعبيد الفقري ذكورا و اناثا .

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                           فريد بدري.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22504  -  56

اسم امللك : "اكرور القنديل   ".

األطلس  إفران  وقيادة  جماعة  شقرا  ادو  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

الصغير دائرة بويزكارن إقليم كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر  48 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وأشجار النخيل و  مصرف    

اجملاورون : 

شماال : مصرف  ؛

شرقا :  أيت الرخا ؛ 

جنوبا : ادو الطالب  ؛

غربا :  ادبيشو  ؛

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة 
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مطلب رقم 22503  -  56

اسم امللك : "ملك حتت الشيخ ".

األطلس  إفران  وقيادة   جماعة  شقرا  ادو  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

الصغير دائرة بويزكارن إقليم كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 09 س 

نوعه :  أرض فالحية  

اجملاورون : 

شماال  : مصرف  ،  

شرقا : بلوش عمر   ، 

جنوبا : الطريق،      

غربا :  مصرف؛

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة.

مطلب رقم 22548  -  56

اسم امللك : "تركة القبيلة 01  ".

موقعه : احملل املدعو  دوار تزكي  جماعة أيت وابلي قيادة أيت وابلي دائرة 

أقا إقليم طاطا .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01  آر 63 س 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل  ؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف ،

شرقا : طريق -  مصرف ، 

جنوبا : اوعيسى فتح ، 

غربا :  حلسن مبارك   ؛

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة.

مطلب رقم 22550  -  56

اسم امللك : "مصالح   ".

موقعه : احملل املدعو  دوار تزكي  جماعة أيت وابلي قيادة أيت وابلي دائرة 

أقا إقليم طاطا. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر  63 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل 

اجملاورون : 

شماال : احلاج عبد اهلل ؛

شرقا  : مصرف ، 

جنوبا : اكرامن ؛

غربا :  الزابير احلسن –الزبير ابراهيم   ؛

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة

مطلب رقم 22552  -  56

اسم امللك : "تقربوست ".

أيت  وقيادة    جماعة  وابلي  أيت  تزكي  دوار  املدعو    احملل   : موقعه 

وابليدائرة أقا إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 آر 94 س 

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار النخيل وممر  ؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق     -  أمناي محمد 

شرقا : ورثة أومولود –الطريق  

جنوبا : بوسكان جامع –مصرف    

غربا :  الساقية ؛

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة

مطلب رقم 22566  -  56

اسم امللك : "املأوى السياحي اجلماعي بتغمرت"   

موقعه : احملل املدعو  دوار تغمرت جماعة وقيادة أسرير دائرة و إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 38 آر  62 سنتيار .

نوعه : أرض محاطة بسور ملأوى سياحي مكونة من بنايتني بالسفلي 

في جزء  وأشجار غير مثمرة في اجلزء اآلخر .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة –طالب التحفيظ   ؛

8487  -  56 - ممر -  مطلب التحفيظ  :  الرسم العقاري رقم  شرقا 

رقم  705 - 31 ؛ 

جنوبا : أهل تيسينت حمدناه  ؛

غربا :  الزنقة ؛

اجلماعة  عن  نيابة  بأسرير  اجلماعة  رئيس  السيد   : التحفيظ  طالب 

القروية ألسرير .

مطلب رقم 22584  -  56

اسم امللك : "أوكان 02 ".

موقعه : احملل املدعو  دوار تزكي  جماعة أيت وابلي قيادة أيت وابلي دائرة 

أقا إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 آر 09 س 

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار النخيل والساقية 

اجملاورون : 

شماال : علي أبودرار ،     

شرقا : الساقية ،  

جنوبا : طريق عمومية ،    

غربا :  أيت الدوش ؛

عن  نيابة  وملحقاتها  تيزنيت  أوقاف  ناظر  السيد   : التحفيظ  طالب 

األوقاف العامة.
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مطلب رقم 22430  -  56

اسم امللك : "عدي 1 ".

قيادة  أباينو  القروية  اجلماعة  اكيسل  سهب  املدعو  احملل   : موقعه 

القصابي إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 13 هكتار 06 آر 59 س 

نوعه :  أرض فالحية بورية يخترقها خط كهربائي ؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية ،    

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  18023 - 09 ، 

جنوبا : إد بكرمي ابراهيم ومن معه  -  واد أم العشار ،

غربا :  مطلب التحفيظ رقم 6399  -  56 - ومطلب عدد 22592  -  56 

أو بوساقية مبارك.

طالب التحفيظ : ابراهيم ادبكرمي بن محمد ومن معه . 

  

مطلب رقم 21311  -  56

اسم امللك : "مصطفى بيقش 7   ".

موقعه : احملل املدعو حي لالمرمي مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 12 س 

نوعه :  بناية مبكونة من مستودع ودار للسكن بالسفلي   ؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،     

شرقا : شارع زريويلة  ، 

جنوبا : محمد علي فاميط – أمليل ،    

غربا :  اللمطي زين العابدين  ؛

طالب التحفيظ : مصطفى بيقش بن ابراهيم.

مطلب رقم 22349  -  56

اسم امللك : "عبد اهلل 3   ".

موقعه : احملل املدعو   حي تيرت مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 51 س 

نوعه : أرض عارية    ؛

اجملاورون : 

شماال : احلسني فارسي –الرسم العقاري رقم 9512  -  56 -  احلسني فارسي ،     

شرقا : الطريق   ، 

جنوبا : السالك احليويل  ،    

غربا :  الزنقة ؛

طالب التحفيظ : السالك احليويل بن عبد اهلل

مطلب رقم 22363  -  56

اسم امللك : "ملك التبني امبارك    ".

قيادة  تكوست  القصابي  القروية   اجلماعة  املدعو  احملل   : موقعه 

القصابي  إقليم كلميم . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  69آر 30 سنتيار .

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار وبئر في جزء وبنايتني بالسفلي وحوش 

في اجلزء اآلخر يخترقها خط كهربائي .  

