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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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نوعـه: أرض فالحية 
 "  : املدعو  احملل   ، وليلي  قيادة  زرهون،  دائرة   ، : عمالة مكناس  موقعه 

الوجلة" ؛
مساحته : 3 هـ 3 آ 50س؛

اجملاورون : 
شماال: األحباس؛

شرقا : واد زكوطة ؛
جنوبا السيد محمد امللواني ؛ 

غربا السادة ورثة محمد لشخم ؛
احلقوق العينية: الشئ . 

أصل امللك :
 9 املوافق   1441 الثاني  ربيع  في12  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

ديسمبر2019 ؛
في12  مؤرخة   2019  /35 رقم  ادارية  لشهادة  شمسية  صورة 

نوفمبر2019.
على   2020 فبراير   24 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا . 

مطلب رقم 29605 - 05 
تاريخ االيداع :30 ديسمبر 2019؛ 

طالب التحفيظ : السيد عالل رشدي بن عمر ؛ 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " رشدي"؛ 

نوعـه: أرض عارية ؛ 
موقعه : عمالة مكناس، ويسالن، حي اإلزدهار، شارع املسيرة درب 15 ؛

مساحته : 2 آ 72 س؛
اجملاورون : 

شماال: السادة ورثة محمد بنخدا ؛ 
شرقا: زنقة ؛ 

جنوبا : السيد احميدة اجلويدي ؛ 
غربا: زنقة ؛ 

احلقوق العينية: الشئ . 
أصل امللك :

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 6 شوال 1393 املوافق 30 أكتوبر1973 ؛
املوافق6  األولى1422  جمادى  في16  مؤرخ  عدلي  ملحق  رسم   -

أغسطس 2001 ؛
- نسخة طبق األصل حلكم ابتدائي رقم 67 ملف رقم 496/1401/17 

صادر بتاريخ 5 فبراير 2018.
- تقرير اخلبرة مؤرخ في 8أكتوبر 2017؛

- نسخة طبق األصل حملضر تنفيذي،
- شهادة بعدم التعرض و االستئناف مؤرخة في 24 مايو 2018.

- شهادة ادارية رقم 32 مؤرخة في 6 ديسمبر 2019 ؛
على   2020 فبراير   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا. 
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس -  املنزه 

      بوشعيب دومار

محافظة وجدة

مطلب رقم 26845 - 02
تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ السيد: علي بريسول بن أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تبارمات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: تبارمات.
نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبناية.

موقعه: إقليم جرادة، جماعة قنفودة القروية، قيادة بني يعلى القروية، 
دوار املساعدة.

مساحته : 09 هـ 13 آر 40 سنتيار تقريبا.
حدوده : 

شماال : محمد مغلفي؛
شرقا: ورثة برحو؛ 

جنوبا : الواد؛
غربا: الواد.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك :

1 - موجب ملكية عدلي عدد 273 صحيفة 367 كناش 152 بتاريخ 27 
يونيو 2018 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

على   2020 مارس   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة والنصف صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 
عمر أزرقان    

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29604 - 05
تاريخ االيداع :26 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : السيد محمد مشبط بن عبد اهلل. 
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مشبط"؛ 
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محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51446 - 10

تاريخ اإليداع : 13ديسمبر 2019.

طالبو التحفيظ : السادة 

1 - اعالم هيند بنت الطيبي بنسبة 07/72

2 - اعالم حليمة بنت الطيب بنسبة 07/72

3 - اعالم عتيقة بنت الطيبي بنسبة 07/72

4 - اعالم منى بن الطيبي بنسبة 07/72

5 - اعالم عبد الرحيم ابن الطيبي بنسبة 14/72

6 - اعالم مليكة بنت الطيبي بنسبة 07/72

7 - اعالم مرمي بنت الطيبي بنسبة 07/72

8 - اعالم نزهة بنت الطيبي بنسبة 07/72 

9 - اشمال فاظمة بنت موحى بنسبة 09/72. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اعالم".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اعالم". 

مشتمالته: أرض فالحية بها بناية للسكنى ومرافق اخرى . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة 

احملل املدعو دوار ايت بوبكر. 

مساحته : 20 آ 83 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي تانوغة 

شرقا : ا عالم حلسن 

جنوبا: باسو اعالم ومن معه 

غربا: محمد اعالم و اعالم حمو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - شهادة إدارية عدد 15 بتاريخ 25ابريل 2018 

2 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 6 يوليوز 2019 املوافق لـ3 ذو 

القعدة 1440

3 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 16أغسطس 2019 املوافق لـ14 

ذو احلجة 1440 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13فبراير 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 51447 - 10

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد اخوية سعيد بن موحى . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اطلس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اطلس". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

سمكت احملل املدعو زمكيل. 

مساحته : 01 هـ 13 آ 92 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: املدير االقليمي للتجهيز 

شرقا : ورثة محمد بن العربي منهم وزران زوهرة 

جنوبا : محمد بن العربي 

غربا : بنعباس محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 2 يونيو 2008 املوافق

لـ26 جمادى األولى 1429

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20نونبر 2019 املوافق لـ22 ربيع 

األول 1441

3 - شهادة إدارية عدد12 بتاريخ 10 ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17فبراير 2020 على

الساعة 13 و30 دقيقة.

مطلب رقم 51448 - 10

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2019.

طالبو التحفيظ : السادة

1 - شناق عماد بن محمد بنسبة 110/216

2 - اجلزولي فاطمة بنسبة 27/216

3 - شناق الهام بنسبة 55/216

4 - اعمري نعيمة بنسبة 08/216

5 - اعمري مصطفى بنسبة 16/216 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني اسردون".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني اسردون". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو لالبقاشة. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: اخداش فاطمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20أغسطس 1983 املوافق لـ10 

ذو القعدة 1403 

ذو  املوافق لـ23  بتاريخ 13يناير 2007  إراثة  2 - رسم عدلي موضوعه 

احلجة 1427 

 2012 28ديسمبر  بتاريخ  وفريضة  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

املوافق لـ14 صفر 1434
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4 - شهادة إدارية عدد281بتاريخ 11يونيو 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21فبراير 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 51449 - 10

تاريخ اإليداع : 16 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد دينار عتيقة بنت بوعبيد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دينار".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دينار". 

مشتمالته : دار للسكن دات سفلي ،طابق اول ومرافق . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو احلي احلسني. 

مساحته57: س تقريبا 

حدوده

شماال: حرمة حفيظة 

شرقا: ورثة موح 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: ورثة رشدي صالح ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13يونيو 2008 املوافق لـ9 جمادى 

اآلخرة 1429

2 - شهادة إدارية عدد 504 بتاريخ 3 ديسمبر 2019. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18فبراير 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 51450 - 10

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد بوجمعة رائد ابن رحال. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلير ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلير ". 

مشتمالته: أرض بها بناية دات سفلي و طابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد سليمان. 

مساحته : 50 س تقريبا. 

حدوده

شماال : حسن موحى.

شرقا : رابحة احلرشاوي 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 يونيو 1998 املوافق 

لـ6 صفر 1419

2 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء في 28فبراير 2011 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 مارس 2011 املوافق لـ3 ربيع 

الثاني 1432

4 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء في 2 ماي 2011 

لـ17  املوافق   2011 20يونيو  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  5

رجب1432 

6 - شهادة إدارية عدد494 بتاريخ 21نونبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19فبراير 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51451 - 10

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد طاليب محي الدين بن عزيز. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك طاليب 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك طاليب 1". 

مشتمالته: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو احلنصالي القصبة الكبيرة . 

مساحته : 30س تقريبا. 

حدوده

شماال : ورثة الصائب صالح ،

شرقا : ناظر األوقاف 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

املوافق   2009 22ديسمبر  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

لـ5 محرم 1431

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 مارس 2013 املوافق لـ22 ربيع 

الثاني 1434 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19فبراير 2020 على

الساعة 10 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 51452 - 10

تاريخ اإليداع : 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد طاليب محي الدين بن عزيز. 

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

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

مشتمالته: دار للسكنى دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو احلنصالي القصبة الكبيرة

زنقة احلناجرة. 

مساحته : 19 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: حمرية فاطمة 
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جنوبا : باديس احمد 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26يوليوز 2011 املوافق 

لـ24 شعبان 1432 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19فبراير 2020 على

الساعة 11 و30 دقيقة. 

مطلب رقم 51453 - 10

تاريخ اإليداع : 18 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان الوافي بن محمد. 

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

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

مشتمالته: ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة و جماعة فم العنصر 

احملل املدعو ادوز. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال ا : ملديرية اإلقليمية للتجهيز 

شرقا : املديرية اإلقليمية للتجهيز 

جنوبا: اشمو عدي بن محمد 

غربا: رابحة ام العيد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21ابريل 2001 املوافق 

لـ26 محرم 1422 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 يناير 2011 املوافق لـ30 

محرم 1432 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20فبراير 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 51454 - 10

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : السيدة احلمداوي بوشرة بنت البشير. 

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فاطمة الزهراء". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد ايعيش احملل املدعو 

احلمريات. 

مساحته : 01 آ 70 س تقريبا. 

حدوده

شماال : محمد بن السراج 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: محمد فيضول 

غربا: حفيضي خليفة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

لـ23  املوافق   1994 ابريل   5 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

شوال1414 

2 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 5 ابريل 1994 املوافق لـ23 

شوال 1414 

3 - رسم عدلي موضوعه اصالح بتاريخ 28يوليوز 1995 املوافق لـ29 

صفر 1416 

لـ22  املوافق   2010 يوليوز   5 بتاريخ  هبة  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

رجب1431

5 - شهادة إدارية عدد 1985 بتاريخ 31يوليوز 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21فبراير 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51455 - 10

تاريخ اإليداع : 19 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيظ :

1 - السيد احلسن حلرش بن محمد بنسبة 01/2.

2 - السيد حميد حلرش بن محمد بنسبة 01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حلرش".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حلرش". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد حمدان النزالة. 

مساحته: 76 س تقريبا. 

حدوده

شماال : مطلب عدد 24857 / 10 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : زوهير املصطفى 

غربا: الرسم العقاري رقم 22345 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 25 يونيو 2019 املوافق لـ21 

شوال 1440 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29أغسطس 2019 املوافق لـ27 

ذو احلجة 1440 

املوافق   2019 29أغسطس  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

لـ27 ذو احلجة 1440 

.3 - شهادة إدارية عدد 514 بتاريخ 18ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21فبراير 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة.



183 عدد 1097 - 12 جمادى األولى 1441 )08 يناير 2020(

مطلب رقم 51457 - 10

تاريخ اإليداع : 20 ديسمبر2019.

طالبة التحفيظ السيد ة بنموسى فاطمة بنت احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كنزة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كنزة". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر احملل 

املدعو احلمري. 

مساحته : 02 هـ 19 آ 16 س تقريبا. 

حدوده

شماال: الرسم العقاري رقم 69670 / 10 و فكري محمد 

شرقا : الرسم العقاري رقم 34337 / 10 

جنوبا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

غربا: فكري محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

بتاريخ 13أكتوبر 1994  وكالة  - نسخة من رسم عدلي موضوعه   1

املوافق لـ7 جمادى األولى 1415 

سبتمبر2013   16 بتاريخ  وكالة  اصالح  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

املوافق لـ9 دي القعدة 1434 

3 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 22يناير 1995 املوافق لـ20 

شعبان 1415

4 - رسم عدلي موضوعه اصالح علمي بتاريخ 29ماي 2013 املوافق ل 

16 شعبان 1434 . 

لـ26  املوافق  بتاريخ 11سبتمبر 1996  بيع  - رسم عدلي موضوعه   5

ربيع الثاني 1417 

لـ18  املوافق  ماي 2013   29 بتاريخ  اصالح  - رسم عدلي موضوعه   6

رجب 1434

5 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 18ماي 1995 املوافق لـ18 ذو 

احلجة 1415 

5 - رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 5 يونيو 2003 املوافق

لـ4 ربيع الثاني 1424. 

7 - رسم اصالح علمي لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2013 

موافق ل 16 شعبان 1434

6 - قرار حملكمة االستئناف رقم 1258/89 بتاريخ 25

يوليو 1999

7 - شهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ14 مارس 1995

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24فبراير 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51458 - 10

تاريخ اإليداع :23ديسمبر 2019.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات

1 - السعدية بنجارتي بنت مولود نسبة 105 /840

2 - خالد لكبيش بن احمد نسبة 198 /840

3 - عادل لكبيش بن احمد نسبة 198 /840

4 - غزالن لكبيش بنت احمد نسبة 113 /840

5 - نزيهة لكبيش بنت احمد نسبة 113 /840.

6 - سامية لكبيش بنت احمد بنسبة 113 /840

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزيتونة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الزيتونة". 

مشتمالته: أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد عطو. 

مساحته : 01 هـ 26 آ 27 س تقريبا. 

حدوده

شماال : ناعوش مصطفى 

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا: خرمود عبد العزيز و الرسم العقاري رقم 45772 / 10 

غربا: رسم عقاري عدد 45772 - 10

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك 

 1987 ابريل   7 بتاريخ  تصفح  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة   -  1

املوافق لـ8 شعبان 1407 

2 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 18نونبر 2009 املوافق لـ30 

ذو القعدة 1430 

3 - نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 18سبتمبر 2013 

املوافق لـ11 ذو القعدة 1434 

لـ29  املوافق   2013 ديسمبر   3 بتاريخ  بيع  - رسم عدلي موضوعه   4

محرم 1435

5 - رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 16فبراير 2015 املوافق 

لـ26 ربيع الثاني 1436

6رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 16فبراير 2015 املوافق لـ26 ربيع 

الثاني 1436

املوافق   2015 31أغسطس  بتاريخ  رسم عدلي موضوعه صدقة   -  7

لـ14 ذو القعدة 1436 

املوافق   2018 27ديسمبر  بتاريخ  موافقة  موضوعه  عدلي  رسم   -  8

لـ19 ربيع الثاني 1440

9 - شهادة إدارية عدد 388 بتاريخ 9 سبتمبر 2019 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26فبراير 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51459 - 10

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 - السعدية بنجارتي بنت مولود نسبة 105 /840

2 - خالد لكبيش بن احمد نسبة 198 /840

3 - عادل لكبيش بن احمد نسبة 198 /840
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4 - غزالن لكبيش بنت احمد نسبة 113 /840

5 - نزيهة لكبيش بنت احمد نسبة 113 /840.

6 - سامية لكبيش بنت احمد بنسبة 113 /840

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "يامنة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "يامنة". 

مشتمالته: أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون والكروم . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد عطو. 

مساحته : 01 هـ 45 آ 22 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الرسم العقاري رقم 50115 / 10 

شرقا: مطلب عدد 31433 / 10 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 32075 / 10 و الرسم العقاري  55308 /10 

و وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

غربا: ورثة تاخف محمد .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14سبتمبر 1994 املوافق لـ7 ربيع 

الثاني 1415 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14مارس 1998 املوافق لـ15 ذو 

القعدة 1418

لـ19  املوافق   2000 17أكتوبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

رجب1421

ذو  لـ26  املوافق   2006 27يناير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

احلجة 1426 

ربيع  املوافقلـ4   2006 ابريل   3 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  5

األول 1427

رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 16فبراير 2015 املوافق لـ26 

ربيع الثاني 1436

6رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 16فبراير 2015 املوافقلـ26 ربيع 

الثاني 1436

املوافق   2015 31أغسطس  بتاريخ  رسم عدلي موضوعه صدقة   -  7

لـ14 ذو القعدة 1436 

املوافق   2018 27ديسمبر  بتاريخ  موافقة  موضوعه  عدلي  رسم   -  8

لـ19 ربيع الثاني 1440

9 - شهادة إدارية عدد 386 بتاريخ 10 سبتمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26فبراير 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51460 - 10

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 - السعدية بنجارتي بنت مولود نسبة 105 /840

2 - خالد لكبيش بن احمد نسبة 198 /840

3 - عادل لكبيش بن احمد نسبة 198 /840

4 - غزالن لكبيش بنت احمد نسبة 113 /840

5 - نزيهة لكبيش بنت احمد نسبة 113 /840.

6 - سامية لكبيش بنت احمد بنسبة 113 /840

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كاملة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كاملة". 

مشتمالته: أرض عارية جزء منها مغروس باشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد عطو. 

مساحته : 01 هـ 38 آ 94 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ورثة احلاج عالل 

شرقا: زيدان محمد و وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا:ورثة النائب احلرمة وورثة بود حني احلاج املعطي  وشمسي حسن 

غربا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل و مطلب عدد31436 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25أغسطس 2003 املوافق لـ26 

جمادى اآلخرة 1424

املوافق لـ14  بتاريخ 11سبتمبر 2003  بيع  - رسم عدلي موضوعه   2

رجب 1424

لـ1  املوافق   2005 12يناير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

ذواحلجة1425 

4 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12يناير 2005 املوافق

لـ1 ذو احلجة 1425

5 - رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 16فبراير 2015 املوافق 

لـ26 ربيع الثاني 1436

لـ املوافق   2015 16فبراير  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  6رسم 

26 ربيع الثاني 1436

7 - رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 31أغسطس 2015 

املوافق لـ14 ذو القعدة 1436 

املوافق   2018 27ديسمبر  بتاريخ  موافقة  موضوعه  عدلي  رسم   -  8

لـ19 ربيع الثاني 1440

9 - شهادة إدارية عدد 389 بتاريخ 12سبتمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26فبراير 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51461 - 10

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 - السعدية جنارتي بنت مولود نسبة 105 /840

2 - خالد لكبيش بن احمد نسبة 198 /840

3 - عادل لكبيش بن احمد نسبة 198 /840

4 - غزالن لكبيش بنت احمد نسبة 113 /840
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5 - نزيهة لكبيش بنت احمد نسبة 113 /840.

6 - سامية لكبيش بنت احمد بنسبة 113 /840

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رقية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رقية". 

مشتمالته: أرض فالحية مغروسة باشجار الليمون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد اوالد عطو. 

مساحته : 01 هـ 52 آ 37 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل

شرقا: الرسم العقاري رقم 77494 / 10 

جنوبا : ورثة ايت خرمود 

غربا: مصطفى امكون وورثة شاكر .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13 أغسطس 1998 املوافق لـ19 

ربيع الثاني 1419 

لـ12  املوافق  نوفمبر 1994   16 بتاريخ  بيع  - رسم عدلي موضوعه   2

جمادى التانية 1415

3 - رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 16فبراير 2015 املوافق 

لـ26 ربيع الثاني 1436

لـ26  املوافق  بتاريخ 16فبراير 2015  - رسم عدلي موضوعه وكالة   4

ربيع الثاني 1436

املوافق   2015 31أغسطس  بتاريخ  رسم عدلي موضوعه صدقة   -  5

لـ14 ذو القعدة 1436 

املوافق   2018 27ديسمبر  بتاريخ  موافقة  موضوعه  عدلي  رسم   -  6

لـ19 ربيع الثاني 1440

7 - شهادة إدارية عدد 387 بتاريخ 10 سبتمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26فبراير 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51462 - 10

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد باعلي وباعلي بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "امشاط".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "امشاط". 

دار  منها  بجزء  الزيتون  باشجار  مغروسة  فالحية  أرض  مشتمالته: 

للسكنى دات سفلي وبئر . 

دير  ويرة جماعة  ايت  قيادة  القصيبة  دائرة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

القصيبة احملل املدعو امشاط. 

مساحته : 02هـ 96 آ 53 س تقريبا. 

حدوده
شماال: مطلب التحفيظ رقم 26837 / 10 

شرقا: وباعلي عائشة 
جنوبا: اعويش محمد 

للتجهيز  اإلقليمي  املدير  و   10  / رقم 28879  التحفيظ  غربا: مطلب 
والنقل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك

لـ9  املوافق   1999 يناير   27 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1
شوال1419 . 

2 - شهادة إدارية عدد01 بتاريخ 02 مارس 2016
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25فبراير 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " تيرست "
موضوع مطلب  التحفيظ التحفيظ عدد 30176 - 10

 الذي أدرجت خالصة  مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 
عدد 130 املؤرخة في 27 يونيو 2001

مسطرة  فإن   2019 نوفمبر   25 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو "تيرست" موضوع مطلب التحفيظ  30176 - 10 
جماعة  الربع  ايت  قيادة  تادلة  قصبة  دائرة  مالل  بني  باقليم  الكائن 
كطاية احملل املدعو " مزارع مجاط". تتابع مسطرة حتفيظه في اسم 
طالب التحفيظ األصليني وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري 
إيداع  اثناء  بها  املصرح  املساحة  عن  عوضا  س   22 آ   52 هـ   03 وهي 
مطلب التحفيظ ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا 
ملطلب التحفيظ املذكور وكذا رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 سبتمبر 

2002 املوافق ل 22  جمادى التانية 1423.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " فاكوس 1 
"موضوع مطلب  التحفيظ التحفيظ عدد 48896 - 10 
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية 

عدد 939 املـؤرخة في 28 ديسمبر 2016
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 فإن  مسطرة 
عدد   التحفيظ  مطلب  موضوع   "1 "فاكوس  املدعو  امللك  حتفيظ 
48896 - 10 الكائن باقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة ايت الربع 
جماعة كطاية احملل املدعو "مزارع ايت الوالي" تتابع مسطرة حتفيظه 
من االن فصاعدا في اسم السيد همشى محمدبن احمد ودلك بناء 
التحفيظ املذكور  املودعة سالفا استنادا ملطلب  الرسوم  على نفس 

وكذا
 - عقد توثيقي مؤرخ في 01 مارس 2017

 - عقد توثيقي مؤرخ في 16 ديسمبر 2016.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " دريهم"
موضوع مطلب التحفيظ التحفيظ عدد51225 - 10 
الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

عدد 1068 املـؤرخة في 19 يونيو 2019.
فإن مسطرة  ديسمبر 2019   13 مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 
حتفيظ امللك املدعو "دريهم" موضوع مطلب التحفيظ  51225 - 10 
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الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " حي سي سالم". تتابع مسطرة 

حتفيظه في اسم طالبي التحفيظ األصليني وباملساحة التي اظهرها 

05 س عوضا عن املساحة املصرح بها  آ  التصميم العقاري وهي 01 

املودعة  الرسوم  نفس  على  بناء  ودلك  التحفيظ  مطلب  إيداع  اثناء 

سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املذكور .

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44265 - 12

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : محمد بوطالن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ازريويل ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ازريويل "، احملل املدعو 

"دوار اوالد بوعزيز"

موقعه : جماعة سيدي حجاج وادي حصار عمالة اقليم مديونة دوار 

اوالد بوعزيز .

مساحته : 21 آر 90 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري 841/س ، 

جنوبا: طريق يليها الرسم العقاري عدد 168844/12،

شرقا: الرسم العقاري عدد 195681/12 ،

غربا: الرسم العقاري عدد 273426/12،

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

الثانية 1419  25 جمادى  في  لرسم ملكية عدلي مؤرخ  - نسخة   1

موافق 17 اكتوبر 1998،

2 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 08 شعبان 1419 موافق 27 

نونبر 1998،

3 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 09 رمضان 1440 موافق 15 ماي2019،

4 - تصميم هندسي، 

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

التاسعة والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ركبة الفروج " 

مطلب رقم 43271 - 12 الذي أدرج االعالن عن انتهاء حتديده

 باجلريدة الرسمية عدد 589 املؤرخة في 14 ابريل 2010.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019، فإن مسطرة 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع  الفروج"  "ركبة  املدعو  امللك  حتفيظ 

تتابع  اصبيح  دوار  طالب  أوالد  اجملاطية  بجماعة  الكائن   12  -  43271

البالغة  من اآلن فصاعدا باملساحة التي أظهرها التصميم العقاري 

تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك  س   51 آر   63 هكتار   1

للمطلب املذكور وكذا:

 10 موافق   1441 الثاني  ربيع   13 في  مؤرخ  عدلي  موجب  رسم   -

ديسمبر2019.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

طارق اشتوي    

   

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39891 - 14

تاريخ اإليداع: 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة اجدايد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة اجدايد. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

احملل  الطاوس،  جماعة  الريصاني،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: قصراجدايد.