اجملاورون : 

شماال : البهجي احملجوب – طريق عمومية  ؛
شرقا : ورثة يحضيه ولد عبد اهلل،  

جنوبا : الطريق   ؛
غربا :  طريق عمومية– ورثة عالي ولد محمد الصغير ؛

طالب التحفيظ :   التبني خطاري بن امبارك ومن معه .
 

مطلب رقم 4445 - 56
اسم امللك : "حفيظ 01   ".

موقعه : احملل املدعو حي الفداء  مدينة  كلميم. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 آر  51 سنتيار .

نوعه : أرض محاطة بسور 
اجملاورون : 

شماال : الزنقة   ؛
شرقا :  الزنقة - أتانان احلسني  ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 353 - 56 الفياللي محمد –الرسم العقاري
رقم  2544 - 56؛

غربا : الرسم العقاري رقم  2544 - 56 جدار - الرسم العقاري رقم  2636 - 56  ؛
طالب التحفيظ : السيد حفيظ ولد الصاحلني  

مطلب رقم 21391 - 56
اسم امللك : "أرض احلميدية 02 )القطاع 03(".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية الشبكة قيادة الشبيكة إقليم طانطان .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 657 هكتار 78  آر 19 س 

نوعه : أرض عارية بها نباتات برية وشعب ومطفية وثالث طرق غير معبدة   
اجملاورون  :  

شماال : ملك اخلاص للدولة –مطلب التحفيظ رقم 8023 - 56  ،  
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 8023 - 56 مطلب رقم 7938 - 56 ، 

جنوبا : ملك اخلاص للدولة ،      
غربا :  ملك اخلاص للدولة ؛

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بكلميم نيابة عن مدير 
أمالك الدولة بالرباط.

 مطلب رقم 22410 - 56
اسم امللك : " ملك العياشي".

موقعه : احملل املدعو حي تيرت مدينة كلميم  .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 

نوعه : أرض عارية ؛
اجملاورون : 

شماال : الزنقة  ،
شرقا : الرسم العقاري رقم  18305 - 56 ، 

جنوبا : الزنقة  ، 
غربا :  الزنقة  ؛

طالب التحفيظ : السيد  احلسني ليعشي بن محمد سالم.

 مطلب رقم 22560 - 56
اسم امللك : "بسمة  ".

موقعه : احملل املدعو حي تيرت مدينة كلميم . 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر  06 سنتيار .
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نوعه : بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني 

اجملاورون : 

شماال : كزاز مصطفى  ؛

شرقا : احلسني فطوش  ، 

جنوبا : الزنقة  ؛

غربا :  الزنقة؛

طالب التحفيظ : السيد احلسني فطوش بن محمد 

 مطلب رقم 22594 - 56

اسم امللك : "صبور ".

موقعه : احملل املدعو حي الرزامة مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 س 

نوعه : بناية مكونة من دار للسكن بالسفلي وطابق علوي واحد   ؛

اجملاورون : 

شماال : الزنقة  

شرقا : ورثة صداق سيدي بوبكر –ورثة أبيضار محمد أوفراج  

جنوبا : علي عدي –ورثة احليحي يوسف     

غربا : ورثة احليحي يوسف -ورثة فاندان حلبيب و وورثة دحي مولود ؛

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر صبو بن احملجوب ومن معه 

 مطلب رقم 22600 - 56

اسم امللك : "ملك فاضيل "   

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا  مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر  

نوعه : أرض عارية  .

اجملاورون : 

شماال : احلسني أسبان؛

شرقا :  البشير منيع ؛ 

جنوبا : الزنقة   ؛

غربا :  الزنقة ؛

طالب التحفيظ : السيد حمزة فاضيل بن عبد اهلل ومن معه .

 مطلب رقم 22602 - 56

اسم امللك : " فراق  ".

موقعه : احملل املدعو حي الفيلة مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 41 س 

نوعه : بناية مكونة من مستودع بالسفلي وطابق علوي واحد . 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة  ،     

شرقا : احلسن املوريك  ،  

جنوبا : زهرة مرزوق  ،    

غربا :  الزنقة  ؛

طالب التحفيظ : عبد الغاني فراق بن املكي 

مطلب رقم 22612 - 56

اسم امللك : " مولود 2 ".

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا مدينة كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97س 

نوعه : أرض عارية  ؛

اجملاورون : 

شماال : عمر بلوش  ،    

شرقا : الزنقة  ، 

جنوبا : الزنقة  ،

غربا : نعيمة العسري .

طالب التحفيظ : مولود احليويل بن عبد  اهلل . 

  

 مطلب رقم 22628 - 56

اسم امللك : " خير    ".

موقعه : احملل املدعو  حي وادنون مدينة كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 64 س 

نوعه : بناية مكونة من مستودعني بالسفلي وطابق علةوي واحد ؛

اجملاورون : 

شماال : شارع احلسن الثاني ،     

شرقا : ورثة محمد سالم  بن العروصي   ، 

جنوبا : عيادة بنت فنفوس  ،    

غربا :  ورثة اليزيد بن صاديق   ؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل خير بن محمود .

 مطلب رقم 22629 - 56

اسم امللك : "ثقي  اهلل    ".

موقعه : احملل املدعو  حي الرزامة  مدينة كلميم 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76 س 

نوعه : بناية مكونة من مستودع ودار للسكن بالسفلي  وطابقني علويني؛

اجملاورون : 

شماال : عطوش بيهي .

شرقا : محمد بن خنفر    ، 

جنوبا : زنقة فياللة   ،    

غربا :  الزنقة ؛

طالب التحفيظ : الطاهر تقي اهلل بن موالي احلسني .

مطلب رقم 22641 - 56

اسم امللك : "الكامل 1".

موقعه : احملل املدعو حي األمل مدينة بويزكارن إقليم كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 آر  27 سنتيار .

نوعه : دار للسكن  بالسفلي  .  
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اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 1909 - 56  ؛

شرقا : زنقة رحال املسكيني ،  

جنوبا : الرسم العقاري رقم  5275 - 56   ؛

غربا : بيزمان حماد – داودي محمد ؛

طالب التحفيظ :   علي الكامل بن محمد.

 مطلب رقم 22279 - 56

اسم امللك : "محمودي 2 ".

موقعه : احملل املدعو  حي الرجاء في اهلل مدينة كلميم . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01آر 40 س 

نوعه : بناية مكونة من دار للسكن بالسفلي ؛

اجملاورون : 

شماال : الفياللي محمد –بولدات فاطمة –الرسم العقاري رقم  5415 - 56

شرقا : شاف حسني     ، 

جنوبا : زنقة ،    

غربا :  طالب التحفيظ ؛

طالب التحفيظ : السيد احلسني محمودي بن امبارك .

مطلب رقم 22645 - 56

اسم امللك : "امبارك املدميغ".

موقعه : احملل املدعو حي الكويرة  بور أم العشار  مدينة كلميم .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 77 س 

نوعه : حوش  ؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة موالي يوسف،

شرقا : زنقة خريبكة، 

جنوبا : حمايد املدمييغ،    

غربا :  الركاب مسعود  ؛

طالب التحفيظ : السيد  امبارك املدميغ بن ملني .

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد

 

مطلب رقم 21176 - 56

اسم امللك : "ضيعة أوحلسن".

موقعه : احملل املدعو  اجلماعة القروية أمتضي قيادة أداي إقليم كلميم . 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 79 آر  77 س 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل وبعض أشجار  الزيتون وأشجار 

الليمون بها بئرو وثالث  بنايات  بالسفلي  وإسطبل وحوض  ؛

اجملاورون : 

شماال : جبل تدراست بعضا واهال ابراهيم ومن معه في البعض اآلخر.

البعض  في  املعبدة  والطريق  بعضا  معه   ومن  ابراهيم  اهال   : شرقا 
اآلخر ، 

في   56  -  6787 رقم   العقاري  والرسم  بعضا  معبدة  طريق   : جنوبا 
البعض اآلخر،    

في  تدراست  وجبل  بعضا    56 -  6787 رقم   العقاري  الرسم    : غربا 
البعض اآلخر  ؛

طالب التحفيظ : ابراهيم أوحلسن بن محمد 
 1006 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن    

املؤرخة في 11 أبريل 2018.
احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                                عرظاوي محمد.

  

محافظة إفران

مطلب رقـم 3858 - 57
اسم امللك : " بويزماون" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي، احملل املدعو  أيت 
عمر أوعلي. 

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2018.
مساحته : 1 هكتار 55 آر  53 سنتيار. 

نوعه : أرض بها أشجار التفاح، وبناية من طني وبئر.
اجملاورون:

شماال : طريق
شرقا : الرسم العقاري رقم 48132 - 05

جنوبا : واد أمغاس
غربا : الرسم العقاري رقم 28637 ك

احلقوق العينية والتحمالت : خط تيار كهربائي يخترق امللك
طالب التحفيظ :  اسماعيل األمراني بن محمد

احملافظ  على األمالك العقارية بافران.
                                            عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة إنزكان

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد 

مطلب رقم 20715 - 60
اسم امللك : التناني.

موقعــه : الدشيرة اجلهادية، اجلماعة احلضرية الدشيرة،عمالةإنزكان 
أيت ملول.

مساحتـه : 73 س.
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وقع حتديده بتاريخ : 24 ديسمبر 2018

نوعـه : بناية من طابق سفلي

طالب التحفيظ : موليدة التناني ومن معها.

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  االعالن  يلغي  االعالن  هذا  إن    

الرسمية عدد 1076 بتاريخ 14 أغسطس 2019.

 اصالح خطأ مادي- يتعلق بامللك املسمى " ملك اخراز اسماء " 

مطلب التحفيظ رقم 20971 - 60 اصالح خطأ مادي  تسرب 

إلى خالصة مطلب التحفيظ رقم 20971 - 60 والتي 

ادرجت  باجلريدة الرسمية عدد 958 بتاريخ 10 ماي 2017

عوضا عن :

اسم امللك : "ملك اخراز أسماء".

يقرأ :

اسم امللك :  " صيدلية ايور القليعة ".

احملافظ على األمالك العقارية بإنزكان أيت ملول.

                             عبداحلليم فتح اهلل.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 24658  -  61

اسم امللك : " امال  "

موقعه : والية طنجة  عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو الكوارث ؛

وقع حتديده بتاريخ : 16 ماي 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 2 س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : احمد مالكي ، عيسى مالكي  ؛

شرقا : محمد نهيشم ؛

جنوبا : طريق؛

غربا : محمد الديب ؛

طالب التحفيظ : امال الضو ؛

مطلب رقم 24771  -  61

اسم امللك : " غيثة "

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

الصغير احملل املدعو اكنون ؛

وقع حتديده بتاريخ : 5 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 6ار 89 س؛

نوعه : ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي ارضي و سفلي علوي 

و طابق اول ؛

اجملاورون :

شماال : احمد اللغميش ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : عبد الواحد الدهدوه  ؛

غربا : طريق  ؛

طالب التحفيظ : امينة الترفوس و من معها  ؛

مطلب رقم 24811  -  61

اسم امللك : "  فاطمة الزهراء ".

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة  ، اجلماعة القروية  ملوسة 

احملل املدعو لنجريش ؛

وقع حتديده بتاريخ : 16 ابريل 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 68ار 33 س ؛

نوعه : ارض فالحية بها بناية تتكون من سفلي و طابق واحد و التاني 

مقلص و بئر و حوض ماء ؛

اجملاورون :

شماال : محمد العياشي ؛

شرقا : عبد اهلل اللغميش ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : فاطمة الزهراء املرابط؛

مطلب رقم 24889  -  61

اسم امللك : "  البعبوعي  ".