مساحته: 45 آر 10 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اراضي اجلموع ؛

شرقا: اراضي اجلموع ؛

جنوبا: اراضي اجلموع ؛

غربا: اراضي اجلموع ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 فبراير   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39892 - 14

تاريخ اإليداع: 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد اجدايد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد اجدايد. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

احملل  الطاوس،  جماعة  الريصاني،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: قصر اجدايد.
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مساحته: 06 آر 06 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اراضي اجلموع ؛

شرقا: اراضي اجلموع ؛

جنوبا: اراضي اجلموع ؛

غربا: اراضي اجلموع ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 فبراير   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39893 - 14

تاريخ اإليداع: 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة اوزينة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة اوزينة. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

احملل  الطاوس،  جماعة  الريصاني،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: قصر اوزينة.

مساحته: 54 آر 77 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اراضي اجلموع ؛

شرقا: اراضي اجلموع ؛

جنوبا: اراضي اجلموع ؛

غربا: اراضي اجلموع ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 فبراير   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 39894 - 14

تاريخ اإليداع: 17 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد اوزينة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد اوزينة. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

احملل  الطاوس،  جماعة  الريصاني،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: قصر اوزينة.

مساحته: 06 آر 50 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اراضي اجلموع ؛

شرقا: اراضي اجلموع ؛

جنوبا: اراضي اجلموع ؛

غربا: اراضي اجلموع ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 فبراير   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 زواال.

مطلب رقم 39895 - 14

تاريخ اإليداع: 18 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قصر اوالد علي الشرقية.

علي  اوالد  للملك: مقبرة قصر  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

الشرقية. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

موقعه: اقليم و دائرة الرشيدية، جماعة وادي النعام، احملل املدعو: قصر 

اوالد علي.

مساحته: 03 هـ 03 آر 67 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اراضي اجلموع ؛

شرقا: اراضي اجلموع ؛

جنوبا: اراضي اجلموع ؛

غربا: اراضي اجلموع ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 فبراير   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 39896 - 14

تاريخ اإليداع: 18 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد قصر اوالد علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد قصر اوالد علي. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

موقعه: اقليم و دائرة الرشيدية، جماعة وادي النعام، احملل املدعو: قصر 

اوالد علي.

مساحته: 03 آر 34 س تـقـريـبـا.
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حدوده: 

شماال: اراضي اجلموع ؛

شرقا: اراضي اجلموع ؛

جنوبا: اراضي اجلموع ؛

غربا: اراضي اجلموع ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 فبراير   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39897 - 14

تاريخ اإليداع: 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قدمية 2 اجلنوبية قصر اوالد علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة قدمية 2 اجلنوبية 

قصر اوالد علي. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

موقعه: اقليم و دائرة الرشيدية، جماعة وادي النعام، احملل املدعو: قصر 

اوالد علي.

مساحته: 02 هـ 48 آر 09 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اراضي اجلموع ؛

شرقا: اراضي اجلموع ؛

جنوبا: اراضي اجلموع ؛

غربا: اراضي اجلموع ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 فبراير   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39898 - 14

تاريخ اإليداع: 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قدمية 1 الشمالية قصر اوالد 

علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة قدمية 1 الشمالية 

قصر اوالد علي. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

موقعه: اقليم و دائرة الرشيدية، جماعة وادي النعام، احملل املدعو: قصر 

اوالد علي.

مساحته: 01 هـ 24 آر 20 س تـقـريـبـا.
حدوده: 

شماال: اراضي اجلموع ؛
شرقا: اراضي اجلموع ؛
جنوبا: اراضي اجلموع ؛

غربا: اراضي اجلموع ؛
احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 
على   2020 فبراير   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 39899 - 14
تاريخ اإليداع: 19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قدمية قصر اوالد علي.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة قدمية قصر اوالد علي. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛
موقعه: اقليم و دائرة الرشيدية، جماعة وادي النعام، احملل املدعو: قصر 

اوالد علي.
مساحته: 01 هـ 58 آر 66 س تـقـريـبـا.

حدوده: 
شماال: اراضي اجلموع ؛
شرقا: اراضي اجلموع ؛
جنوبا: اراضي اجلموع ؛

غربا: اراضي اجلموع ؛
احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 
على   2020 فبراير   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"ملك ديدي"
مطلب رقم 39683 - 14 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1082 املؤرخـة في : 25 سبتمبر 2019 
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املدعو"ملك ديدي" موضوع مطلب التحفيظ 39683 - 14 الكائن 
باقليم الرشيدية، اجلماعة احلضرية الرفود، مزرعة اجلرانة. تتابع من اآلن 
زيز  فصاعدا باملوقع اجلديد املذكور اعاله بدال من جماعة عرب الصباح 
مزرعة اجلرانة، في اسم السيد: ملراني علوي مصطفى بن محمد، وذلك 

مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"جتزئة سكنية لقصر 
ازمور وايت بوغروس" مطلب رقم 37417 - 14 الـذي أدرجت 

خـالصة مـطلب حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 811 
املؤرخـة في : 16 يوليوز 2014 

مسطرة  فإن   2019 نوفمبر   20 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو"جتزئة سكنية لقصر ازمور وايت بوغروس"موضوع 
الرشيدية،  ودائرة  باقليم  الكائن   14  - التحفيظ عدد 37417  مطلب 
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من  تتابع  بوغروس.  وايت  ازمور  لقصر  سكنية  اخلنك،جتزئة  جماعة 
اآلن فصاعدا في اسم ودادية الزيتون لذوي احلقوق بقصر ازمور القدمي 
بنسبة 313/370 و ودادية ايت بوغروس بنسبة 57/370. وذلك مبقتضى 
العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور. وكذا عقد محرر ثابت 
التاريخ في 03 فبراير 2015 وقرار والي اجلهة مؤرخ في 26 مارس 2014. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"البركة"
مطلب رقم 38826 - 14 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1007 املؤرخـة في : 18 ابريل 2018
فإن مسطرة  ديسمبر 2019   11 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 
 14  -  38826 التحفيظ  املدعو"البركة"موضوع مطلب  امللك  حتفيظ 
الكائن باجلماعة احلضرية للرشيدية،مزرعة بوتالمني احلفرة. تتابع من 
اآلن فصاعدا باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي : 04 آر 
50 س تقريبا، وذلك  آر  07 س بدال من املساحة املصرح بها وهي: 03 

مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.
احملافظ املساعد على االمالك العقارية بالرشيدية 

          حميد بوزهري

محافظة سطات

مطلب رقم 40901 - 15
تاريخ االيداع:19 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ:السيد بوشعيب بشر بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ملزارة"

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

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة راس العني الشاوية؛
دوار احلماودة لقوارشة.

مساحته: 01 هـ 06 آ 12 س تقريبا. 
حدوده:

شماال:اجلياللي بن العربي؛مطلب عدد 21337/15؛
شرقا: ورثة الطاهر بن العربي؛

جنوبا:ورثة الطاهر بن العربي؛مطلب عدد 7583/15؛
غربا:ورثة اجلياللي بن الطاهر؛مطلب عدد 7583/15.

احلقوق العينية:الشيء.
أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 07 محرم 1441 موافق 07 سبتمبر2019.
على   2020 فبراير  املؤقت:18  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 40902 - 15
تاريخ االيداع:19 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد محمد حمدان بن اجلياللي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الفرديات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الفرديات"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة مريزيك؛دوار جبالة.

مساحته:01 هـ 80 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:مطلب عدد 17521/15؛

شرقا: محمد بن الطاهر؛

جنوبا:الطريق؛

غربا: حمدان ابراهيم.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 14 محرم 1441 موافق 14 سبتمبر2019؛

رسم شراء مؤرخ في 16 محرم 1441 موافق 16 سبتمبر2019؛

وكالة خاصة مؤرخة في 11 ديسمبر2019؛

وكالة خاصة مؤرخة في 13 سبتمبر2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:18  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 40903 - 15

تاريخ االيداع:19 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيظ:

حسان منصوري بن بوعزة

مينة منصوري بنت بوعزة )بالتساوي بينهما(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"فدان احلمارة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك منصوري"

نوعه:أرض عارية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛بلدية لوالد.

مساحته: 90 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:عزاوي حسن ومن معه؛

شرقا: الصديق بن امليلودي الفاحتي؛

جنوبا:الطريق؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 02 جمادى االولى 1435 موافق 04 مارس2014؛

رسم شراء مؤرخ في 05 ربيع الثاني 1441 موافق 30 نوفمبر2019؛

وكالة مؤرخة في 16 ديسمبر2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:18  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 40904 - 15

تاريخ االيداع:20 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: السيد بوشعيب شفيق بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"فدان اجلار"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"فدان اجلار"

نوعه:أرض فالحية.

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

احلوازة الشرقية.

مساحته: 92 آ 36 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:بنداود شفيق بن محمد؛خديجة بنت اعمر بن بوسلهام؛

شرقا: رضوان عراف؛املصطفى عراف؛

جنوبا:رسم عقاري عدد31962ض؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 03 رجب 1439 موافق 21 مارس2018.

على   2020 فبراير  املؤقت:19  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 40905 - 15

تاريخ االيداع:20 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ: السيد بوشعيب شفيق بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض القرية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض القرية"

نوعه:أرض فالحية.

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

احلوازة الشرقية.

مساحته: 01 هـ 08 آ 70 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة محمد شفيق بن محمد؛

شرقا: حسن ريحي؛

جنوبا:ورثة علي شفيق بن محمد؛

غربا: رضوان خيتار بن محمد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 03 رجب 1439 موافق 21 مارس2018.

على   2020 فبراير  املؤقت:19  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40906 - 15

تاريخ االيداع:23 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ:السيد املصطفى الكيماخ بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ويد سي امحمد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ويد سي امحمد"

نوعه:أرض فالحية.

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

اوالد مومن.

مساحته: 02 هـ 38 آ 45 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:رسم عقاري عدد 3352د؛

شرقا: ورثة امحمد لعروصي؛

جنوبا:ورثة امحمد لعروصي؛رسم عقاري عدد 28719/15؛

ورثة عبدالرحمان عربي؛

غربا:رسم عقاري عدد 3352د.

احلقوق العينية:مجرى مائي موسمي.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 10 جمادى االولى 1438 موافق 08 فبراير2017؛

رسم شراء مؤرخ في 14 جمادى الثانية 1440 موافق 19 فبراير2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40907 - 15

تاريخ االيداع:24  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد حسن بنرحو بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض خريشفة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض خريشفة"

نوعه:أرض فالحية.

حميتي  اوالد  الصغير؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم  

اوالد عفيف.

 مساحته: 01 هـ 43 آ 46 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:البطاطحة؛

شرقا: ورثة امحمد بن الزيتوني؛

جنوبا:ورثة احلاج العربي؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: رسم استمرار مؤرخ في 04 رجب 1440 وافق 11 مارس2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 40908 - 15

تاريخ االيداع:24  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد حسن بنرحو بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض كدية اعميرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض كدية اعميرة"

نوعه:أرض فالحية.



191 عدد 1097 - 12 جمادى األولى 1441 )08 يناير 2020(

حميتي  اوالد  الصغير؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم  

اوالد عفيف.

 مساحته: 02هـ 30آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:رسم عقاري عدد 34359/15؛ورثة اخملتاربن عزوز؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:ورثة جائز اجلياللي بن محمد؛ممر؛

غربا: رسم عقاري عدد 34428/15.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 04 رجب 1440 وافق 11 مارس2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 40909 - 15

تاريخ االيداع:24  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد حسن بنرحو بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض كدية اعميرة1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض كدية اعميرة1"

نوعه:أرض فالحية.

حميتي  اوالد  الصغير؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم  

اوالد عفيف.

 مساحته: 01 هـ 48 آ 05 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:اورثة احلاج امليلودي؛

شرقا: رسم عقاري عدد 34559/15؛رسم عقاري عدد 34428/15؛

جنوبا:ممر؛

غربا: حسن بنرحو؛زنزوني محمد بن املكي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 04 رجب 1440 وافق 11 مارس2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 40910 - 15

تاريخ االيداع:24  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد حسن بنرحو بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض كدية اعميرة2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض كدية اعميرة2"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم  ودائرة سطات؛جماعة اوالد اعفيف؛دوار اوالد احميتي.

 مساحته: 68 آ 22 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة احلاج امليلودي؛

شرقا: حسن بنرحو؛

جنوبا:زنزوني محمد بن املكي؛

غربا: ورثة احلاج محمد؛ورثة الشلح ولد عربية؛زنزوني محمد بن املكي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 04 رجب 1440 وافق 11 مارس2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 40911 - 15

تاريخ االيداع:24  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد حسن بنرحو بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض بوعسيلة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض بوعسيلة"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد احميتي  اوالد الصغير؛دوار  ودائرة سطات؛جماعة  موقعه:اقليم  

اوالد اعفيف.

 مساحته: 01 هـ 03 آ 50 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:رحال بن الكبير؛

شرقا: بوشعيب بن صالح؛رحال بن الكبير؛

جنوبا:بوشعيب بن البيض؛

غربا: رحال بن الكبير.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: رسم استمرار مؤرخ في 04 رجب 1440 وافق 11 مارس2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 40912 - 15

تاريخ االيداع:24  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد حسن بنرحو بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض كدية العياط"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض كدية العياط"

نوعه:أرض فالحية.

الشهيبات  الصغير؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم  

اوالد اعفيف.

 مساحته: 65 آ 03 س تقريبا. 
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حدوده:

شماال:احلطاب بن الكبير؛محمد عقيلي؛

شرقا: عباس بن الكبير؛محمد بن الغريب؛

جنوبا:ورثة محمد بن جمو؛

غربا: محمد عقيلي؛ورثة احمد عقيلي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: رسم استمرار مؤرخ في 04 رجب 1440 وافق 11 مارس2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف.

مطلب رقم 40913 - 15

تاريخ االيداع:24  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد حسن بنرحو بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الفيضة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الفيضة"

نوعه:أرض فالحية.

الزنازنة؛اوالد  الصغير؛دوار  اوالد  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم  

اعفيف.

 مساحته: 96 آ 11 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:محمد بن ادريس؛

شرقا: حديبي امحمد؛

جنوبا:ورثة علي بن عبدالسالم؛

غربا: ورثة علي بن عبدالسالم.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: رسم استمرار مؤرخ في 04 رجب 1440 وافق 11 مارس2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة.

مطلب رقم 40914 - 15

تاريخ االيداع:24  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد حسن بنرحو بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد القصبة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد القصبة"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  الفراشخة  الصغير؛دوار  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم  

اعفيف.

 مساحته: 49 آ 66 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ممر؛

شرقا: الكبيرة؛

جنوبا:مطلب عدد 2029/15؛

غربا: ورثة احلاج امليلودي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: رسم استمرار مؤرخ في 04 رجب 1440 وافق 11 مارس2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 40915 - 15

تاريخ االيداع:24  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد حسن بنرحو بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الدار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الدار"

نوعه:أرض فالحية.

اوالد  الهراردة  الصغير؛دوار  اوالد  ودائرة سطات؛جماعة  موقعه:اقليم  

احميتي.

 مساحته: 17 آ 87 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛

شرقا: خالد بن محمد؛ورثة محمد بن عبدالقادر؛

جنوبا:ورثة محمد بن عبدالقادر؛خالد بن محمد؛

غربا: ورثة محمد بن احمد بن صالح.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك: رسم استمرار مؤرخ في 04 رجب 1440 وافق 11 مارس2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة والنصف. 

مطلب رقم 40916 - 15

تاريخ االيداع:24  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:لسيد محمد خمليش بن امليلودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض اجمليجطات"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض اجمليجطات"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم  ودائرة سطات؛جماعة اوالد الصغير؛دوار اخلمالشة.

 مساحته: 01 هـ تقريبا. 

حدوده:

شماال:اوالد بن محمد؛

شرقا: ورثة امليلودي؛

جنوبا:احلاج محمد بن اجلياللي؛ممر؛

غربا: ممر.
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احلقوق العينية:الشيء.

موافق28   1433 الثاني  ربيع   05 في  مؤرخ  استمرار  امللك: رسم  أصل 

فبراير2012.

على   2020 فبراير  املؤقت:21  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.   

 

مطلب رقم 40917 - 15

تاريخ االيداع:26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:لسيد موسى االدريسي بن عباس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"النوايل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"النوايل"

نوعه:أرض عارية.

موقعه:مدينة سطات؛حومة نزالت موالي احمد.

 مساحته: 02 آ 50 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:حروم املقبرة؛

شرقا: العربي الغازي بن الطاهر؛

جنوبا:السعدية الغازي؛عائشة الغازي؛

غربا: اخملتار شرف الدين؛احلاجة فاطنة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 13 موافق   1428 ذواحلجة   02 في  مؤرخ  استمرار  رسم  من  نسخة 

ديسمبر2007؛

رسم شراء مؤرخ في 04 جمادى الثانية 1428 موافق 20 يونيو2007؛

رؤسم شراء مؤرخ في 17 رجب 1439 موافق 04 ابريل2018.

على   2020 فبراير  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40918 - 15

تاريخ االيداع:26  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد العربي تومي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض سيدي الشرقي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض سيدي الشرقي"

نوعه:أرض فالحية.

القوارب  يكرين؛مزارع  بني  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم  

السنينات.

 مساحته: 04 هـ  تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛

شرقا: احلاج مسافر؛

جنوبا:احمد بن امليلودي؛

غربا: محمد بن احلاج التباع.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 25 موافق   1441 االول  ربيع   27 في  مؤرخ  استمرار  رسم  نسخة 

نوفمبر2019؛

نسخة رسم شراء مؤرخ في 27 ربيع االول 1441 موافق 25 نوفمبر2019؛

رسم شراء مؤرخ في 23 صفر 1441 موافق 22 اكتوبر2019؛

رسم صدقة مؤرخ في 22 صفر 1441 موافق 21 اكتوبر2019؛

رسم شرء مؤرخ في 13 محرم 1433 موافق 09 ديسمبر2011؛

رسم شراء مؤخ في 23 صفر 1441 موافق 22 اكتوبر2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 40919 - 15

تاريخ االيداع:26  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:مللك اخلاص للدولة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ثانوية اوالد امراح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ثانوية اوالد امراح"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم  سطات؛دائرة ابن احمد ؛جماعة اوالد امراح.

 مساحته: 01هـ 73 آ 72 س  تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:الطريق؛

غربا: الطريق؛رسم عقاري عدد 50487/15.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

دفتر  أمالك الدولة املؤرخ في 23 ديسمبر2019.

على   2020 فبراير  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 40920 - 15

تاريخ االيداع:26  ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ:السيد ادريس مطر بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض السكاكري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض السكاكري"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة سيدي العايدي؛دوار لكاللشة.

 مساحته: 74 آ 97 س  تقريبا. 

حدوده:

شماال:مطراني الكبير؛مطراني الزيتونية؛
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شرقا: رسم عقاري عدد 33369/15؛

جنوبا:رسم عقاري عدد 33369/15؛البابور الصغير؛

غربا: ورثة مطر بوشعيب.

احلقوق العينية:الشيء.

 10 موافق   1441 صفر   11 في  مؤرخ  استمرار  رسم  امللك:  أصل 

اكتوبر2019. 

على   2020 فبراير  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"أرض اجلنان"  

ذي مطلب التحفيظ رقم 26027 - 15 .

05 ديسمبر2019.، فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

 ،15  -  26027 رقم:  املطلب  ذي  اجلنان"  "أرض  املسمى  امللك  حتفيظ 

اآلن  من  تتابع  العايدي،  بسيدي  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقع 

العقود  مبقتضى  وذلك  محبوبي  ربيعة  السيدة   : اسم  في  فصاعدا 

السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا: 

حكم رقم 465/2018 بتاريخ 24 اكتوبر2018.

شهادة بعدم االستئناف املؤرخة في 17 يناير2019 عدد 43/19.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات  

محمد الزرهوني    

محافظة اخلميسات 

مطلب رقم 38370 - 16

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : املصطفى ضهربو بن عبد الفاضل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " فدان اكلمامن ".

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

نوعه : ارض فالحية بها اشجار الزيتون.

موقعه : دائرة واملاس جماعة ايت ايكو ايت عفي ايت مسعود.

مساحته : 03 هـ 35 آ 74 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الرسم العقاري 23650/16 ؛ 

جنوبا : الطريق؛ 

شرقا : ورثة محمد ضهربو؛

غربا : ادريس ضهربو ، اكلمامن مولود بن امحمد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

موافق   1438 االخرة  جمادى  من   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

25مارس 2017؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 05/12/2019 عدد 296 ج أ إ / ق م؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 24 فبراير 2020 الساعة 

الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 38371 - 16

تاريخ االيداع : 26 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : محمد بنسعيد بن ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " امالح ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امالح ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد.

مساحته : 01 هـ 26 آ 90 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : اعبيروش عاشور ، ورثة ازعوق محمد. 

جنوبا : مطلب 32533/16؛ 

شرقا : ولغازي عمر؛

غربا : ورثة ازعوق محمد ، ورثة مولود اقبلي ، عبوز التهامي ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 23 موافق   1441 صفر  من   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

اكتوبر2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 26 فبراير 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38372 - 16

تاريخ االيداع : 26 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : يونس بلمهدي بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " فدان الرمل ".

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد.

مساحته : 04 آ 48 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثةاوسعيد عقة؛ 

جنوبا : مطلب 29470/16؛ 

شرقا : اسعيد بلعيد ، مطلب 29470/16؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 23 موافق   1441 صفر  من   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

اكتوبر2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 26 فبراير 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.
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مطلب رقم 38374 - 16

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : احلسني باكرمي بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " فدان الصوندا ".

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

نوعه : ارض فالحية.

: دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت قسو ايت  موقعه 

حدو.

مساحته : 43 آ 12 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الصحراوي بوعزة ، الشيخ بلبوهالي؛ 

جنوبا : عائشة مدين؛ 

شرقا : ورثة ميرة عمر؛

غربا : الصحراوي بوعزة ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ 16 من رمضان 1440 موافق 22 ماي 2019؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 08/05/2019 عدد 48/ م ش ق؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 19/12/219 عدد 12/2019/م ت ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 27 فبراير 2020 الساعة 

العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38375 - 16

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : محمد اجغوغ بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " ترست ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ترست ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد.

مساحته : 41 آ 50 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة موحات اوقسو؛ 

جنوبا : اجلياللي احمد اوالغازي؛ 

شرقا : ورثة عالل املعطي؛

غربا : احلسني اجغوغ ، عياد دكنة ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 21 موافق   1438 شوال  من   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يوليو2017؛

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 01/06/2017 عدد 150/ 

م ش ق؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 27/11/2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 27 فبراير 2020 الساعة 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 38376 - 16

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : محمد اجغوغ بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " جنان ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد.

مساحته : 07 آ 25 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : عبد الرحمان الدكالي؛ 

جنوبا : احلسني فضيلة ، عبد الرحمان الدكالي؛ 

شرقا : ايت هموشة اوحيزون؛

غربا : ممر عرضه متران ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 21 موافق   1438 شوال  من   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يوليو2017؛

عدد   01/06/2017 في  مؤرخة  ادارية  لشهادة  االصل  طبق  نسخة   -

151/م ش ق؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 27/11/2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 27 فبراير 2020 الساعة 

الثانية عشرة والربع بعد الزوال.

مطلب رقم 38377 - 16

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : محمد اجغوغ بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " احراوي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احراوي ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد.