بني مكادة   ، مقاطعة  اصيلة  والية طنجة  عمالة طنجة   : موقعه 

احملل املدعو حي الهناء 2 ؛

وقع حتديده بتاريخ : 16 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 87 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : حسن اللوبناني ، محمد بتعججني  ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 65163  -  61  ؛

جنوبا : حسن البعبوعي  ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : مصطفى البعبوعي ؛

مطلب رقم 24899  -  61

اسم امللك : " ارض الراحة "

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

الصغير احملل املدعو فرسيوة ؛
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وقع حتديده بتاريخ : 20 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 49س؛

نوعه : ارض عارية بها سفلي ؛

اجملاورون :

شماال : ممر عمومي  ؛

شرقا : طريق  ؛

جنوبا : ممر عمومي  ؛

غربا : محمد بولعيش  ؛

طالب التحفيظ : محمد البشير ابو العيش و معه؛

مطلب رقم 24915  -  61

اسم امللك : " احلسن انسي 2 "

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

احملل املدعو الكرارث  ؛

وقع حتديده بتاريخ : 27 ماي 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 81س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : نادية نايت بوحسن؛

جنوبا : عبد الرحيم ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم  24731  -  61؛

طالب التحفيظ : احلسن انسي الديبوني  ؛

مطلب رقم 24940  -  61

اسم امللك : " الفقيهي 3 "

موقعه : والية طنجة  اقليم الفحص اجنرة  ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير دوار طالع القرع ؛

وقع حتديده بتاريخ : 3 يونيو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2ار 24 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم  13680  -  61؛

شرقا : ورثة الفقيهي عبد السالم  ؛

جنوبا : الفقيهي فاطمة ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : احمد الفقيهي ؛

مطلب رقم 24942  -  61

اسم امللك : " الفقيهي  2 ".

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

الصغير دوار طالع القرع ؛

وقع حتديده بتاريخ : 3 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 82 س؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم   52265  -  61 ؛

شرقا : ورثة عبد السالم الفقيهي  ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  13680  -  61 ؛

غربا : طريق  ؛

طالب التحفيظ : احمد الفقيهي ؛

مطلب رقم 24960  -  61

اسم امللك : " املالح  "

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

الصغير احملل املدعو املالح ؛

وقع حتديده بتاريخ : 10 يونيو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 18ار 49س؛

نوعه : ارض عارية بها بنايات و نافورة ؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم   65692  -  61 ، عبد السالم علوش ؛

شرقا : عبد السالم علوش ؛

جنوبا : طريق؛

غربا : ممر عمومي ، الرسم العقاري رقم   65692  -  61 ؛

طالب التحفيظ : حديفة امجاور و من معه ؛

مطلب رقم 24996  -  61

اسم امللك : " التهامي  ".

موقعه : والية طنجة  اقليم الفحص اجنرة  ،اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو واد اليان  ؛

وقع حتديده بتاريخ : 2 يوليو  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3ار  61 س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : امينة اللغميش  ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  6702  -  61 ، الرسم العقاري رقم   18721  -  61  ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم   18721  -  61   ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : عبد القادر التهامي ؛

مطلب رقم 24790  -  61

اسم امللك : " اخلير".

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

الصغير احملل املدعو غوجني ؛

وقع حتديده بتاريخ : 11 ابريل 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 8ار 6س  ؛

نوعه : ارض عارية ؛
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اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : سعاد حيزور ؛

،مطلب   61  -  35308 رقم    العقاري  الرسم   ، حيزور  سعاد   : جنوبا 

التحفيظ رقم  3937  -  61 ، سعيدة العمراني  ؛

غربا : سعيدة العمراني  ؛

طالب التحفيظ : املفضل الدحمان  ؛

مطلب رقم 25010  -  61

اسم امللك : " احملارزة "

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

احملل املدعو الكوارث ؛

وقع حتديده بتاريخ : 4 يوليو  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 86س؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي ؛

اجملاورون :

شماال : ربيع عياد؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : جواد املوح؛

طالب التحفيظ : هشام املوح ؛

مطلب رقم 25020  -  61

اسم امللك : " الدميوس "

موقعه : والية طنجة  عمالة طنجة اصيلة  ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 8 يوليو  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 10س ؛

نوعه : ارض به بناية تتكون سفلي و ما بني الطابقني و طابق واحد مقلص  ؛

اجملاورون :

شماال : ممر عمومي  ؛

شرقا : عبد القادر املريني ؛

جنوبا : هشام الهماز ، محمد احريش ؛

غربا : ممر عمومي  ؛

طالب التحفيظ : زكرياء البخاري و من معه  ؛

مطلب رقم 25021  -  61

اسم امللك : " سمير"

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

الصغير احملل املدعو امليش السفلي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 9 يوليو  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 9ار 30س؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم   31823  -  61 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم   31823  -  61 ؛

جنوبا : عبد بولعيش  ؛
غربا : ورثة احمد بولعيش  ؛

طالب التحفيظ : سمير بنمنصور ؛

مطلب رقم 25046  -  61
اسم امللك : " االمل  "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 
الصغير احملل املدعو اكنوان ؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 يوليو  2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 20س ؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون :

شماال : احمد الريفي ؛
شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق  ؛
غربا : محمد الدهدوه ؛

طالب التحفيظ : معاد الكوردمان ؛

مطلب رقم 25048  -  61
اسم امللك : " بنصبيح  "

موقعه : والية طنجة  اقليم الفحص اجنرة  ، اجلماعة القروية القصر 
الصغير احملل املدعو الزهارة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 18 يوليو  2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 8س  ؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون :

شماال : ليلى بولعيش ، محمد بولعيش  ؛
شرقا : محمد بولعيش  ؛

جنوبا : محمد فرشان ؛
غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : نور الدين بنصبيح  ؛

مطلب رقم 25051  -  61
اسم امللك : " مرجة العقال ".

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة  ، اجلماعة القروية القصر 
الصغير احملل املدعو واد اليان  ؛

وقع حتديده بتاريخ : 22  يوليو  2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 4ار 98س ؛

نوعه : ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي و طابق واحد و بئر ؛
اجملاورون :شماال : الطيب العاقل  ؛

شرقا : شيماء التيتو ؛
جنوبا : محمد دهدوه  ؛

غربا : طريق  ؛
طالب التحفيظ : عبد النفيع العاقل  ؛

مطلب رقم 25065  -  61
اسم امللك : " ولد حمو "

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية لطنجة 
مقاطعة بني مكادة ، احملل املدعو بني توزين ؛
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وقع حتديده بتاريخ : 31 يوليو  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 95س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : الرسم العقاري 11098  -  61 ؛

جنوبا : طريق  ؛

غربا : فؤاد الطويل ؛

طالب التحفيظ : حميد العبار ؛

مطلب رقم 25074  -  61

اسم امللك : " البير الطنجي "

موقعه : والية طنجة  عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة  

احملل املدعو املنبر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 16 غشت 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 53س؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : محمد اشرف  ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : عائشة اخلمال  ؛

غربا : عبد اللطيف اليقني  ؛

طالب التحفيظ : عبد احلليم االجباري  ؛

مطلب رقم 25080  -  61

اسم امللك : "املستقبل "

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

احملل املدعو اوالد فارس ؛

وقع حتديده بتاريخ : 22  أغسطس  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 93ار 62س؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : ورثة محمد احلشالف ؛

شرقا : ورثة محمد عمتي  ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : العياشي الشاعر  ؛

طالب التحفيظ : يوسف العروسي و من معه  ؛

مطلب رقم 24988  -  61

اسم امللك : " اللوزي "

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

احملل املدعو حي الوردة  ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26 يوليو  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 26 يوليو  2019؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و اربع طوابق ؛

اجملاورون :

شماال : رقية دقون ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق  ؛

غربا : احمد احلداد الكبير ؛

طالب التحفيظ : مصطفى اللوزي ؛

مطلب رقم 24761  -  61

اسم امللك : "  الشعيري "

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

الغربية احملل املدعو عني حلوفة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 1 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3 هكتار 29س  ؛

نوعه : ارض فالحية بها سفلي ؛

اجملاورون :

شماال : ورثة عبدو ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  31106  -  61 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  14165 - 06 ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : رضوان الشعيري بنحليمة و من معه  ؛

مطلب رقم 24982  -  61

اسم امللك : " املوساوي  "

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

املدعو العوامة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 19 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 98س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : عبد القادر احلمامي  ؛

شرقا : عبد القادر احلمامي  ؛

جنوبا : احمد احلايك ؛

غربا : طريق  ؛

طالب التحفيظ : يوسف املوساوي  ؛

احملافظ على االمالك العقارية  بطنجة بني مكادة.

                         عبد احلي السباعي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 11363 - 65

امللك املسمى : " املستقبل "

الكائن باقليم احلوز، دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا دوار وانينة . 

مساحته : 00 هك 58 آر 37 س .

وقع حتديده في : 28 فبراير 2019. 

نوعه : ارض فالحية.

 اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21223 - 65 ، و ايت عبد اهلل،

جنوبا : ايت مقورن .

شرقا : ايت بيهي بريك .

غربا : طريق عمومية  ايت بيهاج.

طالب التحفيظ : السيد ادام معاد بن احمد .

   إصالح خطأ مادي - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 11371 - 65

عوضا عن : 

كناش   292 198 صحيفة  بعدد  بنظرين ضمن  عدلي  رسم شراء   -  

األمالك 1 رقم 217 بتاريخ 11 ماي 2015 توثيق مراكش.

 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 67 صحيفة 58 كناش األمالك رقم 15 

بتاريخ 10 ابريل 2012 توثيق ايت اورير.

 58 صحيفة   67 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة   -

كناش األمالك رقم 15 بتاريخ 10 ابريل 2012 توثيق ايت اورير.

 86 101 صحيفة  بعدد  أصله  - نسخة من رسم شراء عدلي ضمن 

كناش األمالك رقم 13 بتاريخ 11 ماي 2010 توثيق ايت اورير.

كناش   304 209 صحيفة  بعدد  بنظرين ضمن  عدلي  رسم شراء   -  

األمالك 1 رقم 217 بتاريخ 13 ماي 2015 توثيق مراكش.

 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 68 صحيفة 59 كناش األمالك رقم 15 

بتاريخ 10 ابريل 2012 توثيق ايت اورير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 284 صحيفة 278 

كناش األمالك رقم 11 بتاريخ 09 فبراير 2009 توثيق ايت اورير.

 85 100 صحيفة  بعدد  أصله  - نسخة من رسم شراء عدلي ضمن 

كناش األمالك رقم 13 بتاريخ 11 ماي 2010 توثيق ايت اورير.

اقرأ : 

كناش   292 198 صحيفة  بعدد  بنظرين ضمن  عدلي  رسم شراء   -  

األمالك 1 رقم 217 بتاريخ 11 ماي 2015 توثيق مراكش.

 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 67 صحيفة 58 كناش األمالك رقم 15 

بتاريخ 10 ابريل 2012 توثيق ايت اورير.

 86 101 صحيفة  بعدد  أصله  - نسخة من رسم شراء عدلي ضمن 

كناش األمالك رقم 13 بتاريخ 11 ماي 2010 توثيق ايت اورير.

كناش   304 209 صحيفة  بعدد  بنظرين ضمن  عدلي  رسم شراء   -  

األمالك 1 رقم 217 بتاريخ 13 ماي 2015 توثيق مراكش.

 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 68 صحيفة 59 كناش األمالك رقم 15 

بتاريخ 10 ابريل 2012 توثيق ايت اورير.

 -  نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن أصله بعدد 284 صحيفة 

278 كناش األمالك رقم 11 بتاريخ 09 فبراير 2009 توثيق ايت اورير.