مساحته : 18 آ 45 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : التهامي اوقسو؛ 

جنوبا : ممر؛ 

شرقا : بلقاسم هموشة اوحيزون ، ورثة شميشة هموشة اوحيزون؛

غربا : الشاوش حلسن بنعيسى ؛

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك : 

 21 موافق   1438 شوال  من   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يوليو2017؛

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 01/06/2017 عدد 152/ 

م ش ق؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 27/11/2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 27 فبراير 2020 الساعة 

الواحدة وخمسة واربعون د بعد الزوال.

مطلب رقم 38378 - 16

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : محمد اجغوغ بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " لهميل ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لهميل ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت حدو اوسعيد.

مساحته : 12 آ 24 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : حلسن الشاوش؛ 

جنوبا : ممر عمومي ؛ 

شرقا : ورثةحمادي اوعمر؛

غربا : عبد الرحمان الدكالي ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 21 موافق   1438 شوال  من   26 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يوليو2017؛

عدد   01/06/2017 في  مؤرخة  ادارية  لشهادة  االصل  طبق  نسخة   -

153/م ش ق؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 27/11/2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 27 فبراير 2020 الساعة 

احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 38379 - 16

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : عمر ارحماني بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " فدان عني الكرطيطة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان عني الكرطيطة".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت اجملدوب ايت بابا 

جدو.

مساحته : 01 هـ 30 آ 76 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة لوبات التهامي؛ 

جنوبا : ممر؛ 

شرقا : مطلب 10925/16؛

غربا : مطلب 29823/16 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ذو القعدة 1440 موافق 13 يوليو2019؛

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 من جمادى االولى 1440 موافق 31 

يناير 2019؛

 14 موافق   1439 االولى  جمادى   25 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

فبراير 2018؛

شهادة ادارية مؤرخة في 15/10/2019 عدد 21/ م ت؛

- وكالة عدلي مؤرخ في 10 شعبان 1440 موافق 16 ابريل 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 28 فبراير 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38380 - 16

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : حلسن بورمل بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " حي بوسعادة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حي بوسعادة ".

نوعه : ارض فالحية بها بناية من طابق ارضي.

موقعه : مدينة اخلميسات حي النصر سيدي غريب.

مساحته : 77 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : الغرتيلي؛ 

جنوبا : ورثة احلسني كرومة؛ 

شرقا : الساحة؛

غربا : الرسم العقاري 59960/16. ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 3 موافق   1431 رمضان  من   23 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

سبتمبر2010؛

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 24/11/1995؛

- نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 15/09/2009؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 28 فبراير 2020 الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 38381 - 16

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2019

طالبوا التحفيظ : 

1/ عابيد اوبنعيسى بن عالل بنسبـة14/78. 
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2/ خديجة اوبنعيسى بنت عالل بنسبة07/78.

3/ مليكة اوبنعيسى بنت عالل ننسبـة07/78.

4/ نعيمة اوبنعيسى بنت عالل بنسبـة07/78.

5/ احمد اوبنعيسى بن عالل بنسبة14/78.

6/ عائشة اوبنعيسى بنت عالل بنسبة07/78.

7/ السعدية اوبنعيسى بنت احلاج بوحمالة بنسبة08/78.

طالبي  بنسبة14/78.بصفتهم  عالل  بن  اوبنعيسى  محمد   /8

التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " املرس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرس ".

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعية سيدي الغندور دوار ايت بوكرين

مساحته : 02هـ 06 آ 24 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة العربي بسبيس؛ 

جنوبا : الغواوتا احلسني؛ 

شرقا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 1440 شوال  من   25 في  مؤرخ  عدلي  لرسم  االصل  طبق  نسخة   -

موافق 29 يونيو 2019؛

احلجة  ذو  28 من  اراثة عدلي مؤرخ في  لرسم  االصل  - نسخة طبق 

1431 موافق 5 ديسمبر2010؛

- نسخة طبق االصل لرسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 29 من 

جمادى االل 1438 موافق 27 فبراير 2017؛

- نسخة طبق االصل لرسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 16 من 

شعبان 1437 موافق 23 ماي 2016؛

 27 موافق   1425 االخرة  جمادى   9 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

يوليو2004؛

- تصريح عرفي مؤرخ في 17/12/2019؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 16/10/2019 عدد 15/219 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 02 مارس 2020 الساعة 

التاسعةصباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باخلميسات 

عزالدين شاكر    

محافظة خريبكة

مطلب رقم 52990 - 18

تاريخ اإليداع: 26 ديسمبر2019.

طالبوا التحفيظ :السادة والسيدات :

1( مليجي العربي بن املولودي بنسبة 4080/8160

2( مليجي عبد الغاني بن احلاج الشرقي بنسبة 238/8160

3( مليجي اجلياللي بن احلاج الشرقي بنسبة 238/8160

4( مليجي البوشتاوية بنت احلاج الشرقي بنسبة 119/8160

5( مليجي الكبير بن احلاج الشرقي بنسبة 238/8160

6( مليجي جناة بنت احلاج الشرقي بنسبة 119/8160

7( مليجي البشير بن احلاج الشرقي بنسبة 238/8160

8( مليجي محمد بن احلاج الشرقي بنسبة 238/8160

9( مليجي فاطنة بنت احلاج الشرقي بنسبة119/8160

10( مليجي حميد بن احلاج الشرقي بنسبة 238/8160

11( فاطنة بنت محمد بن اجلياللي بنسبة 255/8160

12( مليجي فاطمة بنت أحمد بنسبة 105/8160

13( مليجي املولودي بن أحمد بنسبة 210/8160

14( مليجي سعيد بن أحمد بنسبة 210/8160

15( مليجي كرمية بنت أحمد بنسبة 105/8160

16( مليجي جمال بن أحمد بنسبة 210/8160

17( مليجي نعيمة بنت احمد بنسبة 105/8160

18( مليجي الصحراوي بن أحمد بنسبة 210/8160

19( مليجي احلبيب بن أحمد بنسبة 210/8160

20( مليجي عبد العزيز بن أحمد بنسبة 210/8160

21( مليجي عبد الرحمان بن أحمد بنسبة 210/8160

22( خديجة بنت العربي بنسبة 255/8160

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »األحرش«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » األحرش«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف دوار أوالد أعلي.

مساحته: 2 هـ تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: عروب بن حمو؛

شرقـا: العربي بن املعطي ؛ 

جنوبـا: الكبير بن محمد؛

غربـا: ادرير بن محمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 09 موافق   1431 الثانية  جمادى   25 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

يونيو2010.

فاحت  موافق   1404 محرم   15 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

نوفمبر 1983.

 12 موافق   1411 رجب   27 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

فبراير1991

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ذي احلجة 1384 موافق 26 مايو 1965.

 23 موافق   1377 الثاني  ربيع   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

أكتوبر1957.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 فبراير 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.
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مطلب رقم 52991 - 18

تاريخ اإليداع: 27 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ :شرفي محمد بن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » دار الشرفاء«.

نوعــه: دار للسكنى بها سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح 

موقعـه: مدينة حطان حي نوارة زنقة الداخلة.

مساحته: 90 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: الزنقة؛ 

جنوبـا: بقعة فارغة؛

غربـا: كفيح محمد .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ذي احلجة 1435موافق 02 أكتوبر2014.

- رسم شراء عرفي مؤرخ في 05 أكتوبر 1998.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 52992 - 18

تاريخ اإليداع: 27 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ :السيد : محمد جملدري بن امبارك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » زكرياء«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة أوالد بوغادي ، سوق االثنني املركز.

مساحته: 01 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: بصراوي عائشة ؛

شرقـا: الرسم العقاري 58112 - 18؛ 

جنوبـا: بصراوي عائشة ؛

غربـا: بصراوي عائشة، محمد بن بوعزة ومن معه.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك: عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 نوفمبر 1990.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 52993 - 18

تاريخ اإليداع: 27 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ :السيد :عائشة قضبي بنت علي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »حمرية«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »حمرية «.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف دوار املشاهرة.

مساحته: 32هـ 54س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة قرواني الغزواني؛

شرقـا: ورثة قضبي أحمد ، قضبي املعطي؛ 

جنوبـا: ورثة قضبي أحمد، واملعطي قضبي ؛

غربـا: ورثة قالع أحمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 24 موافق   1433 الثاني  ربيع   02 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

فبراير2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 26 فبراير 2020 على 

الساعة: h 11 صباحا.

مطلب رقم 52994 - 18

تاريخ اإليداع: 27 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ :السيد : الغزواني خالد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

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

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة أبي اجلعد، جماعة تاشرافت دوار آيت العربي.

مساحته: 80 آرتقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة محمد عكراش؛

شرقـا: أحمد اشتيوي؛ 

جنوبـا: عبد السالم بوزيد؛

غربـا:الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 08 موافق   1438 القعدة  ذو   15 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

اغسطس2017.

 05 - نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 07 محرم 1402 موافق 

نوفمبر 1981.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 28 فبراير 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 52995 - 18

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ :السيد : عبد الرحيم العالم بن املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »دار العالم«.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » دار العالم «.

نوعــه: دار للسكنى من سفلي ومرافق بالسطح.

مساحته: 89س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: حجوب الشكدالي؛ 

جنوبـا: حضري عزيزة؛

غربـا: الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-  رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 محرم 1393 موافق 16 فبراير1973.

- رسم موجب تكميلي مؤرخ في 09 رجب 1433 موافق 31 مايو 2012.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 محرم 1414 موافق ر04 يناير 1994.

 22 الثاني 1432 موافق  ربيع  اراثة عدلي مؤرخ في 17  - ملحق رسم 

مارس 2011.

 30 موافق   1430 األولى  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -

ابريل2009.

 08 موافق   1432 األولى  جمادى   4 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

ابريل2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 مارس 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 52996 - 18

تاريخ اإليداع: 30 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ : السيد : حسون املعطي بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » جبل احلاج حسن«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي دوار أوالد يعلي.

مساحته: 01هـ 73آر 70 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مطلب التحفيظ 46326/18؛

شرقـا: الرسم العقاري 52513/18؛ 

جنوبـا: ورثة بلعمان؛

غربـا: مطلب التحفيظ 46325/18، ورثة فرحيتي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

موافق11   1435 القعدة  ذو   15 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

سبتمبر2014.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 1441 موافق 25 نوفمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 02 مارس 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 52997 - 18

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر2019.

طالب التحفيظ :السيدة : زبيدة قوشي بنت أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حمرية«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة الكفاف دوار املشاهرة.

مساحته: 79آر 75 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: بطاش اخناتة؛

شرقـا: مطلب التحفيظ 13345/18؛ 

جنوبـا: بطاش جمعة ؛

غربـا: كزري بوعزى، ومطلب التحفيظ 13345/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 صفر1438 موافق 29 نوفمبر 2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ربيع األول 1441 موافق 07 نوفمبر2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 مارس 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 52998 - 18

تاريخ اإليداع: 31 ديسمبر2019.

طالبوا التحفيظ : السادة والسيدات :

1( عبد القادر امال بن أحمد بنسبة 3934/13764

2( محمد امال بن أحمد بنسبة 1966/13764 

3(امحمد امال بن أحمد بنسبة 1966/13764

4(عبد احلفيظ بن أحمد بنسبة 1966/13764

5( رابحة امال بنت أحمد بنسبة 983/13764 

6( امباركة امال بنت أحمد بنسبة 983/13764

7(رشيدة امال بنت احمد بنسبة 983/13764

8(فاطنة امال بنت احمد بنسبة 983/13764.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حمري«.

نوعــه: ارض فالحية بها بئرين.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة أوالد عيسى دوار أوالد منصور.

مساحته: 01هـ 37آر64 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة امال احلاج، ورثة امال الشافعي، الطريق ؛

شرقـا: ورثة امال الشافعي, ورثة امال احلاج، ورثة امال مصطفى؛ 

جنوبـا: أرض اجلموع، ورثة امال مصطفى، ورثة امال الشافعي، الرسم 

العقاري 17578/18؛

غربـا: ورثة امال احلاج , ورثة امال مصطفى.
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 صفر 1441  موافق18 أكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 03 مارس 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » حمرية لكبيرة« 

مطلب التحفيظ رقم 38167 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 951 املؤرخة في 22 مارس2017.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 24 ديسمبر 2019، فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو "حمرية لكبيرة " مطلب التحفيظ 38167 - 18 

الكائن بدائرة خريبكة جماعة بئر مزوي دوار البعاعزة ، تتابع في إسم 

طالب التحفيظ األصلي مبساحة قدرها 02 هكتار 51 آر25س .

الناجتة عن التصميم العقاري . و ذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك امباردي«

 مطلب التحفيظ رقم 39214 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1055 املؤرخة في 20 مارس2019.

26 ديسمبر 2019، فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املدعو " ملك امباردي " مطلب التحفيظ 39214 - 18 

تتابع في  الشاوي  أوالد  دوار  أوالد عزوز  بدائرة خريبكة جماعة  الكائن 

التحفيظ األصلي مبساحــة قدرها 01 هكتار90آر11س  إسم طالب 

العقاري وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا  الناجتة عن التصميم 

تأييدا للمطلب املذكور.

 30 موافق   1411 رجب   14 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

يناير1991.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

    بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

مطلب رقم 56010 - 19 

تاريخ اإليداع 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : جنان الزواقي بنت محمد بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو: وادي ليلة. 

مساحته : 22 آر 12 سنتيار تقريبا

حدوده :

شماال: حليمة بوعزة 

شرقا: فطومة فارس و خيرة فارس 
جنوبا: عشوشة امغارو و الزهرة امغارو 

غربا: محمد فارس 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : : رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 8 سبتمبر.
شهادة إدارية موضوعها إصالح احلالة املدنية بتاريخ 17سبتمبر 2013.

نسخة رسم واحد عدلي موضوعه شراء بتاريخ 19ديسمبر 2013.
بتاريخ  تصحيح  موضوعه  عدلي  رسم  من  االصل  طبق  صورة 

27فبراير2014 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22ابريل 2014 املوافق 1435.

 4 بتاريخ  مبخارجة  حظ  اثبات  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة 
ديسمبر 2014.

عدد  امر   08/2018 رقم  ملف  الشرعية  النيابة  ملف  بفتح  اشهاد 
115/18 بتاريخ 19ابريل 2018.

لـ13  املوافق   2018 29ماي  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم 
رمضان1439.

لـ28  املوافق   2018 13يونيو  بتاريخ  هبة  موضوعه  عدلي  رسم 
رمضان1439.

. شهادة إدارية بتاريخ 24ماي 2019 .
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 فبراير 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56011 - 19 
تاريخ اإليداع 30 ديسمبر 2019.

وزير  عنها  الوصي  لتنني  دوار  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالب 
الداخلية بنسبة1/1

وتشة  وعلميش  جيارة  "الفرس   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 
احلولة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الفرس جيارة وعمليش 
وتشة احلولة". 

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

مساحته : 89 هكتار تقريبا
حدوده :

شماال: الشفق ودقاون 
شرقا: ركبة املطحن وضريح سيدي عبد الواحد 

جنوبا: اخلندق 
غربا: ركبة الطبالني 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 02 مارس 2020 على الساعة 10 
و00 دقيقة.

مطلب رقم 56012 - 19 
تاريخ اإليداع 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية ترغة الوصي عنها وزير الداخلية 
بنسبة1/1
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حتت اشمنت ".

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

مشتمالته: أرض فالحية . 

احملل  تزكان  جماعة  اسراس،  قاع  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 

املدعو:دوار ترغة .

مساحته : 10 هكتار تقريبا

حدوده :

شماال: رمل البحر 

شرقا: حجرة الطروة و املقبرة 

جنوبا: حجرة تشملت مع سكان اهل جماعة ترغة 

غربا: الواد الهابط من بني كلون 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 03 مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56013 - 19 

تاريخ اإليداع 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية ملدشر البالط الوصي عنها وزير 

الداخلية بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اشبيب و العبارية ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اشبيب والعبارية". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة فيفي، جماعة بني فغلوم .

مساحته : 100 هكتار تقريبا

حدوده :

شماال: دوار بني بارو 

شرقا: الواد 

جنوبا: الواد 

غربا: الواد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 04 مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56014 - 19 

تاريخ اإليداع 30 ديسمبر 2019.

وزير  الوصي عنها  داود  بن  اوالد  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالب 

الداخلية بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غابة عشاشة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "غابة عشاشة". 

مشتمالته: أرض غابوية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة قاع اسراس، جماعة تاسيفت .

مساحته : 07 هكتارات تقريبا

حدوده :

شماال: ممر عمومي 

شرقا: ممر عمومي 
جنوبا: ممر عمومي وملك خاص 

غربا: ملك خاص 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 05 مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56015 - 19 
تاريخ اإليداع 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية الزاوية الوصي عنها وزير الداخلية 
بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تويشتة املرج الكبير ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تويشتة املرج الكبير". 

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

مساحته : 10 هكتار تقريبا
حدوده :

شماال: البركة 
شرقا: اخلندق 
جنوبا: جوفان 

غربا: خندق مرج الكبير 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 09 مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56016 - 19 
تاريخ اإليداع 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية دار بن صدوق الوصي عنها وزير 
الداخلية بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اراضي الهوتة،امللعب ،مغارة الديب 
،والنزلة التابعة للعقار اجلماعي احلالقة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اراضي الهوتة،امللعب 
،مغارة الديب ،والنزلة التابعة للعقار اجلماعي احلالقة ". 

مشتمالته: أرض فالحية . 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة جبل احلبيب .

مساحته : 48 هكتار تقريبا
حدوده :

شماال: ارض اجلماعة الساللية لدوار اخلروب 
شرقا: ارض اجلماعة الساللية لدوار اجلماعة الساللية دار بن صدوق 

جنوبا: ارض اجلماعة الساللية لدوار اهباطة 
غربا: ارض اجلماعة الساللية لدوار دار بن صدوق
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

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

و00 دقيقة.
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مطلب رقم 56017 - 19 
تاريخ اإليداع 30 ديسمبر 2019.

وزير  عنها  الوصي  الكباش  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالب 
الداخلية بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكدم السفلي ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكدم السفلي ". 

مشتمالته: أرض رعوية . 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بني حسان، جماعة الواد.

مساحته : 06 هكتار تقريبا
حدوده :شماال : اوالد احلاج احمد و عبد العزيز اعاصوم و احمد اعاصوم 

ومحمد اعاصوم و عبد السالم اعاصوم 
شرقا: محمد اعاصوم واوالد بن الشاهد و عبد السالم اعاصوم 

جنوبا: عبد النبي اعاصوم 
غربا: اجلماعة الساللية كباش القطعة االرضية اكدام 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11 مارس 2020 على الساعة 10 
و00 دقيقة.

مطلب رقم 56018 - 19 
تاريخ اإليداع 30 ديسمبر 2019.

وزير  عنها  الوصي  لتنني  لدوار  الساللية  اجلماعة   : التحفيظ  طالب 
الداخلية بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرج الكامل، الدير بوقزة، كعدة 
اخليام".

الدير   ، الكامل  " مرج   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  اإلسم 
بوقزة ، كعدة اخليام ". 

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

مساحته : 89 هكتار تقريبا
حدوده :

شماال: طريق امندغر 
شرقا: خندق بوقزة 

جنوبا: بكرة السوق وشفق النقيطة 
غربا: الطريق 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 09 مارس 2020 على الساعة 12 
و30 دقيقة.

مطلب رقم 56019 - 19
تاريخ اإليداع 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : عبد احلق بن مفضل احميدان بنسبة 1 / 1..
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك احميدان".

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

موقعه : شفشاون ، اجلماعة احلضرية لشفشاون، احملل املدعو: املعروف 
عني حوزي احلي اإلداري. 

مساحته 90 سنتيار تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الطريق 
شرقا: ورثة رحمة الراضي 

جنوبا: املفضل الراضي 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 04 شتنبر 2018. 
رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 29 غشت 2016.

نسخة من رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 04 ديسمبر 2007.
شهادة إدارية بتاريخ 02 ابريل 2019.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 فبراير 2020 على الساعة 09 
و30 دقيقة.

مطلب رقم 56020 - 19
تاريخ اإليداع 30 ديسمبر 2019.

طالبوا التحفيظ :
- شيماء بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 09

- رانية بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 09.
- سهيلة بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 09. 

- انس بن عبد الواحد الرقيواق بنسبة 02 / 09.
- أنيسة بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 09.
- صفاء بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 09.

- مروة بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01/ 09.
- نسيبة بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 09.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرقيواق 1 ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرقيواق 1 ". 

مشتمالته: أرض عارية . 
موقعه : إقليم تطوان، قيادة أزال الزيتون، جماعة أزال، احملل املدعو: الزبير 

سيسف. 
مساحته 02 ار تقريبا. 

حدوده : 
شماال: مصطفى حيون 

شرقا: الزنقة 
جنوبا: عبد الواحد الرقيواق 

غربا: محمد حيون 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 09 يوليوز 2019 

 23 بتاريخ  عدلي  اختصاص  رسم  لنسخة  االصل  طبق  صورة 
ديسمبر2019.

 24 بتاريخ  عدلي  مقاسمة  رسم  لنسخة  االصل  طبق  صورة 
ديسمبر2019.

صورة طبق االصل لنسخة رسم اراثة عدلي بتاريخ 23 ديسمبر 2019
صورة طبق االصل لنسخة رسم تصحيح باحصاء عدلي بتاريخ 23 

ديسمبر 2019
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صورة طبق االصل لشهادة إدارية بتاريخ 25 ديسمبر 2019.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 فبراير 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56021 - 19
تاريخ اإليداع 30 ديسمبر 2019.

طالبوا التحفيظ : 
-شيماء بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 08.

-رانية بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 08.
-سهيلة بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 08.

-انس بن عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 08.
-أنيسة بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 08.
- صفاء بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 08.

- مروة بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01/ 08.
- نسيبة بنت عبد الواحد الرقيواق بنسبة 01 / 08..

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

مشتمالته: أرض عارية . 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: 

الزبير سيسف. 
مساحته 02 ار تقريبا. 

حدوده : 
شماال: مصطفى حيون 

شرقا: الطريق 
جنوبا: الرسم العقاري عدد 61741 - 19 

غربا: عبد الواحد الرقيواق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 02 ابريل 2018 

رسم عدلي موضوعه تنازل بدون عوض بتاريخ 08 مارس 2018.
نسخة من رسم عدلي موضوعه اختصاص بتاريخ 23 دجنبر 2019.

نسخة من رسم عدلي موضوعه مقاسمة بتاريخ 24 ديسمبر 2019
نسخة من رسم عدلي موضوعه اراثة بتاريخ 23 ديسمبر 2019

 23 بتاريخ  بإحصاء  تصريح  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة 
ديسمبر2019.

شهادة إدارية بتاريخ 25 ديسمبر 2019.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 فبراير 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 56022 - 19 
تاريخ اإليداع 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : عبد السالم املشاتي بن عبد القادر بنسبة1/1.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املشاتي ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املشاتي 
مشتمالته: أرض فالحية بها اسطبلني ومنزلني . 

احملل   ، بنقريش  دار  جماعة  بنقريش،  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
املدعو:حتت الكيفان.

مساحته : 02 هكتار 14 آر 78 س تقريبا

حدوده :

شماال: الطريق 

شرقا: بوخيار االدريسي و محمد النقصيص 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 34564 - 19 و محمد اخلمليشي و محمد 

النويري. 

غربا: امحمد املرابط. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 27 نونبر 1991 

نسخة من رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 21 يناير 1992.

رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 26 غشت 1980.

رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 23 غشت 1980

رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 30 ماي 1993

رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 12 غشت 1982.

رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 29 يوليوز 1986.

رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 01 اكتوبر 1984.

عقد عرفي موضوعه بيع مصحح االمضاء بتاريخ 17 شتنبر 1982.

رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 01 يوليوز 1999.

رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 08 ابريل 2014.

بتاريخ 27  لتوكيل خاص عرفي مصحح االمضاء  صورة طبق االصل 

فبراير 2014.

شهادة إدارية بتاريخ 05 ابريل 2017.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 فبراير 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 56023 - 19 

تاريخ اإليداع 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : شركة اينكام ش م م بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "البركة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البركة". 

مشتمالته: أرض بها بناء يتكون من سرداب وسفل . 

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

دوار املعاصم. 

مساحته : 07 آر 52 سنتيار تقريبا

حدوده :

شماال: الطريق 

شرقا: الرسم العقاري رقم 39704 - 19 

جنوبا: الرسمني العقاريني رقم 92244 - 19 و89490 - 19 

غربا: الرسم العقاري رقم 43264 - 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

 04 بتاريخ  عدلي موضوعه شراء  رسم  من  : نسخة   : التملك  سند 

يناير 2013.

نسخة من رسم واحد عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 29 نونبر 2019.

. شهادة إدارية بتاريخ 14 نونبر 2019 ..

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 فبراير 2020 على الساعة 14 

و00 دقيقة. 
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مطلب رقم 56024 - 19 

تاريخ اإليداع 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : رضا القسطالي بن محمد بنسبة1/1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السعادة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السعادة". 

مشتمالته: أرض عارية . 

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

املعاصم خر حديد. 

مساحته : 01 آر 50 سنتيار تقريبا

حدوده :

شماال: مطلب حتفيظ رقم 46001 - 19 

شرقا: الطريق 

جنوبا: القسطالي احمد 

غربا: امحمد الشاعر

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : : رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 18 ماي 2015.

رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 27 اكتوبر 2015.

نسخة من رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 01 نونبر 2019.

نسخة من رسم عدلي موضوعه مقاسمة بتاريخ 28 اكتوبر 2019.

. شهادة إدارية بتاريخ 16 اكتوبر 2019 ..

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 28 فبراير 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان الشمس 248 

مطلب التحفيظ رقم: 44434 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 887 بتاريخ: 30 ديسمبر 2015 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

، وليس باملساحة  ار 64س  العقاري وهي 46  التصميم  التي أظهرها 

العقود  على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح 

السابق إيداعها وكذا رسالة السيد ناظر أوقاف تطوان مؤرخة في 27 

نوفمبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " أشحشاح

مطلب التحفيظ رقم 55398 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 1048 بتاريخ: 30 يناير 2019 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

، وليس باملساحة  ار 53س  العقاري وهي 51  التصميم  التي أظهرها 

العقود  على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح 

السابق إيداعها وكذا طلب تقييد ثبت تاريخه في 19 نوفمبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " فدان العدوة

مطلب التحفيظ رقم 55451 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 1054 بتاريخ: 13 مارس 2019 

يومه  غاية  إلى  تتابع  أعاله  املذكور  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

، وليس  ار 84س   28 العقاري وهي  التصميم  التي أظهرها  باملساحة 

على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح  باملساحة 

العقود السابق إيداعها وكذا رسالة ناظر االوقاف بتطوان بتاريخ 27 

نوفمبر2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "املرج 1740 التابع 

ألحباس قبيلة بني سعيد"  مطلب التحفيظ رقم: 45822 - 19

 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

 عدد: 963 بتاريخ: 14 يونيو 2017 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

، وليس باملساحة  25س  ار   20 العقاري وهي  التصميم  التي أظهرها 

العقود  على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح 

السابق إيداعها وكذا رسالة السيد ناظر أوقاف تطوان مؤرخة في 24 

ديسمبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " املرج 1741 التابع 

ألحباس قبيلة بني سعيد"  مطلب التحفيظ رقم 45821 - 19

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

 عدد: 963 بتاريخ: 14 يونيو 2017 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

، وليس باملساحة  ار 76س  العقاري وهي 19  التصميم  التي أظهرها 

العقود  على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح 

السابق إيداعها وكذا رسالة السيد ناظر أوقاف تطوان مؤرخة في 24 

ديسمبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بوحجار 350 التابع 

ألحباس قبيلة بني يدر"  مطلب التحفيظ رقم: 26528 - 19

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

 عدد: 583 بتاريخ: 03 مارس 2010 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

وليس   ، 88س  ار   18 هـ   01 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 

على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح  باملساحة 

العقود السابق إيداعها وكذا رسالة السيد ناظر أوقاف تطوان مؤرخة 

في 24 ديسمبر 2019.

خالصة إصالحية:

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الثلث د الفقوص 

حبس الشرط ملسجد املرزوقة"  مطلب التحفيظ 

رقم 45252 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد: 938 بتاريخ: 21 ديسمبر 2016 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 

، وليس باملساحة  68س  ار  العقاري وهي 97  التصميم  التي أظهرها 

العقود  على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح 

السابق إيداعها وكذا رسالة السيد ناظر أوقاف تطوان مؤرخة في 24 

ديسمبر 2019.

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

    املصطفى طريفة
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محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28117 - 22 

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : مليكة حنني بنت اعمارة بن اسعيد

االسم الذي يعرف به امللك : "دار مليكة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار مليكة"

نوع امللك : دار من سفلي.

جنان  السراغنة  قلعة  مدينة  السراغنة  قلعة  إقليم   : موقعه 

الشعيبي.

مساحته : أربعون سنتيارا )40 س( تقريبا.

حدوده

شماال : الزاوية التجانية.

شرقا : ورثة الفقيه السيد خليفة بن املعطي. 

جنوبا : الزنقة.

غربا : ورثة الفقيه السيد خليفة بن املعطي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : 

نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 09 جمادى الثانية 1407 املوافق 

توثيق   1987 مارس   12 بتاريخ   360 عدد  حتت  حفظ   1987 فبراير   08

قلعة السراغنة .

عقد ثبوت الشخصية عدد 27/2019 بتاريخ 10 ديسمبر 2019 مسلم 

من طرف مكتب احلالة املدنية ببلدية قلعة السراغنة.

 05 في  مؤرخة   24/1988 عدد  حتت  الوالدة  رسم  من  موجزة  نسخة 

ديسمبر 2019.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 جمادى الثانية 1407 املوافق 08 فبراير 1987.

على   2020 فبراير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة

خالد احليطي    

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131070 - 24

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : مهوت محمد بن مصطفى.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجدير مهوت".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : "جتللت امزي".

مساحته : 02 آر 35 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : سعيدة الرايس، جناة الرايس، عالية شدي؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : عالية شدي؛ رسم عقاري عدد 16796 - 24؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 113 صحيفة 198 

عدد 174 بتاريخ 26 اغسطس 2015.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 17 ديسمبر 2019.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 52 صفحة 146 عدد 104 بتاريخ 15 اكتوبر 2012.

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في فاحت نوفمبر 2019.

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 04 اغسطس 2015.

شهادة إدارية مؤرخة في 09 ديسمبر 2019.

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131071 - 24

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : كمال قسيح بن عمر.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايكارازوكاغ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : " ايكارازوكاغ ".

مساحته : 01 آر 25 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : سليمان اخلطابي؛

شماال : الطريق ؛

جنوبا : سليمان اخلطابي؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 144 صحيفة 448 

عدد 344 بتاريخ 18 اكتوبر 2019.

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم144 صحيفة 254 

عدد 194مؤرخة في 27 اغسطس 2019.

 093 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  وكالة  رسم 

صفحة 248 عدد 236 بتاريخ فاحت نوفمبر 2019.
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نسخة من عقد إتبات امللكية مؤرخة في 25 ديسمبر 2019.

شهادة عدم التنافي مع القانون رقم 25.90 مؤرخة في 25 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا

مطلب رقم 131072 - 24

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : بدر الدين قسيح ابن عمر.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ايكار أزوكاغ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : "ايكار أزوكاغ".

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : سليمان اخلطابي ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ؛سليمان اخلطابي

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

147 صحيفة 42  رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 

عدد 34 بتاريخ 09 ديسمبر 2019.

رسم صدقة عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 143 صحيفة 114 

عدد 131 مؤرخة في 28 اغسطس 2019.

رسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل باقي الوثائق رقم 92 صفحة 312 

عدد 244 بتاريخ 26 سبتمبر 2019.

نسخة من عقد إثبات امللكية عدلي مؤرخة في 25 ديسمبر 2019.

شهادة عدم التنافي مع القانون رقم 25.90 مؤرخة في 25 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131073 - 24

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : ارحيمو ابركان بنت عمر.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ميرادور األعلى".

نوعـه : أرض عارية.

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

مساحته : 68 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : سعيد أفريحي ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 24/37856 ؛

غربا : عالية ابركان ووفيلة ابركان؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

نسخة من عقد امللكية مؤرخة في 9 أبريل 2019

رسم قسمة رضائية عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 140 

صحيفة 393 عدد 360 بتاريخ 22 ماي 2019.

شهادة عدم التنافي مع القانون رقم 25.90 مؤرخة في 20 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة 00 : 10 صباحا

مطلب رقم 131074 - 24

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : متيمونت شراط بنت محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شراط".

نوعـه : أرض فالحية.

"مارو   : املدعو  احملل  قمرة،  ايت  جماعة  احلسيمة،  إقليم   : موقعه 

ازفزافن".

مساحته : 07 آر 53 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : أعراقي حدو ، عمر احملند.

شماال : األحباس ؛

جنوبا : لبحر أحمد ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 44 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 234 عدد 244 بتاريخ 16 يونيو 2010.

باقي  أصلها مضمن بسجل  وكالة عدلي  لرسم  األصل  صورة طبق 

الوثائق رقم 80صفحة 379 عدد 260 بتاريخ 29 ديسمبر 2017.

شهادة إدارية مؤرخة في 27 نوفمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة 00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 131075 - 24

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : عبد احلكيم املعلم بن محمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سارو2".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة اجدير، احملل املدعو : "حي املزمة".

مساحته : 13 آر 65 س تقريبا.
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حدوده : 

شرقا : ورثة َمحمد الكعباوي 

شماال : الرسم العقاري عدد -16367 24

جنوبا : الساقية 

غربا : الرسمني العقاريني عدد -28956 24 و-30181 24 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 94 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  إثبات  رسم 

صحيفة 23 عدد 31 بتاريخ 05 نوفمبر 2019

شهادة إدارية مؤرخة في 18 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة 00 : 12 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان     

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10036 - 25

تاريخ االيداع : 17 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد عبد اللطيف لكرود .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احلفرة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض اجلياللي بن عمر ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة احملل املدعو " اوالد سي احمد".

مساحته : 39 آ 30 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اوالد الغالي ؛

شرقا : ورثة العربي بن العربي؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 168 عدد 373 في 09 ديسمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 21 نوفمبر 2019؛

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10037 - 25

تاريخ االيداع : 17 ديسمبر 2019 

طالبو التحفيظ السادة : 

احلاج الدحاوي بنسبة 1732450/13859600

احمد الدحاوي بنسبة 1732450/13859600

مينة الدحاوي بنسبة 866225/13859600

االزهراء الدحاوي بنسبة 866225/13859600

بوشعيب الدحاوي بنسبة 1732450/13859600

محمد الدحاوي بنسبة 173245/13859600

حليمة الدحاوي بنسبة 866225/13859600

زينب الدحاوي بنسبة 866225/13859600

احلسن الدحاوي بنسبة 173245/13859600

فاطنة الشهبوني بنسبة 1732450/13859600

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار قاسم ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار قاسم ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر احملل املدعو " اوالد شميشة ".

مساحته : 13 هـ 85 آ 96 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الوالد بن اسماعيل ، الشعبة ؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : الدحاوي محمد؛ 

الرسم   ،1068/29  : رقم  التحفيظ  مطلب  الغزواني،  العريفي   : غربا 

العقاري رقم 30739 - 25.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 162 عدد 311 في 24 أبريل 2019؛

نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 52  عدد 96 في 28 ماي 2015؛

نسخة لشهادة إدارية مؤرخة في 07 فبراير 2019؛

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10038 - 25

تاريخ االيداع : 17 ديسمبر 2019 

طالبا التحفيظ : السيدين : 

ايت احمد عبد الرحيم بن محمد

بوجميل سارة بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بورطل ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد امينة ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " العوانس ".

مساحته : 01 هـ 59 آ 59 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشعيب بن املعطي شكير ؛

شرقا : حبيب محمد ؛

جنوبا : محمد ولد بن مبارك الشيظمي؛ 
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غربا : بوعزة ولد بارك .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 163 عدد 27 في 08 أبريل 2019؛

وكالة بنظير مضمن بكناش 25 عدد 181 في 18 فبراير 2019؛

وكالة بنظير عدلي مضمن بكناش 24 عدد 48  في 24 يناير 2019؛

وكالة بنظير عدلي مضمن بكناش 25 عدد 249  في 05 مارس 2019؛

نسخة لرسم ملحق عدلي مضمن بكناش 95 عدد 271 في 24 ماي 2018؛

وكالة بنظير عدلي مضمن بكناش 96 عدد 345  في 10 أبريل 2018؛

وكالة بنظير عدلي مضمن بكناش 25 عدد 249  في 05 مارس 2019؛

نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 56 عدد 141 في 16 

أغسطس 2005؛

نسخة لوكالة بيع مضمن بكناش 96 عدد 345 في 10 أبريل 2018؛

نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 178 عدد 227 في 20 مارس 2013؛

نسخة اعمال فريضة عدلي مضمن بكناش 218 عدد 374 في 

14 أبريل 2015؛ 

نسخة لشهادة إدارية مؤرخة في 25 مارس 2019؛

نسخة لشهادة إدارية مؤرخة في 20 يونيو 2005؛

على   2020 فبراير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال .

مطلب رقم 10039 - 25

تاريخ االيداع : 17 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب ناهض بن سليمان .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " التيرس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " التيرس ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " الرحاحلة ".

مساحته : 99 آ 83 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ناهض الناصري ؛

شرقا : الكبير بن احلاج التهامي؛

جنوبا : ناهض الناصري؛ 

غربا : ولد قلش .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 113 عدد 366 في 02 أكتوبر 2014؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 103 عدد 126 في 08 أبريل 2013؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 105 عدد 440 في 09 أكتوبر 2013؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 114 عدد 35 في 02 أكتوبر 2014؛

6 -رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 35 عدد في 06 ماي 2009؛

7 -رسم موجب احصاء متروك مضمن بكناش 38 عدد 83 في 

12 أبريل 2010؛

8 -حكم رقم 54/12 

9 -شهادة بعدم االستئناف مؤرخ في 14 سبتمبر 2012؛

10 -شهادة إدارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2019؛

11 -نسخة امحضر إجراء قسمة وفرز واجب في عقار مؤرخ في 

26 مارس 2014؛

12 -خبير محلف لدى 

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10040 - 25

تاريخ االيداع : 19 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان صولدي بن حسن .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " القلقولة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كوثر ".

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 15هـ 55آ 20 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الدغاي عمرو ؛

شرقا : سيل املاء؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : سيل املاء .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 97 عدد 135 في فاحت أكتوبر 2012؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 01 عدد 1740 في 26 يوليو 2010؛

نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 30 عدد 66 في 24 يناير 2007؛

نسخة لشهادة إدارية مؤرخة في 11 سبتمبر 2012؛

على   2020 فبراير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10041 - 25

تاريخ االيداع : 20 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد املصطفى صديق بن بوشعيب .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض البركة ".

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 85 آ 87 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة صالح ابن شرع ؛
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شرقا : ورثة عبد اهلل صديق؛

جنوبا : ورثة الدهبي وسعيد اللبان؛ 

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 168 عدد 98 في 27 سبتمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 20 يونيو 2019؛

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10042 - 25

تاريخ االيداع : 20 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد العناك حسن بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حفرة السكاك 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اوالد العناك ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " اوالد طرفاية ".

مساحته : 01 هـ 04 آ 65 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : لبريكي بن عيسى ؛

شرقا : البرقي الطاهرة ومن معها؛

جنوبا : الشعبة؛ 

غربا : برقي بوشعيب .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 167 عدد 10 في 03 سبتمبر 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 167 عدد 138 في 23 سبتمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 09 أغسطس 2019؛

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10043 - 25

تاريخ االيداع : 20 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد العناك حسن بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حفرة السكاك 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اوالد العناك ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " اوالد طرفاية".

مساحته : 48آ 55 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : لطفي بواب؛ 

غربا : الشعبة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 168 عدد 201 في 14 أكتوبر 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 166 عدد 315 في 28 أكتوبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 09 أكتوبر 2019؛

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10044 - 25

تاريخ االيداع : 20 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد العناك فؤاد بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حفرة السكاك 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اوالد العناك ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة احملل املدعو " اوالد طرفاية".

مساحته : 01 هـ 19 آ 54 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ابو النمير رشيد ومن معه ؛

شرقا : برقي بوعزة؛

جنوبا : لبريكي بن عيسى؛ 

غربا : برقي عبد الصمد ومن معه .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 168 عدد 25 في 11 سبتمبر 2019؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 168 عدد 67 في 23 سبتمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 08 أغسطس 2019؛

صورة شمسية لوكالة عدلية مضمن بكناش 110 عدد 25 في 

08 أبريل 2019؛

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10045 - 25

تاريخ االيداع : 20 ديسمبر 2019 

طالبة التحفيظ : السيدة حليمة البختي بنت احمد .

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

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

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 77 آ 58 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 21870 - 25 ؛
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شرقا : الرسمني العقاريني رقم : 5506 - 25، 30488 - 25؛

جنوبا : العربي البختي؛ 

غربا : علوة مكروني ، ممر، املصطفى البختي ومن معه.

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 165 عدد 94 في 12 يونيو 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 17 يونيو 2018؛

على   2020 فبراير   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 10046 - 25

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر 2019 

طالبو التحفيظ : السيدين : 

اليحياوي قدور بن عبد القادر 

محمد اليحياوي 

صالح اليحياوي 

بالتساوي بينهم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حيط الزعارة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حيط الزعارة ".

نوعه : أرض فالحية.

اوالد   " املدعو  احملل  النصر  بئر  جماعة  بنسليمان  اقليم   : موقعه 

مسعود ".

مساحته : 08 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزموري محمد ؛

شرقا : ورثة محمد بن احلبشي؛

جنوبا : املعطي واخلثيري احلبشي؛ 

غربا : الهاشمي بن قسو.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 90 عدد 112 في 22 فبراير 2012؛

نسخة لرسم استمرار عدلي مضمن بكناش 07 عدد 89 في 18 فبراير 1997؛

رسم استمرار عدلي مضمن بكناش 72 عدد 485 في 28 أكتوبر 1977؛

شهادة إدارية مؤرخة في 08 نوفمبر 2019؛

شهادة قصد تعليك قطعة ارضية مؤرخة  في 18 أبريل 1977؛

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10047 - 25

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2019 

طالبة التحفيظ : شركة الزيتون برومو سارل 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زمران ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زمران ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو " اوالد اجحيش ".

مساحته : 35 هـ 92 آ 22 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اللة عائشة ، ورثة املكي بن محمد ؛

شرقا : الواد؛

جنوبا : بوشعيب بن الغزواني، الطريق؛ 

غربا : عبد الرحيم التاغوتي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 98 عدد 56 في 07 

سبتمبر 2012؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 162 عدد 268 في 09 أبريل 2019؛

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10048 - 25

تاريخ االيداع : 26 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد احمد منير بن التونسي . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اجلبوجة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اجلبوجة ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو " دوار احلريزيني 

اوالد اجحيش ".

مساحته : 03 هـ 96 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد ولد احلاج كامل ؛

شرقا : ورثة احلاج حمو الدغري؛

جنوبا : الشعبة؛ 

غربا : ميلودة الهديبي ، خدوج بنت احلاج

كامل .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

نسخة لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 113 عدد 142 في 

09 يوليو 2014؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 141 عدد 111 في 08 مارس 2017؛

على   2020 فبراير   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10049 - 25

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2019 

طالبو التحفيظ السادة : 

سعيد ازكري بن حلسن بنسبة 16510 - 25026
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تودة حللو بنت محمد بنسبة 1217 - 25026

جواد ازكري بن سعيد بنسبة 7299 - 25026

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ديل البغل ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ديل البغل ".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا احملل املدعو " دوار العوانس "

مساحته : 02 هـ 50 آ 26 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر ؛

شرقا : خاتيري العربي، خاتيري رقية؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 6278/س؛ 

غربا : لعسيري مصطفى .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 147 عدد 297 في 20 ديسمبر 2017؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 153 عدد 173 في 12 يونيو 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 154 عدد 61 في 12 يونيو 2018؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 153 عدد 175 في 12 يونيو 2018؛

رسم اراثة عدلي مضمن بكناش 52 عدد 77 في 09 ديسمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 01 نوفمبر 2016؛

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10050 - 25

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2019 

طالبة التحفيظ : السيد ة بوغازي فاطنة بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد ولد املراحية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد ولد املراحية".

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 01 هـ 32 آ 02 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوغازي احمد بن محمد ؛

شرقا : ورثة بوعزة ولد الوردية، بوغازي احمد

بن محمد، بوغازي الصغير ؛

جنوبا : بوغازي بوشعيب بن بوعزة ؛ 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 121 عدد 113 في 08 أبريل 2015؛

شهادة إدارية مؤرخة في 30 مارس 2015؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 02 مارس 2020 على الساعة 

مطلب رقم 10051 - 25

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد محمد الغاز بن علي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اشريشيرة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض اخلير".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد احملل املدعو " اخلصاصمة "

مساحته : 01 هـ 90 آ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : ورثة احلسوكي احلداوي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 104738/س؛ 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 116 عدد 157 في 05 ديسمبر 2014؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 169 عدد 190 في 10 ديسمبر 2019؛

رسم وكالة عدلي مضمن بكناش 114 عدد 353 في 27 نوفمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 22 أكتوبر 2014؛

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" بوزنيطيط " 

مطلب رقم : 29502/ر الذي أدرج االعالن عن حتديدة

 باجلريدة الرسمية رقم : 2391 املؤرخة في 20 اغسطس 1958.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ فـي 23 ديسمبر 2019 فان مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى" بوزنيطيط " موضوع مطلب التحفيظ رقـم : 

29502/ر الكائن باقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش دوار الشراردة 

تتابع من االن فصاعدا في اسم نفس طالبي التحفيظ ومبساحة التي 

الى  استنادا  وذلك  ارا   44 و  هكتارا   23  : العقاري  التصميم  اظهرها 

الوثائق السابق ايداعها وكذا : 

- رسم إشهاد مضمن بعدد 202 كناش 112 بتاريخ 29 يوليو 2019.

احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان 

مازي املصطفى    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41322 - 27

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2019. 

طالبوا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - فاطمة حمودو بنت بسو . 
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2 - فاظمة عقا حمودو بنت بسو 

3 - ميمونة حمودو بنت بسو

4 - يطو حمودو بنت بسو

5 - محجوبة حمودو بنت بسو 

6 - خديجة حمودو بنت بسو 

االسم الذي يعرف به امللك : . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باسو 01"

نوعه : ارض فالحية بها بناية ذات سفلي .

احلمام  وجماعة  ملحقة   ، اجلموس  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املكان املدعو : مزارع ايت يوسي ، ايت سي احمد العربي.

مساحته : 12 هـ 63 آ 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد ) ملك عمومي( ؛

شرقا : الواد ) ملك عمومي( ؛

جنوبا : حمودو فاضمة ؛

غربا : التساوي امبارك.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 570 مؤرخ في 05 سبتمبر 2019.

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

الساعة التاسعة و النصف.

مطلب رقم 41323 - 27

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2019. 

طالبوا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - فاطمة حمودو بنت بسو . 