 85 100 صحيفة  بعدد  أصله  - نسخة من رسم شراء عدلي ضمن 

كناش األمالك رقم 13 بتاريخ 11 ماي 2010 توثيق ايت اورير.

والباقي بدون تغيير .

منطقة التحفيظ اجلماعي " موالي ابراهيم"

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية باحلوز باإلعالم للعموم أن آخر 

 : املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  منطقة  حتفيظ  على  للتعرض  أجل 

"موالي إبراهيم"ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن طبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.174 املؤرخ في 25 

يوليوز 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية(.

بشأن مطالب التحفيظ أعداد : 

  9560 - 9559 - 9551 - 9545 - 9544 - 9518 - 9515 - 9208 - 8942

 - 9881 - 9880 - 9856 - 9855 - 9853 - 9843 - 9822 - 797 9561

  10037 -  10035 -  10033 -  10030 -  9932 -  9917 -  9905 -  9895

  10261 - 10260 - 10215 - 10115 - 10105 - 10092 - 10072 - 10042

  10424 - 10422 - 10421 - 10415 - 10280 - 10267 - 10265 - 10262

  10482 - 10481 - 10470 - 10465 - 10462 - 10456 - 10442 - 10434

  10563 - 10547 - 10543 - 10533 - 10530 - 10508 - 10484 - 10483

  10631 - 10627 - 10616 - 10612 - 10610 - 10593 - 10587 - 10572

  10690 - 10683 - 10681 - 10676 - 10658 - 10644 - 10642 - 10641

  10804 - 10783 - 10781 - 10712 - 10710 - 10703 - 10700 - 10694

  10875 - 10857 - 10852 - 10843 - 10824 - 10818 - 10814 - 10807

  10928 - 10926 - 10913 - 10899 - 10895 - 10894 - 10878 - 10877

.11006 - 11004 - 10999 - 10987 - 10984 - 10977 - 10959

جميع هذه املطالب على الرمز 65.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

 

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 130 - 70

اسم امللك : ››ظهر الغيصة 1‹‹.

موقعه : إقليم ودائرة سيدي سليمان، جماعة أزغار، دوار أوالد الغازي،
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وقع حتديده في : 21 فبراير2017.

مساحتة  : 48 أرا و51 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية.                                                          

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 18073 - ر،

شرقا : طالب التحفيظ،

جنوبا : طالب التحفيظ ، 

غربا : طالب التحفيظ أو الطويل محمد بن بوعزة،

طالبو التحفيظ : السيد امليلودي العامري بن محمد  بن اجلياللي  ومن معه.

                    

مطلب رقم 131 - 70

اسم امللك : ››ظهر الغيصة 2‹‹.

موقعه : إقليم ودائرة سيدي سليمان، جماعة أزغار، دوار أوالد الغازي،

وقع حتديده في : 21 فبراير2017.

مساحتة  : 08 هكتارات و33 أرا و30 سنتيارا،

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ أو التهامي لكميتي واملطلب عدد130 - 70،

شرقا : رسم عقاري عدد 9944 - ر،

جنوبا : ورثة عالل بلحاج أحمد عكاشة والرسم العقاري عدد23928 - ر، 

غربا : طالب التحفيظ أو الطويل محمد بن بوعزة،

والرسم العقاري عدد 8127 - 70، ممر عمومي من دار بلعامري 

إلى الطريق اجلهوية رقم 705،

طالبو التحفيظ : السيد امليلودي العامري بن محمد  بن اجلياللي ومن معه.

مطلب رقم 132 - 70

اسم امللك : ››ظهر الغيصة 3‹‹.

موقعه : إقليم ودائرة سيدي سليمان، جماعة أزغار، دوار أوالد الغازي،

وقع حتديده في : 21 فبراير2017.

مساحتة  : 89 أرا و06 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 18073 - ر،

شرقا : ممر من 20 مترا من دار بلعامري إلى الطريق اجلهوية

رقم 705 باجتاه مكناس،

جنوبا : طالب التحفيظ أو التهامي لكميتي، 

غربا : مطلب حتفيظ عدد 130 - 70،

طالبو التحفيظ : السيد امليلودي العامري بن محمد  بن اجلياللي ومن معه.

مطلب رقم 4110 - 13

اسم امللك : ››لكحل ‹‹.

موقعه : إقليم ودائرة سيدي سليمان،  قيادة بومعيز،

دوار  أوالد اسعيد الطويرفة،

وقع حتديده في : 28 ديسمبر2017،.

مساحتة  : 34 أرا و49 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار ليمون،

اجملاورون : 

شماال : ممر معبد من 04 أمتار،

شرقا : رسم عقاري عدد64035 - ر،

جنوبا : رسم  عقاري عدد 14151 - ر، 

غربا : مطلب حتفيظ عدد 27526 - ر واملطلب عدد 5967 - 13 واملطلب 

عدد 27525 - ر واملطلب عدد 27423 - ر،

طالبة التحفيظ : السيدة لكحل فاطمة بنت ادريس. 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان ،

محمد احلسناوي    

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1831 - 76

اسم امللك : "محمد" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو : الرميالت ؛

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 20 س ؛

نوعه : أرض عارية  ؛   

شماال : محمد بن سالم بن علي صالح ؛ 

شرقـا : املسبلي محمد ؛ 

جنوبا : زنقة ؛

غربا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد املسبلي بن ادريس؛

مطلب رقم 1839 - 76

اسم امللك : "إليمار" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو : حي أحريق .