2 - فاظمة عقا حمودو بنت بسو 

3 - ميمونة حمودو بنت بسو

4 - يطو حمودو بنت بسو

5 - محجوبة حمودو بنت بسو 

6 - خديجة حمودو بنت بسو 

االسم الذي يعرف به امللك : . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باسو 02"

نوعه : ارض فالحية .

احلمام  وجماعة  ملحقة   ، اجلموس  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املكان املدعو : مزارع ايت يوسي ، ايت سي احمد العربي.

مساحته : 04 هـ 21 آ 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشعبة ) ملك عمومي( ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي( ؛

جنوبا : الواد ) ملك عمومي( ؛

غربا : الواد ) ملك عمومي( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 571 مؤرخ في 05 سبتمبر 2019.

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

الساعة احلادية عشرة و النصف و النصف.

مطلب رقم 41324 - 27

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2019. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - سعدية حمودو بنت بسو . 

2 - رقية ابوهو بنت سيدي احمد

االسم الذي يعرف به امللك : . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باسو 03"

نوعه : ارض فالحية.

احلمام  وجماعة  ملحقة   ، اجلموس  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املكان املدعو : مزارع ايت يوسي ، ايت سي احمد العربي.

مساحته : 06 هـ 95 آ 86 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مولودي ادرير ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي( ؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي( ؛

غربا : الواد ، الشعبة ) ملك عمومي(.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 574 مؤرخ في 26 يوليو 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 25 فبراير 2020 على 

الساعة التاسعة و النصف.

مطلب رقم 41325 - 27

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ : محمد حمودو بن بسو . 

االسم الذي يعرف به امللك : . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " باسو 04"

نوعه : ارض فالحية.

احلمام  وجماعة  ملحقة   ، اجلموس  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املكان املدعو : مزارع ايت يوسي ، ايت سي احمد العربي.

مساحته : 16 هـ 20 آ 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حمدو حمودو ؛

شرقا : غنامي اخيي ؛
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جنوبا : الواد ) ملك عمومي( ؛

غربا : حمودو عمر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 572 مؤرخ في 05 سبتمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 25 فبراير 2020 على 

الساعة احلادية عشرة و النصف.

مطلب رقم 41326 - 27

تاريخ االيداع : 24 ديسمبر 2019. 

طالبوا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - عبدالرحيم خوالن بن محمد بنسبة 2394/7680 . 

2 - ايطو خوالن بنت بن عمر بنسبة 855/7680

3 - رحمة خوالن بنت محمد بنسبة 1197/7680

4 - زهير خوالن بن محمد بنسبة 2394/7680

5 - سعد موعماء بن محمد 840/7680

االسم الذي يعرف به امللك : . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خوالن"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حمرية ، زنقة وادي ابي رقراق، 

رقم 06. 

مساحته : 01 آ 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سيدي صالح ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري( ؛

جنوبا : محمد بن عبداهلل ؛

غربا : محمد بن عبداهلل .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 382 مؤرخ في 24 ابريل 1973 .

2 - رسم شراء عدلي عدد 1174/84 مؤرخ في 16 اغسطس 1984 .

3 - رسم شراء عدلي عدد 1002 مؤرخ في 08 يونيه 1999 . 

4 - رسم اراثة عدلي عدد 117 مؤرخ في 26 يوليو 2018 .

5 - شهادة ادارية عدد 322 مؤرخة في 15 اغسطس 2018 .

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

الساعة الثانية و النصف.

مطلب رقم 41327 - 27

تاريخ االيداع : 26 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ : عبد الرحمان لفضي بن عزيزي . 

االسم الذي يعرف به امللك : . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان متوت ايغمي"

نوعه : ارض فالحية بها فيال و اسطبل و مرآب وبئر و حوض ماء.

احلمام  وجماعة  ملحقة   ، اجلموس  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املكان املدعو : مزارع ارشكيكن .

مساحته : 60 آ 53 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي( ؛

شرقا : عمر يوسفي ؛

جنوبا : الشعبة ) ملك عمومي( ؛

غربا : عسو بن عسو .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 1005 مؤرخ في 02 اغسطس 2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 26 فبراير 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41328 - 27

تاريخ االيداع : 26 ديسمبر 2019. 

طالبة التحفيظ : االحباس العامة . 

اسم الذي يعرف به امللك : . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقبرة الهري املركزية "

نوعه : ارض بها مقبرة.

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة ، ملحقة لهري اكلمام ازكزا، جماعة 

الهري - املركز .

مساحته : 04 هـ 70 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : بلمودن سيدي محمد ، رقية يومور ؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي( ؛

جنوبا : ورثة موالي الصالح ، ورثة بلمودن موالي اسعيد ؛

غربا : الواد ) ملك عمومي( ، مصلحة االرصاد اجلوية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : حيازة هادئة و مستمرة طيلة املدة القانونية .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 26 فبراير 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41329 - 27

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ : املصطفى خويي بن امحمد . 

االسم الذي يعرف به امللك : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فاطمة الزهراء –حمزة"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابقني علويني .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي املسيرة السفلى ، زنقة 

37، بلوك 01. 

مساحته : 49 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املعروفي محمد ؛
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شرقا : خالد خويي ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري( ؛

غربا : ملك الغير .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي عدد 229 مؤرخ في 25 ابريل 2013 .

2 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 1362 مؤرخ في 02 اغسطس 2000 .

3 - شهادة ادارية عدد 368 مؤرخة في 07 نونبر 2019 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41330 - 27

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019. 

طالبة التحفيظ : حياة موسى وجا بنت حسان . 

االسم الذي يعرف به امللك : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حياة "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت املكان املدعو : حي الفرح، زنقة 38 . 

مساحته : 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوعزة املعلم ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري( ؛

جنوبا : جطيوي محمد ؛

غربا : بوتريد محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي عدد 298 مؤرخ في 23 فبراير 2016 .

2 - رسم شراء عدلي عدد 230 مؤرخ في 17 يناير 2017 .

3 - شهادة ادارية عدد 41 مؤرخة في 05 نونبر 2019 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة احلادية عشرة .

مطلب رقم 41331 - 27

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019. 

طالبة التحفيظ : مليكة اليوسفي بنت محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك مليكة "

نوعه : ارض عارية .

، املكان  ، دائرة القباب ، جماعة ايت اسحاق  : اقليم خنيفرة  موقعه 

املدعو : حي املسيرة اخلضراء . 

مساحته : 01 آ 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاضمة بنت حلسن ؛

شرقا : املصلى بناصر ؛

جنوبا : رزوق عبد الكبير ؛

غربا : ورثة موحى و علي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 578 مؤرخ في 27 اكتوبر 2010 .

2 - رسم شراء عدلي عدد 1097 مؤرخ في 02 يوليو 2008 .

3 - شهادة ادارية عدد 14 مؤرخة في 03 اكتوبر 2019 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة التاسعة و النصف .

مطلب رقم 41332 - 27

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019. 

طالبة التحفيظ : مليكة اليوسفي بنت محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك : .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك مليكة "

نوعه : ارض عارية .

، املكان  ، دائرة القباب ، جماعة ايت اسحاق  : اقليم خنيفرة  موقعه 

املدعو : حي املسيرة اخلضراء . 

مساحته : 01 آ 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك الغير ؛

شرقا : املصلى بناصر ؛

جنوبا : امنصور ميمون ؛

غربا : ورثة اخلير موحى.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 657 مؤرخ في 04 اغسطس 2010 2 - رسم 

شراء عدلي عدد 74 مؤرخ في 05 فبراير 2003 .

3 - شهادة ادارية عدد 15 مؤرخة في 03 اكتوبر 2019 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة العاشرة .

مطلب رقم 41333 - 27

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - ربحة عبو ساط بنت اعلي . 

2 - سعيد مودن بن موالي ابراهيم . 

االسم الذي يعرف به امللك : .

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

املكان   ، تيغسالني  جماعة   ، القباب  دائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : تنغريت . 

مساحته : 01 هـ 25 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : عدي الصحراوي ؛

شرقا : الطاهري محمد ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي( ؛

غربا : قرشي عبد الرحمان .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 230 مؤرخ في 15 ابريل 2019 .

2 - نسخة من رسم ملكية عدلي عدد 169 مؤرخ في 19 مارس 2019 .

3 - شهادة االقتناء على الشياع مؤرخة في 28 اكتوبر 2019 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة احلادية عشرة والنصف .

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة بالنيابة

طارق فضيلي     

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 35964 - 30 

تاريخ اإليـداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد الشريف نبيه بن احمد بن بوشتى.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : " البشباشة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البشباشة".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة اجملاعرة، عني دريج.

مساحته : 1 آر 70 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : الطريق الرئيسية رقم 26؛

جنوبا : ورثة احلاج اسليمان بن احمد شبابة؛

شرقا : حلسن فرتات بن محمد؛ 

غربا : عبد الرحمان الزغاري بن ادريس.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ و مصححة إمضاءاته بتاريخ 23 أكتوبر 1995؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 من ذي احلجة 1439 - 31 أغسطس 

2018 مضمن بعدد 164 صحيفة 223 كناش األمالك رقم 62 بقسم 

التوثيق بوزان.

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

عبد اللطيف مريزيك    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-139307

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد احلسن راي بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " موكرور "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " موكرور"

نوعه : أرض فالحية بورية ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل املدعو 

" دوار بوتكمارين" ،

مساحته : 25 آ 35 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : املمر، 

شرقا : املمر، 

جنوبا : املمر،

غربا : املمر، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم استمرارعدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-139308

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد احلسن راي بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " تكنيت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تكنيت "

نوعه : أرض فالحية بورية ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل املدعو 

" دوار بوتكمارين" ،

مساحته : 85 آ 35 س تقريبا ،
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حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم استمرارعدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 ،

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-139309

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالبا التحفيظ : 

السيد احلسن راي بن أحمد ، 

السيد ابراهيم راي بن محمد ،

مناصفة بينهما على الشياع ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " لالحسناء "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ادبنعلي "

نوعه : أرض فالحية بورية ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل املدعو 

" دوار بوتكمارين" ،

مساحته : 02 هـ 03 آ 39 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم استمرارعدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 ،

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-139310

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم راي بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك دو ارار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك دوارار"

نوعه : أرض فالحية بورية ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل املدعو 

" دوار بوتكمارين" ،

مساحته : 80 آ 93 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم استمرارعدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 ،

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-139311

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم راي بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " تكنيت 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" تكنيت 2 "

نوعه : أرض فالحية بورية ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل املدعو 

" دوار بوتكمارين" ،

مساحته : 88 آ 37 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : املمر،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم استمرارعدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 

رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 .

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-139312

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم راي بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك اسك "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اسك "

نوعه : أرض فالحية بورية ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل املدعو 

" دوار بوتكمارين" ،

مساحته : 12 آ 24 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 
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شرقا : الطريق ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2019 ،

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-139313

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم راي بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " تبحيرت 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"تبحيرت1"

نوعه : أرض عارية بورية بها بناية صغيرة قدمية مهدومة وصهريج ،

موقعه : جماعة وقيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل املدعو 

" دوار بوتكمارين" ،

مساحته : 24 آ 86 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : املمر ،

غربا : الطريق ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم استمرارعدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2019 

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 30 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-139314

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد محمد االعرج بن احلسن ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " بوتكيوارين "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االعرج "

نوعه : أرض فالحية بورية ،

موقعه : جماعة وقيادة اثنني أملو تنكرفا دائرة واقليم سيدي ايفني 

باحملل املدعو " دوار االلن " ،

مساحته : 01 هـ 04 آ 36 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة أحكون ، 

شرقا : ورثة أحكون بعضا وبعزي بعضا آخر، 

جنوبا : ورثة مبارك احلاج بعضا وبعزي بعضا آخر،

غربا : بحيرة االلن بعضا وبوجبي وورثة مبارك احلاج بعضا آخر، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر2019 ،

على   2020 فبراير   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-139315

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : السيد احلسن اقالل بن احلسني ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك احلسن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك احلسن "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت ،

مساحته : 51 آ 90 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة ادحساين ، 

شرقا : أقالل أحمد ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : أقالل صالح ، 

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2019 ،

على   2020 فبراير   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-139316

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ السيدة رقية بال بنت محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " افتاس 3 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"منزل بال "

نوعه : أرض بها منزل في طور البناء ،

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " افتاس 3 " ،

مساحته : 01 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-25364 ، 

شرقا : زنقة ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : بال احلسن ، 

احلقوق العينية : الشيء . 



عدد 1097 - 12 جمادى األولى 1441 )08 يناير 2020(218

أصل امللك : 

رسم هبة عدلي مؤرخ في 16 فبراير 2016 ،

نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في23 أكتوبر2015،

شهادة ادارية مؤرخة في 20 ديسمبر 2019 عدد 167/2019.

على   2020 فبراير   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعةc 09 : 30 صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" أحسني 2 " 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3991 

بتاريخ 26 ابريل 1989 

مبقتضى مطلب اصالحي غير مؤرخ املرجع حتت عدد 1887 فإن مسطرة 

 31  -  1316 رقم  التحفيظ  مطلب   "  2 أحسني  املسمى"  امللك  حتفيظ 

الكائن بجماعة الركادة قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو 

أزغار تتابع من اآلن فصاعدا في اسم محمد أكروش وذلك مبقتضى نفس 

العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

- عقد توثيفي مؤرخ في 01 سبتمبر 2008 .

وجتدر االشارة الى أن االيداع املضمن بتاريخ 12 سبتمبر 2008 كناش 

11 عدد 911 قد مت الغاؤه وغير ذي موضوع ابتداء من نشر هذه اخلالصة 

االصالحية باجلدريدة الرسمية .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62162 - 35

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : احلسني الشتوكي بن أحميدة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان النخلة .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان النخلة .

نوعه : أرض عارية .

موقعه : بلدية الصويرة دوار العرب . 

مساحته : 55 آر 61 سنتيارا تقريبا.

حدوده

شماال : رسم عقاري عدد 26306 - 35– طريق عمومي .

شرقا : القايد الفضيل .

جنوبا : رسم عقاري عدد 18666 - 35.

غربا : طريق عمومي _ ورثة احلسن مودا .

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 مارس 2015 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 مارس 2015 

رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 8 ديسمبر 2014 

نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 ابريل 2011 

استمرار مؤرخ في 19 نوفمبر 2016.

استمرار مؤرخ في 19 نوفمبر 2016

شهادة إدارية عدد 1مؤرخة في 20 ديسمبر 2019 

شهادة إدارية عدد 10 مؤرخة في 23 ديسمبر 2015

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 فبراير 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62163 - 35

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : ايغينست بغونو جان ماغي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : متاللت أوجلول .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : متاللت أوجلول .

نوعه : أرض عارية .

موقعه : بلدية الصويرة دوارالغزوة . 

مساحته : 80 آر 00 سنتيارا تقريبا.

حدوده

شماال : ملك مخزني .

شرقا : ملك مخزني .

جنوبا : الطريق 

غربا : رسم عقاري عدد 30243 - 35

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 

رسم قسمة عدلي مؤرخ في 10 ماي 2014 

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2004 

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2012

استمرار مؤرخ في 24 اغسطس 1991. 

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 فبراير 2020 على الساعة 13 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62164 - 35

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : عبد اللطيف خلومية ابن الركراكي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الدهيرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدهيرة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة الشياظمة اجلنوبية جماعة حد 

الدرى دوار مترازة. 
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مساحته : 19 آر 35 سنتيارا تقريبا.

حدوده

شماال : محمد شيمون. 

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : ورثة الشموري.

غربا : ورثة احلاج سالم بن عمارة.

احلقوق العينية : حق السطحية عبارة عن شجرتي أركان مشتركة 

مع احلاج سالم بن عمارة.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 يناير 2016

- شهادة إدارية عدد 03 مؤرخة في 20 يناير 2016.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 26 فبراير 2020 مع 12 : 30.

مطلب رقم 62165 - 35

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : زينب الفرم بنت احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دودوار.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دودوار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وخربة.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة وجماعة تدزي دوار اندجارن. 

مساحته : 37 آر 81 سنتيارا تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة اندجار حبيب. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : ورثة محمد اندجار

غربا : ورثة لفرم حسن.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 109 مؤرخة في 27 سبتمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 26 فبراير 2020 مع 12 : 00.

مطلب رقم 62166 - 35

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1321.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1321.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

سوق  سميمو  وجماعة  قيادة  متنار  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

سميمو رقم 11. 

مساحته : 24 سنتيارا تقريبا.

حدوده

شماال : األحباس. 

شرقا : زنقة عرضه 5 امتار

جنوبا : امللك اجلماعي 

غربا : امللك اجلماعي 

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 2729 مؤرخة في 05 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 27 فبراير 2020 مع 11 : 30.

مطلب رقم 62167 - 35

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1318.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1318.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

سوق  سميمو  وجماعة  قيادة  متنار  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

سميمو رقم 8. 

مساحته : 19 سنتيارا تقريبا.

حدوده

شماال : األحباس. 

شرقا : زنقة عرضه 5 امتار.

جنوبا : األحباس.

غربا : امللك اجلماعي جلماعة سميمو.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 2732 مؤرخة في 05 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 27 فبراير 2020 مع 09 : 30.

مطلب رقم 62168 - 35

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1324.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1324.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

سوق  سميمو  وجماعة  قيادة  متنار  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

سميمو رقم 7. 

مساحته : 21 سنتيارا تقريبا.
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حدوده

شماال : األحباس. 

شرقا : زنقة عرضها 05 أمتار.

جنوبا : األحباس.

غربا : امللك اجلماعي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 2733 مؤرخة في 05 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 27 فبراير 2020 مع 10 : 30 

مطلب رقم 62169 - 35

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالبو التحفيظ : 

- عبد اهلل املنصوري ابن الركراري 

- محمد املنصوري ابن الركراري 

- سعيد املنصوري ابن الركراري 

- احلسني املنصوري ابن الركراري 

- مولعيد املنصوري بنت الركراري 

- ساعدة اكلول بنت عمر 

- حلسن سكرين ابن احمد 

- عمر كيلول ابن حسن 

- حسن كيلول ابن عمر 

- أمني كيلول ابن عمر 

- سعيدة كيلول بنت عمر 

- فتيحة جلغل بنت محمد 

- أيوب املنصوري ابن خالد 

- وليد املنصوري ابن عبد اجمليد 

- ماجدة املنصوري بنت عبد اجمليد.

و5460  والرابع  والثالث  والثاني  لألول   10920 بنسبة  بينهم  الشياع  على 

عشر  والثانية  للثامن  و1155  للسابع  و2240  للسادسة  و10880  للخامسة 

و3640  عشر  للثالث  و8085  عشر  للحادية  و693  والعاشر  للتاسع  و1386 

للرابعة عشر و7280 للخامس عشر الكل من أصل 87040.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : القهوة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : القهوة.

نوعه : أرض بها بناية.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة دوار الغزوة. 

مساحته : 01 آر 18 سنتيارا تقريبا.

حدوده

شماال : كبير املنصوري. 

شرقا : ورثة شهاب حسن.

جنوبا : الطريق الرئيسية.

غربا : كبير املنصوري.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 ماي 2001.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 15 يناير 1994. 

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 13 ماي 2001. 

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 18 مارس 2008.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2017.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 08 مارس 2018.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 07 مارس 2019.

- رسم مناسخة الفرائض الشرعية مؤرخ في 02 اكتوبر 2019.

- رسم موجب مطابقة االسم عدلي مؤرخ في 28 اكتوبر 2019.

- نسخة طبق األصل لعقد ثبوت الشخصية مؤرخة في 16 ديسمبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 11 مؤرخة في 27 فبراير 2001.

- تصريح بالشرف مؤرخ في 26 ديسمبر 2019.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 28 اغسطس 2019.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 14 نوفمبر 2019.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 19 يونيو 2017.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 29 يوليو 2019.

تاريخ التحديد 27 فبراير 2020 مع 13 : 00.

مطلب رقم 62170 - 35

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : حبيبة السعداوي بنت الفاطمي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : السعداوي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : السعداوي.

نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي ومطفيتني.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة الشياظمة اجلنوبية جماعة حد 

الدرى دوار آيت العياشي. 

مساحته : 05 آر تقريبا.

حدوده

شماال : الطريق.

شرقا : طريق.

جنوبا : زهرة بنت الركراكي..

غربا : محمد ابن البشير.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2006.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 فبراير 1987.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 فبراير 1987.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 26 فبراير 2020 مع 12 : 30.



221 عدد 1097 - 12 جمادى األولى 1441 )08 يناير 2020(

مطلب رقم 62171 - 35

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : بهيجة زعيتري بنت العياشي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك الكرمة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الكرمة.

نوعه : أرض فالحية محاطة بسور بها شجرة أركان وشجرة خروب.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اوناغة دوار القليعة. 

مساحته : 42 آر 78 سنتيارا تقريبا.

حدوده

شماال : بوجمعة الشرادي - ميلود الشرادي. 

عدد  التحفيظ  مطلب   -  35  -  22967 عدد  العقاري  الرسم   : شرقا 

7542 - 35 - ممر خاص .

جنوبا : بوجمعة زطار.

عدد  التحفيظ  مطلب   - الشرادي  ميلود   - الشرادي  بوجمعة   : غربا 

8822 - 35 - ورثة احمد زطار.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 اغسطس 2012

- صورة شمسية لرسم إراثة مؤرخ في 13 ابريل 2007.

- صورة شمسية لرسم قسمة رضائية مؤرخ في 24 مارس 2014.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 440 مؤرخة في06 يوليو 2012.

 10 في  مؤرخة   79 عدد  االسم  مطابقة  لشهادة  شمسية  صورة   -

اغسطس 2012

تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 02 مارس 2020 مع 09 : 30.

مطلب رقم 62172 - 35

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السعيد العناية ابن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تسا هناد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تسا هناد.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة اكرض دوار بوزمة. 

مساحته : 12 آر 48 سنتيارا تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة حلسن اوشاهد. 

شرقا : عمر العناية .

جنوبا : الطريق.

غربا : حليمة العناية - كلثوم العناية.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 1958.

- نسخة من رسم إراثة مؤرخ في 28 مارس 2007.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 24 مارس 2014.

شهادة إدارية عدد 04 مؤرخة في 30 اكتوبر 2017.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 30 اكتوبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 02 مارس 2020 مع 12 : 30.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي.    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32758 - 36

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تودية 247317"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تودية 247317"

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة بني جرفط ، احملل املدعو : " تودية 247317"

مساحته : 02 هـ 82 ار 86 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احمد الهاشمي ؛

جنوبا : طريق و ورثة استيتو ؛

شرقا : ورثة الطاهر و عبد السالم احلراق؛

غربا : ورثة استيتو

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد ؛

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

الساعة 09 و النصف صباحا؛

مطلب رقم 32759 - 36

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان عني دالية 247631"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان عني دالية 247631"

نوعه : ارض فالحية 

: " جنان  ، احملل املدعو  : اقليم العرائش ، جماعة بني جرفط  موقعه 

عني دالية 247631"
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مساحته : 31 ار 73 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة دار احساين ؛

جنوبا : شعبة ؛

شرقا : ازرقاد؛

غربا : مزوار

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 11 صباحا؛

مطلب رقم 32760 - 36

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " التويرسة 247632 "

مبراير جار  التويرسة   "  : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

ازلقان 247632 "

نوعه : ارض فالحية 

التويرسة   "  : املدعو  احملل   ، جرفط  بني  جماعة   ، العرائش  اقليم   : موقعه 

" 247632

مساحته : 12 ار 04 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة الطالبي ؛

جنوبا : عبد السالم الفقيه ؛

شرقا : ازرقاد؛

غربا : رحمة احلراق

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 12 و النصف زواال؛

مطلب رقم 32761 - 36

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالقصر الكبير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مرجع فدان حتت املدشر 247627"

املدشر  حتت  فدان  مرجع   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

"247627

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : اقليم العرائش ، جماعة بني جرفط ، احملل املدعو : " مرجع 

فدان حتت املدشر 247627"

مساحته : 13 ار 92 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ازرقاد ؛

جنوبا : مزوار ؛

شرقا : ورثة دار احساين؛

غربا : ازرقاد

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة؛

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

الساعة 14 بعد الزوال؛

مطلب رقم 32762 - 36

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : السيد محمد الغزاوي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " نزار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نزار"

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي و طابق اول و مرافق بالسطح

موقعه : اقليم العرائش ، مدينة القصر الكبير ، احملل املدعو : " شارع 

املسيرة اخلضراء

مساحته : 01 ار 59 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الطريق ؛

جنوبا : عبد السالم املصباحي ؛

شرقا ورثة بوغالب الرفاعي ؛

غربا : ورثة حلسن رحيم؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عقار عدلي ضمن اصله بكناش األمالك رقم 16 

صحيفة 17 عدد 22 بتاريخ 09 فبراير 1969.

- شهادة املطابقة رقم الرسم 203 سنة 1962مؤرخة في 25 نوفمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 25 فبراير 2020 على 

الساعة 11 و النصف صباحا؛

مطلب رقم 32763 - 36

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019

طالبة التحفيظ : السيدة أمينة الكوش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكوش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكوش"

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

موقعه : مدينة العرائش ، احملل املدعو : " زنقة الغريسة رقم 41

مساحته : 70 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 14154 - 36 ؛

جنوبا : الرسم العقاري 39238 - 36 ؛
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شرقا منزل ؛

غربا : منزل؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- نسخة من رسم اراثة عدلي مضمن اصله بكناش التركات رقم 23 

صحيفة 58 عدد 50 بتاريخ 20 يوليو 2004.

- عقد بيع دار عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 27 اغسطس 2004.

- صورة طبق األصل من رسم وكالة مفوضة عرفي مصحح االمضاء 

حتت عدد 9173.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 25 فبراير 2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا؛

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش 

الظريف العربي    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 64075 - 37

تاريخ اإليداع : 24 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : محمد انويور بن علي ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زبير بن عياد " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حفصة1 ؛

مشتمالته : أرض بها بناية من طابق ارضي و أشجار العنب ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وليد احملل املدعو زبير بن عياد .

مساحته : 3 ار 20  س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : سي عمر بن حميدو الطيبي وورثة بوفتيلة ؛ 

شرقا : البائع الطيبي علي بن احلاج و علي بن عمر بن محمد 

جنوبا : احلاج اخملتار و سي محمد بوفتيلة ؛ 

غربا : الطريق و ورثة الطيبي و اخملتار ومحمد بن احلاج احميدو بوفتيلة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم شراء عدلي بتاريخ مارس 1984 

شهادة إدارية بتاريخ 6 سبتمبر 2019 

 . h 15 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 فبراير 2020 على الساعة

مطلب رقم 64076 - 37

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالب التحفيظ : عبدالسالم حسوني بن محمد ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدشيار " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك عبدالسالم احلسوني ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم و بلدية تاونات جماعة تاونات حي الدشيار احملل املدعو الدشيار.

مساحته : 98  س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : رسم عقاري عدد 4548 - 37 و الرسم العقاري عدد 4861 - 37؛ 

شرقا : ورثة بوزيد حسوني 

جنوبا : الطريق عرضها 6 امتار ؛ 

غربا : محمد حسوني ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم ملكية عدلي بتاريخ 9 اغسطس 2016 

شهادة إدارية بتاريخ 23 ديسمبر 2019 

 . h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 فبراير 2020 على الساعة

مطلب رقم 64078 - 37

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة املعسكر " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة املعسكر ؛

مشتمالته : أرض بها مقبرة إسالمية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو بوكنالة .

مساحته : 04 هـ 10 ار 00  س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الطريق املعبدة و أوالد عليلو ؛ 

غربا : ورثة مصباح محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 13 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 فبراير 2020 على الساعة

مطلب رقم 64079 - 37

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عرصة الصهريج " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عرصة الصهريج ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو عني اخماري .

مساحته : 7 ار 00  س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : فرواح فاطمة ؛ 
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شرقا : البنيري محمد والبنيري فاطمة 

جنوبا : الشعبة ؛ 

غربا : الشعبة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 11 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 فبراير 2020 على الساعة

مطلب رقم 64080 - 37

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عرصة بوعزة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عرصة بوعزة ؛

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو عني اغماري .

مساحته : 5 ار 00  س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق واالحباس ؛ 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : البشيري حسن و احمد بن بوشتى املصباحي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 10 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 فبراير 2020 على الساعة

مطلب رقم 64081 - 37

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ماتبقى من كرادة و افرى " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ماتبقى من كرادة و افرى 

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو دوار أوالد بوحسن.

مساحته : 8 ار 00  س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة الشكري ؛ 

شرقا : الطريق 

جنوبا : االحباس ؛ 

غربا : ورثة الشكري ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 12 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 فبراير 2020 على الساعة

مطلب رقم 64082 - 37

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املسقة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : املسقة ؛

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو اجملابرة .

مساحته : 01 هـ 50 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : عبداحلق الترايبي وعبد السالم احواصلي ؛ 

شرقا : احواصلي عبداحلق و احواصلي اخلمار و بوصوف عبدالقادر 

جنوبا : احواصلي ناصر ؛ 

غربا : احواصلي عياد ، احواصلي الراضي و الترايبي بوشتى ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 فبراير 2020 على الساعة

مطلب رقم 64083 - 37

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة اغدير داوود " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة اغدير داوود ؛

مشتمالته : أرض بها مقبرة إسالمية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو اجملابرة .

مساحته : 02 هـ 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : طلحة محمد ؛ 

شرقا : بوصوف بوشتى 

جنوبا : امليداوي احمد و بوصوف بوشتى ؛ 

غربا : اليوسفي محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 h التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 فبراير 2020 على الساعة

 . 10

مطلب رقم 64084 - 37

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اللوياح " ؛
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اللوياح ؛

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو اجملابرة .

مساحته : 01 هـ 50 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : احواصلي اخلمار و احواصلي بوشتى ؛ 

شرقا : احواصلي عبدالسالم و احواصلي بوشتى 

جنوبا : احواصلي زهرة و احلسن احواصلي ؛ 

غربا : احواصلي محمد و احواصلي اخلمار ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 11 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 فبراير 2020 على الساعة

مطلب رقم 64085 - 37

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة سيدي يوسف " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي يوسف 

مشتمالته : أرض بها مقبرة إسالمية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو اجملابرة .

مساحته : 15 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : طلحة محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 12 45 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26 فبراير 2020 على الساعة

مطلب رقم 64086 - 37

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عقبة اجلامع 1 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عقبة اجلامع 1 

مشتمالته : أرض فالحية ؛

: اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو  موقعه 

بوجدار .

مساحته : 2 هـ 25 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : العربي الوزاني ؛ 

شرقا : الطريق 

جنوبا : السيوري محمد ؛ 

غربا : الشعبة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 11 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 فبراير 2020 على الساعة

مطلب رقم 64087 - 37

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " صفيف الباب " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : صفيف الباب 

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو الريانية .

مساحته : 50 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : محمد الرياني و فراقشي عبد السالم و الرياني احمد ؛ 

شرقا : الرياني عبد السالم و الهواري محمد . 

جنوبا : الرياني محمد و فراقشي عبد السالم ؛ 

غربا : مقبرة سيدي سعود ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 12 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 فبراير 2020 على الساعة

مطلب رقم 64088 - 37

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خربة سيدي يعقوب " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خربة سيدي يعقوب 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو ااجملابرة .

مساحته : 03 هـ 50 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ادريس الصنهاجي ؛ 

شرقا : ادريس الصنهاجي واملقبرة 

جنوبا : خرقوق محمد و شطيبة محمد ؛ 
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غربا : السيوري محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 29 فبراير 2020 على الساعة

مطلب رقم 64089 - 37

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : راضية املزيوني بنت علي ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني خنزير " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عني خنزير ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو دوار أوالد 

عبداهلل .

مساحته : 2 ار 54 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة احلاج علي بن عبدالسالم ؛ 

شرقا : فاطمة املزيوني بنت علي 

جنوبا : سعيد املزيوني ؛ 

غربا : ورثة احلاج علي بن عبد السالم ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم ملكية عدلي بتاريخ 11 مارس 2015 

شهادة إدارية بتاريخ 23 ديسمبر 2019 ؛ 

وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 2 ماي 2019 .

 . h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64090 - 37

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : راضية املزيوني بنت علي ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أوالد عبداهلل " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أوالد عبداهلل ؛

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو دوار أوالد 

عبداهلل .

مساحته : 3 ار 46 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : االحباس ؛ 

شرقا : الطريق عرضها 15 متر 

جنوبا : عبدالقادر بن احلاج علي ؛ 

غربا : فاطمة بنت احلاج علي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم ملكية عدلي بتاريخ 4 يونيو 2014 

شهادة إدارية بتاريخ 23 ديسمبر 2019 ؛ 

وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 2 ماي 2019 .

 . h 10 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64091 - 37

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عني امناخر " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عني امناخر ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة مساسة احملل املدعو عني مناخر .

مساحته : 7 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3964 - 37 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 3964 - 37 ؛ 

جنوبا : الطريق ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 3964 - 37 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 15 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64092 - 37

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " عقبة اجلامع 2 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عقبة اجلامع 2 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني معطوف احملل املدعو بوجدار .

مساحته : 40 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الوزاني العربي ؛ 

شرقا : الوزاني العربي ؛ 

جنوبا : االسيوري محمد ؛ 

غربا : الطريق واالحباس ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 13 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 مارس 2020 على الساعة
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مطلب رقم 64093 - 37

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مقبرة سيدي امحمد " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مقبرة سيدي امحمد ؛

مشتمالته : أرض بها أشجار غابوية ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة بني وليد احملل املدعو أوالد احلمزية.

مساحته : 01 هـ 50 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : التشوفتي عبدالسالم و ورثة البريتسي احمد ؛ 

شرقا : الصوفي ادريس و ورثة محمد بن احمد بن احلاج ؛ 

جنوبا : الناجي محمد و محمد الطعام و شوطو محمد و العناني سعيد 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة 

 . h 11 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 3 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64094 - 37

تاريخ اإليداع : 2 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : املصطفى الورياغلي بن ادريس 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان الكعدة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان الكعدة ؛

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة أوالد داوود احملل املدعو مزارع 

دوار حجرية .

مساحته : 35 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : بوشتى احلمامي ؛ 

جنوبا : الطريق املعبدة 

غربا : حسن الورياغلي بن ادريس ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي بتاريخ 23 اكتوبر 2018 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 3 ماي 1987

 . h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 4 مارس 2020 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

ابن طامة يوسف     

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31548 - 39

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة كورداي بنت احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » كورداي «.    

نوعـه : ارض عارية بها بناية سفلية قدمية.

موقعه : دوار امبارك او سالم مدينة تارودانت.

مساحته : 03 آر 54 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : محجوبة كورداي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 20530 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2018.

تاريخ التحديد : 26 فبراير 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31549 - 39

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مسجد ايت واحليبا ومرافقه«.    

نوعـه : ارض بها مسجد ومدرسة عتيقة .

موقعه : دوار ايت واحليبا جماعة ارزان قيادة الفيض اقليم تارودانت.

مساحته : 09 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابو الهناء عمر والرغيبي عبد اهلل؛ 

شرقا : عفافي عبد اهلل والزنقة؛ 

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 5101 مؤرخة في 18 ديسمبر 2019. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

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

مطلب رقم 31550 - 39

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مسجد ايت عثمان «.    
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نوعـه : ارض بها مسجد ومرافقه .

موقعه : دوار ايت عثمان جماعة ارزان قيادة الفيض اقليم تارودانت.

مساحته : 06 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 15927 - 39؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 15927 - 39؛ 

جنوبا : ورثة احلسواني ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 15927 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 5102 مؤرخة في 18 ديسمبر 2019. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

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

مطلب رقم 31551 - 39

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مسجد ايت خلخال ومرافقه«.    

نوعـه : ارض بها مسجد ومرافقه .

موقعه : دوار ايت خلخال جماعة ارزان قيادة الفيض اقليم تارودانت.

مساحته : 18 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : الزنقة.

جنوبا : الزنقة وورثة بوقليج عمر ؛

غربا : الزنقة وشحور ابراهيم وعلي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 5100 مؤرخة في 18 ديسمبر 2019. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 27 فبراير 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31552 - 39

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد لقزيز احمد بن العربي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار احلاج احمد «.    

نوعـه : أرض فالحية .

اوالد  قيادة  البيضاء  الكدية  جماعة  الكرعة  الكرون  دوار   : موقعه 

امحلة دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 13 ار 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة محمد البنضاضي منهم عبد العزيز، الزنقة، شرف عمر 

وورثة علي السول منهم نور الدين؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 5623 - 39؛ 

جنوبا : ورثة ايت اوبالل منهم ابراهيم؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 فبراير 2018.

تاريخ التحديد : 27 فبراير 2020 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31553 - 39

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : 

- السيد سعيد الهاللي بن علي بنسبة 1/2.

- السيدة فطيمة الهاللي بنت ابراهيم بنسبة 1/2.

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

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : الزرايب باب اخلميس مدينة تارودانت.

مساحته : 01 ار 24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املعصرة؛ 

شرقا : خديجة ندمي والطريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : بنعمر مولود؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 اكتوبر 2019.

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2019.

- نسخة لعقد شراء عدلي محرر اصلها في 14 ماي 1987.

- نسخة لعقد وكالة عدلي محرر اصلها في 17 نوفمبر 1983.

تاريخ التحديد : 26 فبراير 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31554 - 39

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد عمر وعبد اهلل بن محمد

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

نوعـه : ارض عارية.

: دوار الطلبة جماعة سيدي احمد اوعمر قيادة عني شعيب  موقعه 

دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 10 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : عيسى بن احلميدي؛ 

جنوبا : عيسى بن احلميدي؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 14 نوفمبر 2017.

- نسخة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ابريل 2013.

- نسخة لرسم اراثة عدلي محرر اصلها في 16 يوليو 2011.

اصلها  استمرار عدلي محرر  لنسخة رسم  - صورة شمسية 

في 15 فبراير 2012.

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 يناير 2018.

- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 23 اغسطس 2016.

تاريخ التحديد : 28 فبراير 2020 على الساعة 30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 31555 - 39

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد محمد ادخسان بن عبد الرحمان.

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار تسوقت جماعة ملهارة قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 02 هأ 58 ار 04 س تقريبا.

حدوده : 

الضاويةـ  الفضة،  موسى  بن  ايت  الزم،  اوبراهيم  محمد   : شماال 

وابركوك احلاج احلسني؛ 

شرقا : ايت بن موسى الفضة، الضاوية، مطلب التحفيظ عدد 15410 - 39 

واليعقوبي احلاج ابراهيم؛ 

جنوبا : طريق واليعقوبي احلاج ابراهيم؛ 

غربا : ابركوك احلاج احلسني؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 28 فبراير 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31556 - 39

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيظ : 

- السيد محمد كر بن احمد بنسبة 1/2 .

- السيد اكليلي بن علي بنسبة 1/2 .

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار بويحي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 60 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : ورثة باري الضاوي؛ 

جنوبا : ساسي اوبلعيد؛

غربا : ساسي اوبلعيد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 اكتوبر 2019.

- ملحق رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ماي 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 2016.

- نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 نوفمبر 2015.

- نسخة طبق االصل لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2015.

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 09 اكتوبر 2019.

تاريخ التحديد : 28 فبراير 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31557 - 39

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد البغدادي عبد الكبير بن احمد.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابقني علويني.

موقعه : حي بوخريص بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 69 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الدهبي نو الدين؛ 

غربا : عبد الكبير محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2018.

- نسخة طبق االصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 18 يونيو 2019.

تاريخ التحديد : 28 فبراير 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31558 - 39

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مقبرة تابيا القدمية «.    
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نوعـه : مقبرة .

موقعه : دوار تابيا بلدية تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 20 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 22134 - 39 ومطلب التحفيظ عدد 2696 - 39؛ 

جنوبا : محمد بن صالح و الرسم العقاري عدد 4265 - 39 ؛

غربا : ورثة محي الدين عمر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 5144 مؤرخة في 26 ديسمبر 2019. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 02 مارس 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31559 - 39

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قطعة تعدنيشت 1 «.    

نوعـه : ارض فالحية .

موقعه : مزارل اسول بلدية تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 59 ار 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مشاي محمد والطريق؛ 

شرقا : عراج محمد؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : مبارك الي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 5246 مؤرخة في 26 ديسمبر 2019. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 02 مارس 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31560 - 39

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قطعة تعدنيشت 2 «.    

نوعـه : ارض فالحية .

موقعه : مزارل اسول بلدية تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد؛ 

شرقا : اد سعيد سعيد بن عمر؛ 

جنوبا : ساقية؛

غربا : مبارك الي؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 5245 مؤرخة في 26 ديسمبر 2019. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 02 مارس 2020 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31561 - 39

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قطعة سيدي الدفيرات«.    

نوعـه : ارض فالحية بها اشجار االركان .

شعيب  عني  قيادة  بوموسى  سيدي  جماعة  توزكنني  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 90 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 6910/س؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 6910/س ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 6910/س ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 7080/س ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 5211 مؤرخة في 23 ديسمبر 2019. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31562 - 39

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

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

نوعـه : ارض فالحية بها اشجار االركان .

شعيب  عني  قيادة  بوموسى  سيدي  جماعة  توزكنني  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 44 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسمني العقاريني عدد 30692/س – 12561 - 39؛ 
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شرقا : الرسم العقاري عدد 24943/س ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 22879/09 ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 22879/09 والرسم العقاري عدد 12561 - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 5210 مؤرخة في 23 ديسمبر 2019. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31563 - 39

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قطعة داخل الدوار «.    

نوعـه : ارض عارية بها شجرة زيتون ونخلتني واشجار مختلفة .

موقعه : دوار تافوكت جماعة و قيادة احمر دائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 11 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : الزنقة ؛ 

جنوبا : ساقية بدازة والطريق؛

غربا : االحباس؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 4066 مؤرخة في 24 ديسمبر 2019. 

- احليازة الهادئة املستمرة والطويلة االمد. 

تاريخ التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31567 - 39

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : 

- السيد احلسن ايت سعيد بن محمد بنسبة 1/2 .

- السيدة تورية سعيف بنت محمد بنسبة 1/2 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » املكازة «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار بويحي جماعة الدير قيادة ودائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : افخار علي؛ 

شرقا : ورثة شكير عبد اهلل، مطلب التحفيظ عدد 11359 - 39، ورثة 

علي خاي والطريق؛ 

جنوبا : ورثة الطائي و ايت بدن بن بيه؛

غربا : طريق،ورثة سعيد ازماني، الرسم العقاري عدد11182 - 39 و ايت 

بدن بن بيه؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2019.

- نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 29 نوفمبر 2019.

تاريخ التحديد : 04 مارس 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31568 - 39

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

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

امالك الدولة بتارودانت.

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

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار ايت بيهي جماعة اداو مومن قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 11 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الكنكاف ربيعة الكنكاف امينة؛ 

شرقا : الكنكاف ربيعة الكنكاف امينة؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الكنكاف ربيعة الكنكاف امينة؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31569 - 39

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

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

امالك الدولة بتارودانت.

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

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار العويسات جماعة اداو مومن قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 19 ار 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 
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شرقا : الرسم العقاري عدد 9315 - 39؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9315 - 39؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31570 - 39

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

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

امالك الدولة بتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مدرسة اوالد مومن «.    

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار اوالد مومن جماعة اداو مومن قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 51 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الواعر؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31571 - 39

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

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

امالك الدولة بتارودانت.

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

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار القياد جماعة اداو مومن قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 29 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك الدوار؛ 

شرقا : ورثة الضو بوشفرة؛ 

جنوبا : ملك الدوار؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31572 - 39

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

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

امالك الدولة بتارودانت.

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

نوعـه : مدرسة.

موقعه : دوار ايت محمد اسعيد جماعة اداو مومن قيادة احمر اقليم تارودانت.

مساحته : 07 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة رحال عمر؛ 

شرقا : ورثة رحال عمر وورثة الساملي عبد السالم؛ 

جنوبا : وورثة الساملي عبد السالم؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 09 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 31573 - 39

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : 

- السيدة عناية ايت سي حمو بنت محمد بنسبة 5/40.

- السيد محمد عاسري بن محمد بنسبة 14/40.

- السيد اسماعيل عاسري بن محمد بنسبة 14/40.

- السيدة سعيدة عاسري بن محمد بنسبة 7/40.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تالبورت نتركا «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار متضوت جماعة اكيدي قيادة اوزيوة دائرة تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد الرحمان ورغان؛ 

شرقا : رقوش ادوحمان؛ 

جنوبا : احمد ايت بحيد؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2018.

- نسخة طبق االصل لعقد اراثة مؤرخة في 16 فبراير 2014.

- نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 09 يوليو 2014.

- وكالة عرفية مؤرخة في 25 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 04 مارس 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.
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مطلب رقم 31574 - 39

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : 

- السيدة عناية ايت سي حمو بنت محمد بنسبة 5/40.

- السيد محمد عاسري بن محمد بنسبة 14/40.

- السيد اسماعيل عاسري بن محمد بنسبة 14/40.

- السيدة سعيدة عاسري بن محمد بنسبة 7/40.

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

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : دوار متضوت جماعة اكيدي قيادة اوزيوة دائرة تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 88 ار 12 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة العسري منهم محمد؛ 

شرقا : ورثة ايت سي حمو منهم عناية؛ 

جنوبا : بوسرحان عبد املالك؛

غربا : بوسرحان عبد املالك؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2018.

- نسخة طبق االصل لعقد اراثة مؤرخة في 16 فبراير 2014.

- نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 09 يوليو 2014.

- وكالة عرفية مؤرخة في 25 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 04 مارس 2020 على الساعة 12 : 30 ظهيرة.

مطلب رقم 31575 - 39

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : 

- السيدة عناية ايت سي حمو بنت محمد بنسبة 5/40.

- السيد محمد عاسري بن محمد بنسبة 14/40.

- السيد اسماعيل عاسري بن محمد بنسبة 14/40.

- السيدة سعيدة عاسري بن محمد بنسبة 7/40.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مكجدار «.    

نوعـه : ارض فالحية بها اشجار الليمون.

موقعه : دوار متضوت جماعة اكيدي قيادة اوزيوة دائرة تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 07 هـ 62 ار 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : شعبة؛ 

شرقا : ورثة ايت سي حمو منهم عناية؛ 

جنوبا : ايت بال حماد وبوسرحان عبد املالك ؛

غربا : غابة الدولة؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 اغسطس 2016.

- نسخة طبق االصل لعقد اراثة مؤرخة في 16 فبراير 2014.

- نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مؤرخة في 09 يوليو 2014.

- وكالة عرفية مؤرخة في 25 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 04 مارس 2020 على الساعة 14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 31576 - 39

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : 

- السيد عبد اخلالق بوكلو بن احماد بنسبة 1/6.

- السيدة سعيدة هاوين بنت علي بنسبة 1/6.

- السيدة ابتسام بوكلو بنت عبد اخلالق بنسبة 1/6.

- السيد عبد الرحمان بوكلو بنت عبد اخلالق بنسبة 1/6.

- السيدة سارة بوكلو بنت عبد اخلالق بنسبة 1/6.

- السيدة امينة بوكلو بنت عبد اخلالق بنسبة 1/6.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » امرشيك «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار متزضاوت ضواحي ساقية متاللت بلدية تارودانت.

مساحته : 32 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلغاوي محمد؛ 

شرقا : الطريق وورثة كوغزيفن؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2019.

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لعقد شراء مؤرخة في 13 يناير 1997. 