وقع حتديده في : 07 أكتوبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 44 س ؛

نوعه : ارض مقامة فوقها فيال من طابق سفلي وطابق أول وسطح 

وساحة وحديقة وبئر؛

شماال : زنقة ؛ 

شرقـا : رسم عقاري عدد 10141 - 76  ؛ 

جنوبا : إكرام املصباحي؛

غربا : محمد شقرون وخدير شقرون ؛

طالبة التحفيظ : حفيظة احلرفوش بنت محمد ؛
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مطلب رقم 1843 - 76

اسم امللك : "أورهوش" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل ، احملل املدعو : الرميالت؛

وقع حتديده في : 22 أكتوبر 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 97 س ؛

نوعه : أرض  مقامة فوقها بناية من طابق سفلي وطابق أول وحديقة وبئر ؛

شماال : زنقة في طور اإلجناز؛ 

شرقـا : رسم عقاري عدد 25516 - 76؛ 

جنوبا : محمد صالح؛

غربا : علي صالح ؛

طالب التحفيظ : أحمد أورهوش بن علي ؛

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق -  الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 3435 - 77

اسم امللك : الغرابة

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي، دوار ملزاورة. 

مساحته : 06 هـ 24 ارا 65 س  ؛

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 22991 - 77  ؛

شرقا :  مكي شعبان ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد : 834 - 77 ؛

غربا :  طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

طالب التحفيظ :  عبد املالك مالكي بن رابح ؛

مطلب رقم 3902 - 77

اسم امللك : اخلير

موقعه : عمالة وجدة أجناد، طريق تازة ، حي سي خلضر زنقة ب37 رقم 1 مكرر . 

مساحته : 33 س  

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول  ؛

حدوده  : 

شماال : عطشاوي محمد  ؛

شرقا :  زنقة ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا :  محمد عثماني ؛

طالبو التحفيظ :  عبد اهلل بنجعوط بن ادريس ومن معه.

مطلب رقم 3905 - 77

اسم امللك : مسجد اوالد بنسعيد

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، بني وكيل ، دوار اوالد بنسعيد . 

مساحته : 38 ارا 65 س  

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مسجد ومضافاته  

حدوده  : 

شماال : ممر وبعده مدرسة  ؛

شرقا :  الرسم العقاري عدد :  34141 - 77 ؛

جنوبا : طريق بعرض عشرة امتار ؛

غربا :  ورثة احلاج سليمان ؛

طالب التحفيظ :  ناظر اوقاف وجدة.

مطلب رقم 3908 - 77

اسم امللك : احلمري

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ،  دوار اوالد العباس . 

مساحته : 03 هـ 24 ارا 20 س  

نوعه : أرض فالحية؛

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 26139 - 77  ؛

شرقا :  مطلب التحفيظ عدد :  3909 - 77 ؛

جنوبا : طريق خاصة بالقوات املسلحة امللكية وبعده احلدود اجلزائرية 

املغربية ؛

غربا :  مطلب التحفيظ عدد : 3623 - 77 ؛

طالبو التحفيظ :  احمد صابر بن رمضان ومن معه؛

مطلب رقم 3911 - 77

اسم امللك : الفيضة 1 والفيضة 2

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد  ، دوار اسقاينة . 

مساحته : 74 ارا 57 س  

نوعه : أرض فالحية؛

حدوده  : 

شماال : طريق عمومية بعرض عشرة امتار  ؛

شرقا :  الرسم العقاري عدد :  49939 - 02 ؛

جنوبا : واد ؛

غربا :  ورثة بوعبد الالوي الطيب ؛

طالبو التحفيظ :  امليلود العيشي بن خلضر ومن معه؛
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مطلب رقم 3913 - 77

اسم امللك : احلرشة

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار الهمال . 

مساحته : 01 هـ 28 ارا 80 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده  : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد : 23234 - 02  ؛

شرقا :  الرسم العقاري عدد : 96872 - 02 ؛

جنوبا : الزريكة عبد اهلل ؛

غربا :  طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

طالب التحفيظ :  الزريكة نور الدين بن عبد القادر.

مطلب رقم 3917 - 77

اسم امللك : زروال

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة لبصارة، عني الصفاء ، دوار اوالد البالي . 

مساحته : 44 ارا 50 س  

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي ومسبح وحوضني مائيني مع بئرين ؛

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 37126 - 77  ؛

شرقا :  ورثة اشريط ؛

جنوبا : زهار البكاي ؛

غربا :  طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

طالب التحفيظ :  عبد الواحد بن داس بن عبد اهلل.

مطلب رقم 3918 - 77

اسم امللك : الفيضة 2

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار تانوت . 

مساحته : 51 ارا 99 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده  : 

شماال : ورثة شنوفي بن قدور  ؛

شرقا :  الرسم العقاري عدد18937 - 02 ؛

جنوبا : واد ؛

غربا :  ورثة شنوفي علي بن قدور وورثة محمد بلخضر ؛

طالب التحفيظ :  مصطفى شنوف بن احمد.

مطلب رقم 3919 - 77

اسم امللك : الفيضة 1

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار تانوت . 

مساحته : 01 هـ 77 ارا 29 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده  : 

شماال : واد  ؛

شرقا :  الرسم العقاري عدد18937 - 02 ؛

جنوبا : طريق عمومية معبدة بعرض 20 متر ؛

غربا :  ورثة شنوفي علي بن قدور ؛

طالب التحفيظ :  مصطفى شنوف بن احمد.

مطلب رقم 3920 - 77

اسم امللك : الفيضة 3

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار تانوت . 

مساحته : 01 هـ 01 ارا 02 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده  : 

شماال : لعراعرة  ؛

شرقا :  ورثة شنوفي محمد بن بلعيد ؛

جنوبا : ورثة محمد بلخضر ؛

غربا :  ورثة عطواني  محمد بن قدور ؛

طالب التحفيظ :  مصطفى شنوف بن احمد.

مطلب رقم 3857 - 77

اسم امللك : الكعدة

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار لغمارة . 

مساحته : 70 ارا 57 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده  : 

شماال : ورثة مغراوي عبد الرحمان  ؛

شرقا :  مغراوي قدور ؛

جنوبا : مغراوي عبد القادر ؛

غربا :  مطلب التحفيظ عدد :  3759 - 77 ؛

طالبو التحفيظ :  ميمون بكاوي بن احلسني ومن معه.