- شهادة ادارية مؤرخة في 16 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 04 مارس 2020 على الساعة 14 : 00 زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك الوزانية بأوالد الغزال« 

مطلب رقم 28187 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 1010 املؤرخة في 09 ماي 2018.

مسطرة  فان   2019 نوفمبر   27 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

الغزال " موضوع مطلب  بأوالد  الوزانية  امللك املسمى" ملك  حتفيظ 

تارودانت،  بلدية  الغزال  اوالد  دوار  الكائن   39  -  28187 عدد  التحفيظ 

التحفيظ وملساحة  االن فصاعدا في اسم نفس طالب  ستتابع من 

الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك  سنتيارا،   24 ار   13 قدرها  حقيقية 

املودعة سالفا تدعيما ملطلب التحفيظ.

احملافظ على االمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     
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محافظة صفرو

مطلب رقم 30127  - 41

تاريخ االيداع : 20 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد إلياس بن عبد القادر املرتاجي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بوسعود أكران.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوسعود". 

نوعـه : أرض فالحية بها 146 شجرة من الزيتون؛

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

احمد، احملل املدعو : "بوسعود اكران".

مساحته : 03 هـ 87 آ 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عزوز املرتاجي، عبد القادر املرتاجي؛

شرقا : حسن املرتاجي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد16076 - 41،الرسم العقاري عدد 25298  - 41؛

غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم ملكية عدلي ضمن أصله بعدد 333 صحيفة 334 

كناش األمالك رقم 28 مؤرخ في 12 نوفمبر 1998؛

2 - نسخة لرسم ملكية عدلي ضمن أصله بعدد 355 صحيفة 354 

كناش األمالك رقم 28 مؤرخ في 12 نوفمبر 1998؛

3 - نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 15 مارس 2002؛

4 - نسخة لرسم ثبوت إراثة عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2010؛

5 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ماي 2014؛

6 - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 295 صحيفة 315 كناش االمالك 

رقم 123 مؤرخ في 28 يونيو 2018؛

7 - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 279 صحيفة 267 كناش االمالك 

رقم 120 مؤرخ في 28 يونيو 2018؛

8 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2018؛

9 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2018؛

10 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 2018؛

11 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 يونيو 2019؛

12 - عقد ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 07 أكتوبر 2019؛ 

13 - شهادة مطابقة اإلسم بتاريخ 19 نوفمبر2019؛ 

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

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30128  - 41

تاريخ االيداع : 23 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : السيدة ياسمينة بنت محمد ازغاني.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك بوعجول.

االسم الدي اعطته طالبة التحفيظ للملك : "ملك بوعجول". 

نوعـه : أرض فالحية بها 102 شجرة من الزيتون؛

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

املدعو : "بوعجول".

مساحته : 76 آ 46 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بن احلاج ادريس بن امحمد،أحمد فضول؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة ادريس بن القايد قاسم؛

غربا : ورثة محمد احلويدك، طالبة التحفيظ؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 126 صحيفة 136 كناش االمالك 

رقم 63 مؤرخ في 14 مارس 2007؛

2 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 513 صحيفة 409 كناش االمالك 

رقم 62 مؤرخ في 14 مارس 2007؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2010؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2019؛

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

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30129  - 41

تاريخ االيداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد احلسني بن عبد اهلل حسوني.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بوامساتن.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوامساتن". 

نوعـه : أرض فالحية؛

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

أحمد، دوار جتنات، احملل املدعو : "فدان بوامساتن".

مساحته : 24 هـ 34 آ 34 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : أوعال الشقرامي، ورثة محمد واسماعيل الشقرامي؛

جنوبا : مطالب التحفيظ عدد 25473  - 41، 22166 - 41، 22148  - 41، 

22146  - 41 و 22162  - 41؛

غربا : عبد اهلل بن حسني؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 14 فبراير 2019؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 26 فبراير 2020 على 

الساعة 9 صباحا.

مطلب رقم 30130  - 41

تاريخ االيداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد احلسن بن محمد النعيمي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تاورة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك النعيمي". 

نوعـه : أرض محجرة؛

: إقليم صفرو، دائرة إميوزار كندر، قيادة وجماعة آيت السبع،  موقعه 

مزارع شعبة الفول، احملل املدعو : "تاورة".

مساحته : 04 هـ 37 آ 11 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة امعضور محمد بن محمد؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 10147  - 41؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 10464  - 41؛

غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 169 صحيفة327 كناش رقم 8 مؤرخ 

في 20 مارس 1978؛

2 - نسخة لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 170 صحيفة 328 األمالك 

08 بتاريخ 20 مارس 1978؛ 

3 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 06 يناير 2009؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 2019؛

5 - نسخة طبق االصل لرسم إراثة عدلي بتاريخ 04 ديسمبر 2019؛

6 - شهادة مطابقة اإلسم بتاريخ 28 نوفمبر 2019؛

7 - نسخة موجزة من رسم الوالدة بتاريخ 02 ديسمبر 2019؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة 09 صباحا .

مطلب رقم 30131  - 41

تاريخ االيداع : 26 ديسمبر 2019.

طالبا التحفيظ السيدان : 

1 - عبد الرحيم بن احلسني قبيل؛

و  الشياع  على  شريكني  غزواني،بصفتهما  محمد  بنت  عائشة   -  2

سوية بينهما.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تكنيت.

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : "تكنيت". 

نوعـه : أرض فالحية؛

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

خليفة، احملل املدعو : "فدان تكنيت".

مساحته : 98 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بوسراف؛

شرقا : عزيز بوسراف؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : احلسني بوسراف،ورثة علي بوسراف؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - نسخة لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 30 اغسطس 1982؛

2 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 1999؛

3 - نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 24 يونيو 2011؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 يوليو 2011؛

5 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 مارس 2014؛

6 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 أغسطس 2016؛ 

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 أغسطس 2016؛
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8 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 11 أكتوبر 2017؛

9 - رسم تنازل عدلي بدون عوض مؤرخ في 19 أكتوبر2017؛

10 - نسخة طبق االصل لوكالة عرفية بتاريخ 04 ديسمبر 2019؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 27 فبراير 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 30132  - 41

تاريخ االيداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد بوكرين بن حلسن خيي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تورتيت.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "تورتيت". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون؛

احملل  تبودة،  راس  وجماعة  قيادة  املنزل،  دائرة  صفرو،  إقليم   : موقعه 

املدعو : "مزارع آيت عتو".

مساحته : 09 آ 44 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ادريس خيي؛

شرقا : حلسن الغزراني؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : خط كهربائي يعلو امللك املذكور. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 2019؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 28 فبراير 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30133  - 41

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد حلسن بن محمد ملشاتي.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك ملشاتي". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون؛

موقعه : إقليم ودائرة صفرو، قيادة تازوطة،جماعة اهل سيدي حلسن، 

احملل املدعو : "حدا لقبور".

مساحته : 27 آ 82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 28860  - 41؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 28840  - 41؛

غربا : ورثة الصبار؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2019؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2020 على 

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30134  - 41

تاريخ االيداع : 30 ديسمبر 2019.

طالبتا التحفيظ السيدتان : 

1 - نادية بنت محمد مالل؛

2 - عائشة بنت بن حمو شروف،بصفتهما شريكتني على الشياع وبنسية 07 

أجزاء من اصل 08 أجزاء لألولى وجزء واحد من أصل ذلك للثانية.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : الشيء.

االسم الدي اعطته طالبتا التحفيظ للملك : "نادية". 

نوعـه : أرض بها بناية من سفلي؛

موقعه : مدينة صفرو، احملل املدعو : "حي بنصفار".

مساحته : 01 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : بوريز؛

جنوبا : بوعروض مصطفى و ميمون؛

غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - عقد بيع عرفي ثابت التاريخ في 09 أبريل 1982؛

2 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 23 يناير 2006؛

3 - عقد تنازل عن واجب مشاع عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2006؛ 

4 - عقد موافقة وإقرار بتنازل عدلي مؤرخ في 14 أكتوبر 2019؛

5 - نسخة طبق االصل لسم إراثة عدلي بتاريخ 06 ديسمبر 2019؛ 

6 - إثنا عشر مطابقة اإلسم مؤرخة على التوالي في فاحت نوفمبر 

و05 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 02 مارس 2020 على 

الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 35560 - 42

تاريخ اإليداع : 26  ديسمبر  2019.

طالب التحفيظ : يامنة ايت راس بنت حدو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تاملوت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تاملوت. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التفاح ودار للسكنى وإسطبال وثالثة آبار؛

موقعه : مدينة وبلدية ميدلت، احملل املدعو  تشاويت.

 مساحته : 02 هـ 46 آ 94 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  الطريق وورثة اهراي اهروش اعمر؛

شرقا :  ممر؛

جنوبا :  ورثة ايت العسال ؛

غربا :  الواد؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل امللك :  

 صورة شمسية لعقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 376 ص 4 كناش 

االمالك رقم 20 بتاريخ 20 يونيو 1973

378 ص7 كناش  صورة شمسية لعقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 

االمالك رقم 20 بتاريخ 20 يونيو 1973

كناش   5 ص   377 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  لعقد  شمسية  صورة 

االمالك رقم 20 بتاريخ 20 يونيو 1973

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 377 ص 5 كناش االمالك 

21 بتاريخ 20 يونيو 1973

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 376 ص 4 كناش االمالك 

رقم 21 بتاريخ 20 يونيو 1973

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 378 ص 7 كناش االمالك 

رقم 21 بتاريخ 20 يونيو 1973

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

   

مطلب رقم 35561 - 42

تاريخ اإليداع : 26  ديسمبر  2019.

طالبي التحفيظ : 

1 - فاطمة بايوسف بنت املداني بنسبة 59136/8624

2 - حلسن مقفي بن احمد بنسبة 59136/7392 

3 - احلسني مقفي بن احمد بنسبة 59136/7392

4 - السعيد مقفي بن احمد بنسبة 59136/7392

5 -  ميلود مقفي بن احمد بنسبة  59136/7392

6 - رقية مقفي بنت احمد بنسبة 59136/3696

7 - فاطمة مقفي بنت احمد بنسبة 59136/3696

8 - صافية مقفي بنت احمد بنسبة 59136/3696

9 - بوغبا فاطمة بنسبة 59136/1004

10 - جواد مقفي بنسبة 59136/952 

11 - هشام مقفي بنسبة 39136/952

12 - ابراهيم مقفي بنسبة 39136/952

13 - صباح مقفي بنسبة 39136/476

14 - نورة مقفي بنسبة 39136/476

15 - الهام مقفي بنسبة 39136/476

16 - مرمي مقفي بنسبة 39136/476

17 -  عبد الغاني فارس بنسبة 39136/396

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تاغيان أعجو

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تاغيان أعجو. 

نوعه : أرض فالحية؛

املدعو   احملل  أغبالو،  وقيادة  جماعة  ميدلت  ودائرة  اقليم   : موقعه 

تغيامنيمون ايت حمو وسعيد.

 مساحته : 2 هـ 20 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : موحى الصحراوي؛

شرقا : امزاوي بناصر؛

جنوبا : احلبيب بن بنعالح ؛

غربا : عبد الرحمان بوحدة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 93 كناش االمالك 4أ صحيفة 42 بتاريخ 

02 ديسمبر 1979. 

سجل   490 صحيفة   261 بعدد  ضمن  عدلي  بفريضة  اراثة  رسم 

 . التركات رقم 06 بتاريخ 17 ديسمبر 2019.  

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30 زواال.

مطلب رقم 35562  -  42

تاريخ اإليداع : 27  ديسمبر  2019.

طالب التحفيظ : محمد لعسو بن امبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حدان احرشي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حمزة. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  تاشويت.

 مساحته : 16آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية؛

شرقا : الساقية؛
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جنوبا : ورثة فاسكا علي ؛

غربا : الساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 398 ص 482 كناش االمالك رقم 76 

بتاريخ 09 يونيو 2018

عقد شراء عدلي ضمن بعدد 31 ص 38 كناش االمالك عدد 74 بتاريخ 

17 نوفمبر 2017

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 360 ص 418كناش االمالك رقم 71 

بتاريخ 12 ابريل 2018

على   2020 فبراير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35563  -  42

تاريخ اإليداع : 27  ديسمبر  2019.

طالب التحفيظ : محمد لعسو بن امبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : فدان بومتلومنت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الهام. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  مزرعة تاشويت.

 مساحته : 15 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بقاس عمر؛

شرقا : رابحة فاسكا؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 282 ص 324 كناش االمالك رقم 76 

بتاريخ 12 يناير 2019

 41 التركات عدد  425 كناش  304 ص  عزل نصيب عدلي ضمن بعدد 

08 مايو 2019

كناش   100 71ص  عدد  حتت  ضمن  عدلي  نظائر   7 ب  قسمة  عقد 

التركات عدد 41 بتاريخ 31 ديسمبر 2018

 63 رقم  االمالك  كناش  ص207  162ى  عدد  حتت  ضمن  ملكية  عقد 

بتاريخ 20 ماي 2015

 476 ص   369 عدد  حتت  ضمن  عدلي  ملكية  لعقد  اصالحي  ملحق 

كناش االمالك رقم 63بتاريخ 23 يونيو 2015

على   2020 فبراير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 صباحا.

      مطلب رقم 35564  -  42

تاريخ اإليداع : 30  ديسمبر  2019.

طالبي التحفيظ : 

 1 - عبد اللطيف فاخر بن محمد بنسبة 100/30

2 - فاخر زينب بنت محمد بنسبة 100/50

3 - فاخر مرمي بنت محمد بنسبة 100/12

4 - فاخر الزهرة بنت محمد بنسبة 100/08

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الضويات

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك فاخر. 

نوعه : أرض فالحية بورية؛

يعقوب،  بن  ايت  ايتزار جماعة  قيادة  ميدلت  ومدينة  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو  الضويات متايوشت.

 مساحته : 10 هـ 76 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق وايت عزيز؛

شرقا : املتوكل احلبيب؛

جنوبا : طريق بوملان ؛

غربا : الطريق واملدرسة؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 346 ص 362 كناش االمالك رقم 59 

بتاريخ 14 سبتمبر 2019

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 1 ص1 كناش االمالك رقم 73 بتاريخ 

06 فبراير 2017

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 6 ص 8 كناش االمالك رقم 73 بتاريخ 

06 فبراير 21017

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 76 كناش االمالك 13 بتاريخ 30 اكتوبر 1981

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى  "أرض الدرداق"

مطلب رقم 28618 - 14 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 368 املؤرخة في 18 يناير 2006 

مسطرة  فإن   .2019 يوليو   31 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 ،14  -  28618 رقم  املطلب  ذي  الدرداق"  "أرض  املسمى  امللك  حتفيظ 

الكائن بإقليم ميدلت، دائرة الريش، جماعة النزالة احملل املدعو  واجوط 

بوازوران، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم شركة واجوت ذات املسؤولية 

احملدودة مبساحة 60 هـ 44آ 60 س وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

 -  محضر املزاد العلني املؤرخ في 15 فبراير 2017.
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 - عقد تقدمي العقار كحصة في شركة واجوت ذات املسؤولية احملدودة 

ثبت تاريخه في 18 سبتمبر 2017.

 -  ملف الشركة. 

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                               حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9271 - 43

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019 ؛

طالب التحفيظ : عبد الصادق حضار بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السعدية"؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي، طابق اول وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، باب تاغزوت، أسول، ديور الصابون رقم 39؛

مساحته : 01 آر 39 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : مطعم ليموني؛

شرقا : الرسم العقاري 47170 - 04، البقعة رقم 10 و درب الصبيحي ؛

جنوبا : البقعة رقم 36 ؛

غربا : البقعة رقم 37، ورثة عبد السالم احللواني و درب ديور الصابون؛

عبد  ورثة  لفائدة  الهواء  حق   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

السالم احللواني مساحته 18 سنتيار ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 21 صحيفة 85 كناش االمالك عدد 287 

بتاريخ 17 اغسطس 2019 توثيق مراكش؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن اصلها بعدد 170 صحيفة 235 كناش 

التركات رقم 104 باريخ 18 اغسطس 2009 بتوثيق مراكش؛

 28 بتاريخ   51 ش   19 صحيفة   17 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

اغسطس 2000؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 24 فبراير 2020 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 9272 - 43

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف و 

الشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اجلامع"؛

نوعه : منزل؛ 

موقعه : مراكش املدينة، رياض الزيتون، قاع احلومة؛

مساحته : 01 آر 10 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : مسجد قاع احلومة؛

شرقا : أحمد كيلوش ؛

جنوبا : درب احلبيب املاكني ؛

غربا : درب احلبيب املاكني؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : شهادة حبسية امللك عدد 2666 بتاريخ 26 نوفمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 24 فبراير 2020 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 9273 - 43

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 ؛

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف مراكش نيابة عن السيد وزير االوقاف و 

الشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مسجد قاع احلومة"؛

نوعه : مسجد؛ 

موقعه : مراكش املدينة، رياض الزيتون، قاع احلومة؛

مساحته : 03 آر 20 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : درب اجلامع؛

شرقا : الرسم لعقاري عدد 52969 - 43 ؛

جنوبا : االحباس ؛

غربا : درب احلبيب املاكني؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : شهادة حبسية امللك عدد 2667 بتاريخ 26 نوفمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 24 فبراير 2020 على الساعة 12 : 30.

مطلب رقم 9274 - 43

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 ؛

طالب التحفيظ : موالي هشام حافيظ بن موالي علي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بقعة الدار1"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون الدار احلمراء؛

مساحته : 05 آر 12 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : موالي عبد الرحمان حافيظ ؛

جنوبا : موالي عبد الصادق حافيظ ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 820 صحيفة سجل 1 

رقم 148 بتاريخ 12 فبراير 2010 بقسم قضاء االسرة مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 24 فبراير 2020 على الساعة 11 : 30.
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مطلب رقم 9275 - 43

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : الناجم ركيب بن علي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ناجم"؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي، طابق علوي وسطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حي القصور، زنقة حرم الشيخ رقم 19؛

مساحته : 01 آر 10 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : ورثة الطاكي وزنقة حرم الشيخ؛

شرقا : ورثة حبيبة بن زويل ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 6258 - 43 و الرسم العقاري عدد 19534 - 43 ؛

غربا : نايت عبد اهلل براهيم؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

حق الهواء على ملك الطاكي مساحته 11 سنيار ؛

حق الهواء على ملك الطاكي مساحته 23 سنيار ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 284 صحيفة 424 كناش االمالك رقم 152 في 

23 يناير 2015 شعبة التوثيق مبراكش؛

 152 رقم  االمالك  387 كناش  261 صحيفة  بعدد  رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ فاحت اكتوبر 2014 شعبة التوثيق مبراكش؛

وكالة متبثة االمضاء في 30 نوفمبر 2014؛

 102 صحيفة   129 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  وكالة  رسم  نسخة 

كناش 153 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

كناش   383 صحيفة   260 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  اثبات  موجب 

االمالك رقم 152 في 29 سبتمبر 2014 شعبة التوثيق مبراكش؛

 1999 يونيو   29 بتاريخ   1320 بعدد  حفظ  عدلي  احلاجة  محل  من  نسخة 

بقسم قضاء السرة مبراكش؛

 434 صحيفة   345 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة 

كناش 2 رقم 5 بتريخ 12 يناير 2006 بقسم قضء االسرة مبراكش؛

نسخة من رسم اراثة عدلي ضمن أصله حفظ حتث عدد 1283 بتاريخ 

13 يوليو 1998 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

نسخة من رسم اراثة عدلي حفظ أصله بعدد 1028 بتاريخ فاحت يونيو 1999 

بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصله بعدد 208 صحيفة 133 كناش 1 

رقم 23 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛ 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 مارس 2020 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 9276 - 43

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

رقية ناجز بنت سعيد بنسبة 6/126؛

عبد الهادي ناجز بن سعيد بنسبة 54/126؛

ثريا ناجز بنت سعيد بنسبة 6/126؛

عبد الفتاح ناجز بن سعيد بنسبة 54/126؛

سميرة حامت بنت رشيد بنسبة 1/126؛

يوسف حامت بن رشيد بنسبة 2/126؛

فاطمة الزهراء حامت بنت رشيد بنسبة 1/126؛

ليلى حامت بنت رشيد بنسبة 1/126؛

حنان حامت بنت رشيد بنسبة 1/126؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدار"؛

نوعه : دار للسكن من طابق ارضي، طابق علوي ومرفق سطح؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حي رياض العروس، درب دار الذباغ اجلديدة رقم 08؛

مساحته : 01 آر 02 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 91692 - 04؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 91692 - 04 ودرب دار الذباغ اجلديدة ؛

جنوبا : ورثة بوغيمة ميلود ؛

غربا : ورثة احلاج محمد الدمناتي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 304 صحيفة 389 كناش التركات عدد 188 

بتاريخ 21 ديسمبر 2018 بتوثيق مراكش؛

بيان نسب التملك عدلي ضمن بعدد 150 صحيفة 101 كناش اخملتلفة 

رقم 228 بتاريخ 28 ديسمبر 2018 ؛ 

موجب تصحيح مساحة عدلي ضمن بعدد 308 صحيفة 279 كناش 

اخملتلفة عدد 240 بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بتوثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 377 بتاريخ 08 فبراير 1984؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 02 مارس 2020 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 9277 - 43

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل ابو اخليربن عبد القادر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " واحة سيدي ابراهيم"؛

نوعه : رض عارية؛ 

براهيم،  الويدان، جماعة واحة سيدي  دائرة  : عمالة مراكش،  موقعه 

دوار اوالد بلعكيد؛؛

مساحته : 93 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : طريق؛

شرقا : بكتاف عبد اللطيف ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : عبد لهادي خوزروك؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 



241 عدد 1097 - 12 جمادى األولى 1441 )08 يناير 2020(

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 76 صحيفة 68 كناش االمالك رقم 181 
بتريخ 05 ديسمبر 2011؛

 428 صحيفة   659 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  قسمة  رسم  نسخة 
كناش االمالك رقم 141 بتاريخ 12 مارس 2009 بتوثيق مراكش؛

شهادة ادارية رقم 91 بتاريخ 23 يوليو 2019؛
2020 على الساعة  02 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

.30 : 11

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دار بن العيدود"؛
مطلب رقم 9259 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1095 بتاريخ 25 ديسمبر 2019
2019؛ فإن مسطرة  30 ديسمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 
9259 - 43؛  العيدود"؛ ذي املطلب رقم  بن  امللك املسمى "دار  حتفيظ 
الكائن مبراكش املدينة، حي بنصالح ، درب السقاية رقم 27 ؛ تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم السيد : 
نكول هوركاد بلوك؛

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 
2019 مرفق بوكالة موثقة مؤرخة  18 ديسمبر  عقد موثق مؤرخ في 

في 10 ديسمبر 2019. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " لوبوتي بالي جون "؛
مطلب رقم 7976 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 883 بتاريخ 02 ديسمبر 2015
2019؛ فإن مسطرة  30 ديسمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 
حتفيظ امللك املسمى " لوبوتي بالي جون "؛ ذي املطلب رقم 7976 - 43؛ 
الكائن مبراكش املدينة، حي باب ايالن، بوطويل، درب خلليفة رقم 86 ؛ 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : 
شركة جما مراكش ميثلها السيد جاك فليب مري ترولي ؛

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 
2019 مرفق بوكالة موثقة مؤرخة  12 ديسمبر  عقد موثق مؤرخ في 

في 08 نوفمبر 2019. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " لوبوتي بالي جون 2 "؛
مطلب رقم 7977 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 883 بتاريخ 02 ديسمبر 2015
2019؛ فإن مسطرة حتفيظ  30 ديسمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 
الكائن  43؛   -  7977 رقم  املطلب  ذي  "؛   2 بالي جون  لوبوتي   " املسمى  امللك 
مبراكش املدينة، حي باب ايالن، بوطويل، درب خلليفة رقم 85 مكرر ؛ تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم : 
شركة جما مراكش ميثلها السيد جاك فليب مري ترولي ؛

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 
2019 مرفق بوكالة موثقة مؤرخة  12 ديسمبر  عقد موثق مؤرخ في 

في 08 نوفمبر 2019. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " لوبوتي جردان 1 "؛
مطلب رقم 9092 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد : 1077 بتاريخ 21 اغسطس 2019

2019؛ فإن مسطرة  30 ديسمبر  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 
حتفيظ امللك املسمى " لوبوتي جردان 1 "؛ ذي املطلب رقم 9092 - 43؛ 

الكائن مبراكش املدينة، حي باب ايالن، بوطويل، درب هيالنة رقم 85/3 ؛ 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم : 

شركة جما مراكش ميثلها السيد جاك فليب مري ترولي ؛

وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 

2019 مرفق بوكالة موثقة مؤرخة  12 ديسمبر  عقد موثق مؤرخ في 

في 08 نوفمبر 2019. 

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - سيدي بوسف بن علي

جواد شريفي    

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18697 - 53

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم مسرار بن عبد اهلل .

االسم الذي كان يعرف به امللك : احلطة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلطة .

نوعه : أرض فالحية بها محل و بئر .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنميني دوار القصيبة احلميرة .

مساحته : 23 آر 00 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : جيل عالل و السعديدي لغليمي ؛

شرقا : السعديدي لغليمي ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ممر عرضه 03 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : خط كهربائي .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 427 صحيفة 301 

كناش األمالك عدد 142 بتاريخ 11 يونيو 2018.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 101 مؤرخة في 11 ماي 2018

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 27 فبراير 2020 على الساعة الثالثة زواال .

مطلب رقم 18698 - 53

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد حلسن اظريس .

االسم الذي كان يعرف به امللك : فدان لكبير . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فدان لكبير.

نوعه : أرض فالحية .
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موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار الهباطة .

مساحته : 1 هك 09 آر 91 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : حلسن ولد الشهبة و مطلب عدد 13459 - 53 ؛

شرقا : اظريس عبد الرحيم و ورثة ادريس ولد نحيلة ؛

جنوبا : طريق مارة عرضها 4 امتار؛

غربا : عمر بن الكبير ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك : 

 216 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم  من  نسخة   -

صحيفة 194 كناش األمالك عدد 58 بتاريخ 22 ماي 2003.

-  رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 445 صحيفة 382 

كناش االمالك عدد 77 بتاريخ 18 ديسمبر 2006.

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 526 صحيفة 442 

كناش األمالك عدد 85 بتاريخ فاحت فبراير 2008.

 119 160 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 88 بتاريخ 09 ابريل 2008.

 181 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اقارب  بني  صدقة  رسم   -

صحيفة 132 كناش األمالك عدد 143 بتاريخ 24 ابريل 2018.

 63 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اقارب  بني  صدقة  رسم   -

صحيفة 49 كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 18 اكتوبر 2018.

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 09 نوفمبر 2007.

- صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مضمن بثوثيق برشيد بعدد 357 

صحيفة 391 كناش 42 بتاريخ 16 ابريل 2007.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 5168 مؤرخة في 13 ديسمبر 2007.

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 13 يونيو 2019. 

- تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 02 اكتوبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 18699 - 53

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد طامو ابا بنت عمرو.

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الربح . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الربح .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار اخليايطة .

مساحته : 11 آر 85 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : طريق من 3 أمتار؛

شرقا : عمر الفاللي ؛

جنوبا : جواد بن شقرون ؛

غربا : فيروز محمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

 04 صحيفة   06 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك عدد 110 بتاريخ 10 اغسطس 2012.

- صورة شمسية لشهادة نفي الصبغة اجلماعية عن العقار عدد 4035 

مؤرخة في 18 يوليو 2012.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2020 على الساعة احلادية عشرة و النصف صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد

فريد بدري    

 

محافظة إفران

مطلب رقم  6724 - 57

تاريخ اإليداع : 23  ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : عزيز بوزوين بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "واو شمة"

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي

مساحته : 03 هكتار 87 ار44س تقريبا.

حدوده :

شماال : مطلب التحفيظ رقم  23413 ك، بوزرو فاطمة

شرقا : بوزرو فاطمة، ادريس فاهمي

جنوبا : ورثة عقى صبري

غربا : ورثة صطافي حمادي

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 211 بتاريخ 02 سبتمبر 2019

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 214 صحيفة 148 بتاريخ 23 أكتوبر 2018

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 228 صحيفة 159 بتاريخ 30 أكتوبر 2018

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 212 صحيفة 148 بتاريخ 23 أكتوبر 2018

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 483 صحيفة 329 بتاريخ 19 فبراير 2019

-نسخة رسم مخارجة عدلي مضمن أصلها بعدد 226 كناش التركات 

رقم 7 بتاريخ 18 سبتمبر 1991.
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2001 فبراير   05 بتاريخ   15 بعدد  أصلها  عدلي مضمن  رسم شراء  -نسخة 

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 24 فبراير 2020  على الساعة 

العاشرة صباحا. 

 

مطلب رقم 6725  - 57

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : حدو وتيخسي بن عالل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حيان".  

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي واحد 

موقعه : إقليم إفران، مدينة أزرو

مساحته : 50 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق

شرقا : ميمو مبارك

جنوبا : محمد وجدي

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 25 صحيفة 17 بتاريخ24 ديسمبر 2009

-رسم إشهاد عدلي مضمن بعدد 699 صحيفة 492 بتاريخ 01 أكتوبر 2012

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 28 فبراير 2020 على الساعة

الواحدة بعد الزوال. 

مطلب رقم 6726  - 57

تاريخ اإليداع : 31  ديسمبر  2019

طالب التحفيظ : عبد احلكيم معزوزي بن موحى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أمغاس".  

نوعه : أرض فالحية سقوية

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد إفران

مساحته : 01 هكتار 73 آر 24 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : اومعي معزوزي

شرقا : الساقية

جنوبا : املصطفى معزوزي

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

 165 211 صحيفة  -نسخة رسم صدقة عدلي مضمن أصلها بعدد 

بتاريخ 02 يونيو 1999

-رسم مخارجة رضائية عدلي مضمن بعدد 125 بتاريخ 25 ديسمبر 2017

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 28 فبراير 2020  على الساعة 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 6727  - 57

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020

طالب التحفيظ :

-عبد اهلل كهمو بن احملفوظ بنسبة 1/7

-عائشة كهمو بنت احملفوظ بنسبة 1/7

-محمد كهمو بنت محفوظ بنسبة 1/7

-خديجة كهمو بنت احملفوظ بنسبة 1/7

-رقية كهمو بنت احملفوظ بنسبة 1/7

-فاطمة كهمو بنت احملفوظ بنسبة 1/7

-زاينة كهمو بنت محفوظ بنسبة 1/7

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

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي

مساحته : 01 آر 11 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : ورثة كهمو محفوظ

شرقا : حمو واحماد

جنوبا : بن العربي

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم هبة عدلي مضمن بعدد 655 صحيفة 459 بتاريخ 01 سبتمبر 2006

بتاريخ  92 صحيفة   107 بعدد  أصلها  مضمن  إراثة  رسم  -نسخة 

19  يوليو 2013

التزام بتساوي احلصص مصحح االمضاءات بتاريخ 03 أكتوبر 2019

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 03 مارس 2020  على الساعة 

العاشرة صباحا. 

احملافظ  على األمالك العقارية بافران.

                                           عبد اجلبار فرطاس.

 

  

محافظة سال اجلديدة   
 

مطلب رقم 4597  - 58

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : عبد الرزاق فصال بن احمد بنسبة 1/1 

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

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : بسال دوار اوالد عكيل اجلوانب السهول سال. 

مساحته : 1 هـ تقريبا. 

حدوده : شماال :  عبد القادر الشارف 

شرقا :  ابراهيم الشارف 

جنوبا :  كلثوم بنت بوطاهر 

غربا :  ابن ابيه 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

شهادة إدارية بتاريخ 22أغسطس 2009.

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 11مارس 2019 .

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 18سبتمبر 2019.

شهادة إدارية بتاريخ 23أكتوبر 2019.

ملحق عقد بتاريخ 19نونبر 2019 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 24 فبراير 22020 على الساعة 

09 و30 دقيقة. 

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

                                  حسن الشاوي.

 

محاقظة مكناس - االسماعيلية

مطلب رقم  4465 - 59

تاريخ اإليداع : 24 دسمبر2019

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "ملك االحباس 1377 "؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "ملك االحباس 1377 " 

نوعه  : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني  ؛

موقعه : درب منون سيدي عمر امللحقة االدارية السادسة مكناس؛

مساحته :  25س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : درب )ملك عمومي( ؛

شرقا : االحباس ؛

جنوبا : درب )ملك عمومي( ؛

غربا : االحباس ؛

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية و املستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

2020 على الساعة  24 فبراير   : التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد 

10 صباحا؛

مطلب رقم  4466 - 59

تاريخ اإليداع :  24 دسمبر2019

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "دار رقم 280"؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "دار رقم 280" 

نوعه  : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : درب منون سيدي عمر امللحقة االدارية السادسة مكناس؛

مساحته :  53س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : درب )ملك عمومي( ؛

شرقا : السيد نايت بولعيد امبارك ؛

جنوبا : االحباس؛

غربا : االحباس ؛

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية و املستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

2020 على الساعة  24 فبراير   : التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد 

10و30د صباحا؛

مطلب رقم 4467 - 59

تاريخ اإليداع :  24 دسمبر2019

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "دار 608 "؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "دار 608" 

نوعه  : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

االدارية  امللحقة  القدمية   املدينة  عمربوعوادة  سيدي  درب   : موقعه 

االولى مكناس؛

مساحته :  84س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : السيد موالي احمد البوعناني ؛

شرقا : االحباس ؛

جنوبا : درب )ملك عمومي( ؛

غربا : درب )ملك عمومي( ؛
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احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية و املستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

2020 على الساعة  24 فبراير   : التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد 

11 صباحا

مطلب رقم 4468 - 59

تاريخ اإليداع :  24 دسمبر2019

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "دار 220 "؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "دار 220" 

نوعه  : ارض بها بناية مكونة من سفلي وطابق علوي  ؛

موقعه : درب جناح المان املدينة القدمية  مكناس؛

مساحته :  40س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : السيد احملجوب الشايبي؛

شرقا : درب )ملك عمومي(  ؛

جنوبا   : االحباس ؛

غربا : السيد الداكر عبد الغاني؛ 

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية و املستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

2020 على الساعة  25 فبراير   : التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد 

10و 30د  صباحا

مطلب رقم 4469 - 59

تاريخ اإليداع :  24 دسمبر2019

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "دار 219 "؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "دار 219" 

نوعه  : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي ؛

موقعه :  درب جناح المان املدينة القدمية امللحقة االدارية االولى مكناس ؛

مساحته :  40س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : االحباس؛

شرقا : درب )ملك عمومي(  ؛

جنوبا : درب )ملك عمومي( ؛

غربا  : السيد الداكر عبد الغاني ؛

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية و املستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة  على   2020 25فبراير   : التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

10 صباحا

مطلب رقم 4470 - 59
تاريخ اإليداع :  24 دسمبر2019

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "دار 217 "؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "دار 217" 
نوعه  : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي ؛

موقعه :  27 زنقة الكبابة املدينة القدمية مكناس؛
مساحته :  56س تقريبا ؛

حدوده : 
 شماال : االحباس؛
شرقا : االحباس  ؛

جنوبا : درب )ملك عمومي( ؛
غربا : زنقة)ملك عمومي( ؛
احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك  : 
احليازة الهادئة العلنية و املستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 26 فبراير 2020 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 4471 - 59
تاريخ اإليداع :  24 دسمبر2019

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "دار 215 "؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "دار 215" 
نوعه  : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي ؛

موقعه :  درب سيدي ابراهيم الرحبة القدمية املدينة القدمية مكناس ؛
مساحته :  66 س تقريبا ؛

حدوده : 
 شماال : االحباس؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي(  ؛
جنوبا : زنقة )ملك عمومي( ؛

غربا : ممر؛
احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك  : 
احليازة الهادئة العلنية و املستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛
الساعة  على   2020 26فبراير   : التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

10و 30د صباحا

مطلب رقم  4472 - 59
تاريخ اإليداع :  24 دسمبر2019

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "دار 247 "؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "دار 247" 
نوعه  : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي ؛

موقعه :  رقم 1 درب سيدي الطيبي م ق مكناس ؛
مساحته :  02ار 95 س تقريبا ؛
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حدوده : 
 شماال  : السادة ورثة بوتريكة ادريس؛

شرقا : زقاق القرموني  ؛
جنوبا : درب )ملك عمومي( ؛

غربا :  السيد عبد السالم او الطويل ؛
احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك  : 
احليازة الهادئة العلنية و املستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 26 فبراير 2020 على الساعة 11صباحا 

مطلب رقم 4473 - 59
تاريخ اإليداع :  24 دسمبر2019

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "دار 218 "؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "دار 218" 
و سكنى  جتاري  به محل  من سفلي  بناية مكونة  بها  ارض   : نوعه  

بالطابق االول و الثاني ؛
موقعه :  84 جناح المان  املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته :  40 س تقريبا ؛
حدوده :  

شماال : االحباس؛
شرقا : زنقة )ملك عمومي(  ؛

جنوبا : االحباس؛
غربا  : االحباس ؛

احلقوق  العينية :  الشيء ؛
أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية و املستمرة
نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 25فبراير 2020 على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 4474 - 59
تاريخ اإليداع :  24 دسمبر2019

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "دار 611 "؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "دار 611" 
نوعه  : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه :  زنقة الشيخ الكامل الصباغني املدينة القدمية مكناس؛
مساحته :  01ار 04 س تقريبا ؛

حدوده : 
 شماال : االحباس؛

شرقا : زنقة  )ملك عمومي( ؛
جنوبا : زنقة )ملك عمومي( والسيد  الصيباري املهدي ؛

غربا  : السيد الصيباري املهدي؛
احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك  : 
احليازة الهادئة العلنية و املستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 27فبراير 2020 على الساعة 10صباحا

مطلب رقم 4475 - 59

تاريخ اإليداع :  24 دسمبر2019

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "دار 610 "؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار 610" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : درب اوالد  الشيخ الكامل الصباغني املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 01ار 33 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : السيد  داداي عبد الرحيم ؛

شرقا : زنقة  )ملك عمومي( ؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي( والسيد الصابري املهدي ؛

غربا : االحباس والسيد الصابري املهدي؛

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

- احليازة الهادئة العلنية و املستمرة 

- نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 27فبراير 2020 على الساعة 11صباحا

احملافظ على االمالك العقارية مبكناس - االسماعيلية

عبد الواحد البوراحي .   

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25431 - 61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : عمر اإلدريسي بن عبد النبي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عمر"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

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

الصغير، دوار خندق ازرارع؛

مساحته : 03 آر 91 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : حبيبة اللغميش،  

شرقا : ورثة السعيدي؛

جنوبا : احلسن اللغميش؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 67690 - 61؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يناير 2019؛

2 - نسخة لرسم إثبات مخارجة عدلي مؤرخ في 16 يناير 2019؛

3 - نسخة لرسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 29 مارس 1993؛

الساعة  على   2020 فبراير   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.
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مطلب رقم 25432  -  61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : مصطفى مدرك بن أحمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بير بقري السفلى "؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الهداية"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

دوار احلمومي، احملل املدعو  " بير بقري السفلى "؛

مساحته : 53 آر 17 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : احلساني، 

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : عبد الرحيم دهدوه؛

غربـا : الغالي دهدوه و طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2019؛

2 - نسخة لرسم موجب حيازة و تصرف عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019؛

3 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019؛

الساعة  على   2020 فبراير   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25433  -  61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : عبد اإلله العمراني بن أحمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العمراني"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو  " حرارين "؛

مساحته :  02 آر 12 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 8500  -  61، 

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : مطلب التحفيظ رقم 8880  -  61؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - تصريح نائب اجلماعة الساللية مؤرخ في 27 يوليو 2017؛

2 - قرار محكمة اإلستئناف بطنجة مؤرخ في 03 نوفمبر 2016؛

3 - حكم ابتدائية طنجة مؤرخ في 23 ديسمبر 2014؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يوليو 2007؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2004؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 2002؛

7 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2000؛

الساعة  على   2020 فبراير   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25434  -  61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : هشام بوزين بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقيل الدحروش "؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقيل الدحروش 2"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

دوار املنبر، احملل املدعو  "مقيل الدحروش"؛

مساحته : 80 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عماد ابزاعد و من معه، 

شرقا : أحمد و دينا و أمينة؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 أكتوبر 2019؛

2 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2019؛

3 - نسخة لرسم شراء عقار فالحي عدلي مؤرخ في 12 أغسطس 1986؛

الساعة  على   2020 فبراير   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25435  -  61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : سعيد العدلي بن بلقاسم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقيل الدحروش "؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقيل الدحروش 1"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

دوار املنبر، احملل املدعو  " مقيل الدحروش"؛

مساحته : 80 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : أحمد بنعالل و من معه، 

شرقا : أحمد بنعالل و من معه؛

جنوبا : ادريس الهدار؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 أكتوبر 2019؛
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2 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 06 أكتوبر 2018؛

3 - نسخة لرسم شراء عقار فالحي عدلي مؤرخ في 12 أغسطس 1986؛

الساعة  على   2020 فبراير   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة و النصف صباحا.

مطلب رقم 25436  -  61

تاريخ اإليداع : 22 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : جناة السباعي بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ظهر االبيار"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر االبيار"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

دوار املنبر، احملل املدعو  " ظهر االبيار"؛

مساحته : 54 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق، 

شرقا : عبد الرحمن ابغيل و خناتة الفتوح؛

جنوبا : علي جابر و من معه و محمد حماني؛

غربـا : علي جابر و من معه؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2015؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 سبتمبر 2014؛

3 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 2009؛

4 -  نسخة لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 19 مارس 1997؛

الساعة  على   2020 فبراير   24 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25437  -  61

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : أحمد الشحموطي بن عبد السالم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "واد سالم"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " واد سالم"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

أحد  القروية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية، مزارع اجلبابرة، احملل املدعو  " واد سالم"؛

مساحته : 01 هــ 51 آر 93 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة الرقيق محمد، 

شرقا : عبد الرحمان الدياز؛

جنوبا : ورثة بن موسى؛

غربـا : خندق؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يوليو 2006؛

2 - نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2005؛

3 - نسخة لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 06 يونيو 1968؛

الساعة  على   2020 فبراير   26 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 25438  -  61

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : أحمد الشحموطي بن عبد السالم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احملطة"؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احملطة"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

أحد  القروية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية، دوار اوالد حباس، احملل املدعو  " احملطة"؛

مساحته :  14 آر 10 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : نعيمة و أحمد املناني، 

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : الرسم العقاري رقم 53739  -  61؛

احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 أكتوبر 2017؛

2 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2003؛

3 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يوليو 1993؛

4 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 24 سبتمبر 1980؛

5 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 1979؛

الساعة  على   2020 فبراير   26 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 25439  -  61

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : عبد احلبيب الشعرة بن املصطفى؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشعرة"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احرارين، احملل املدعو  " مرس اشناد"؛

مساحته :  01 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : فرطول رحمة، 

شرقا : العسري أحمد؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء؛
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أصل امللك : 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 أكتوبر 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 أغسطس 2016؛
3 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يناير 2014؛

4 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 09 أغسطس 2014؛
الساعة  على   2020 فبراير   26 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25440  -  61
تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : مصطفى مدرك بن أحمد؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ستر االوالد"؛
نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 
دوار عني حمراء، 

مساحته : 01 هــ 29 آر 15 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : محمد شابو، 
شرقا : طالب التحفيظ؛
جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربـا : طريق عمومية؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 -  رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019؛

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2019؛
3 - رسم موجب اختصاص عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019؛

4 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019؛
5 -  رسم موجب متروك عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019؛

الساعة  على   2020 فبراير   27 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25441  -  61
تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : صليحة تيزي احصان ؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسني"؛
نوعه : أرض فالحية؛ 

أحد  القروية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 
الغربية، احملل املدعو  " بير أجران"؛ 

مساحته : 01 هــ 18 آر 00 س تقريبا؛
اجملاورون : 

شماال : احمادوش، 
شرقا : عبد السالم القطبي؛
جنوبا : عبد السالم الغريفي؛

غربـا : الشيلي و أمغار؛
احلقوق العينية : الشيء؛

أصل امللك : 
1 - وكالة عرفية خاصة بالتحفيظ مصادق على صحة إمضائها في 

18 ديسمبر 2019؛
2 - وكالة عرفية خاصة بالتحفيظ مصادق على صحة إمضائها في 

02 سبتمبر 2019؛
3 - وكالة عرفية خاصة بالتحفيظ مصادق على صحة إمضائها في 

12 ماي 2019؛
4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ماي 2009؛

5 - نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 1990؛
6 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 1990؛
7 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 1990؛

8 - نسخة لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 1990؛
الساعة  على   2020 فبراير   27 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

 مطلب رقم 25442 - 61
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : ثورية الشيوة بنت حلسن؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشيوة"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية البحراويني،

دوار املنار؛ احملل املدعو " بور د اخلنشار"؛
مساحته : 10 آر 95 س تقريبا؛

اجملاورون :شماال : عبد السالم بونقوب،  
شرقا  : طريق فالحية من 5 أمتار؛

جنوبا : رحمة بونقوب؛
غربـا : طريق؛

احلقوق العينية :  الشيء؛
أصل امللك : 

1 - إفادة حول طلب استخراج نسخة من عقد بيع صفقة؛
2 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 10 أكتوبر 2018؛

3 - رسم إمتام بيع الصفقة عدلي مؤرخ في 01 يوليو 2018؛
4 - نسخة طبق األصل لقرار القاضي املكلف بشؤون القاصرين مؤرخ 

في 25 يونيو 2018؛
على  مصادق  عرفية  بالتحفيظ  خاصة  لوكالة  شمسية  صورة   -  5

صحة إمضائها في 16 فبراير 2018؛
6 - رسم عقد بيع الصفقة عدلي مؤرخ في 23 يناير 2018؛

7 - رسم موجب إراثة بفريضتها عدلي مؤرخ في 23 يناير 2018؛
8 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 20 أكتوبر 2017؛

9 - رسم موجب مبخارجة عدلي مؤرخ في 20 يناير 2016؛
10 - نسخة من رسم إراثة بفريضتها عدلي مؤرخ في 24 يونيو 2014؛
11 - نسخة من رسم إثبات متخلف عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 1992؛

الساعة  على   2020 مارس   02 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 25443  -  61
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : أوقاف طنجة نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املالحP1 1 ذو الرقم املعلوماتي 2164"؛    
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املالح 1P1 "؛
نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 
الصغير، مزارع دوار الزهارة، احملل املدعو " املالح P1  1"؛

مساحته :  20 آر تقريبا؛
اجملاورون :شماال : نور الدين بولعيش،  
شرقا  : الطريق الرئيسية رقم 4701؛

جنوبا : نور الدين بولعيش؛
غربـا : نور الدين بولعيش؛
احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك : 
1 - شهادة ملكية عدد 4417 مؤرخة في 20 ديسمبر 2019؛

الساعة  على   2020 مارس   02 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الواحدة و النصف بعد الزوال.

مطلب رقم 25444  -  61
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : أوقاف طنجة نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املالح P2 1  ذو الرقم املعلوماتي 2164"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املالح P2 1"؛
نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 
الصغير، مزارع دوار الزهارة، احملل املدعو " املالح P2  1"؛

مساحته :  25 آر تقريبا