مطلب رقم 4959 - 77

اسم امللك : العونية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد برغيوة . 

مساحته : 35 ارا 73 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده  : 

شماال : ممر خاص بعرض ثمانية امتار  ؛

شرقا :  ورثة عبد اهلل برحيلي ؛

جنوبا : ورثة بوركبة برحيلي ؛



175 عدد 1096 - 05 جمادى األولى 1441 )فاحت يناير 2020(

 : العقاري عدد  والرسم  برحيلي  وورثة عبد اهلل  برحيلي  :  عمر  غربا 

32554 - 77 ؛

طالب التحفيظ :  جمال برحو بن محمد.

مطلب رقم 4962 - 77

اسم امللك : الديار

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة عني الصفاء ، دوار اوالد السنوسي . 

مساحته : 66 ارا 84 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده  : 

شماال : ورثة جلطي عبد املالك  ؛

شرقا :  ورثة مناد امحمد ؛

جنوبا : ورثة ماجن بوزيان ؛

غربا :  تاج رحمة ومطلب التحفيظ عدد :  3894 - 77 ؛

طالبو التحفيظ :  عربية شلقي بنت يحيى ومن معها.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد 

كمال عونة    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 701 - 78

اسم امللك : "القلعة".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة سيدي يحيى زعير، دوار أوالد عزوز.

وقع حتديده في : 02 - 10 - 2017 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 10هــ آر 23ار 55 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر  وبناية 

التحمالت : ممر.

اجملاورون :

التحفيظ عدد  ورثة أحمد بن مسعود بن سوسي، مطلب   : -شماال 

1497 - 38، ورثة الزين بوشتاوية.

شرقا : شعبة.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 39584 - 78 )غابة(.

غربا : ممر عرضه 10 أمتار، الرسم العقاري عدد 30000 - 25.

طالبة التحفيظ : السيدة أمينة األنوار بنت املصطفى.

مطلب رقم 869 - 78

اسم امللك : "بالد الطالع 2-6".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة عني عتيق ، دوار أوالد سالمة.

وقع حتديده في : 20 فبراير 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 34 آر 77 س.

نوعه : أرض فالحية .

التحمالت : ممر عرضه 3 أمتار

اجملاورون :

شماال : الرسمني العقاريني عدد 4224 - 38-40233 - 03.

شرقا : الرسم العقاري عدد 41720 - 78.

جنوبا : مجاور غير معروف.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 549 - 78 ، مجاور غير معروف والرسم 

العقاري 39925 - 78.

طالب التحفيظ : السيد عابد شكيل بن يحيي.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 192 - 25

اسم امللك : "الزياني"  

موقعه : عمالة الصخيرات - متارة، جماعة سيدي يحيي زعير ظهر الهواري. 

وقع حتديده في : 14 - 04 - 1987. 

طالبة التحفيظ : السيدة اللة الضو بنت احلاج حسن العكاري .

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 3929 

بتاريخ: 17فبراير 1988.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 2631 - 80

اسم امللك : " ملك إكي نوادوز "

الصفاء  وادي  القروية  اجلماعة  أومالل  باها  أيت  اخلربة  دوار   : موقعه 

إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في 09 - 01 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 17 ار 68 سنتيار.
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نوعه : أرض فالحية بها بيوت بالستيكية.

اجملاورون :

شماال : بوجمعة وبعضا طريق و بعضا الرسم العقاري عدد 59781 - 09 ؛

شرقا : عبد اهلل أولهينت  ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8703 - 60 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 5034 - س.

 طالب التحفيظ : العربي أولهينت بن احلسني.

مطلب رقم 1076 - 80

اسم امللك : " أيت وكمار "

موقعه : دوار أيت واكمار أيت باها اجلماعة القروية وادي الصفاء إقليم 

أشتوكة - أيت باها

وقع التحديد في 21 - 01 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون :

شماال : زنقة ؛

شرقا : سميرة أمهيلس ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 24628 - 60 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 5286 - 80.

 طالبة التحفيظ : فاطمة أبلشكر بنت صالح.  

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 2626 - 80

اسم امللك : " ملك أولهينت العربي1 ".

الصفاء  وادي  القروية  اجلماعة  أومالل  باها  أيت  اخلربة  دوار   : موقعه 

اقليم اشتوكة أيت باها ،

مساحته : 02 هكتار 25 ار 94 سنتيار.

طالبو التحفيظ : أولهينت العربي بن احلسني و من معه. 

  1072 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة 17 - 07 - 2019.

مطلب رقم 2627 - 80

اسم امللك : " ملك اإلصالح ".

الصفاء  وادي  القروية  اجلماعة  أومالل  باها  أيت  اخلربة  دوار   : موقعه 

اقليم اشتوكة أيت باها ،

مساحته: 02 هكتار 90 ار 73 سنتيار.

طالبو التحفيظ : أولهينت العربي بن احلسني و من معه. 

  1083 عدد  الرسمية  اجلريدة  في  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا 

املؤرخة 02 - 10 - 2019.

احملافظ  على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

بلقايد محمد    

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1984 - 82 

اسم امللك : "وجلة ناصر" ؛

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو"اأوالد مراح".

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 آر 93 سنتيار.

طالب التحفيظ : محمد ناصر بن صالح.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1061.

املؤرخة في فاحت ماي 2019 

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة بالنيابة

عبد الغني راضي   

محافظة مراكش - جليز

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

عن  نيابة  تطوان  بهيئة  محامية  الفالح  رجاء  االستاذة  أن  للعموم 

السيد احلسني اباعقيل و من معه،  طلب أن يسلم لها نظير جديـد 

للرسم العقاري رقم : 5315 - م  املؤسس للملك املدعو:* الني* الكائن 

مراكش جيليز جتزئة السعدية، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان 

سلم لها سابقا. 

في إمكان كل شخص يهمه هـذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .                                                                  

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش - جليز 

عبد احلق ابو حفص    


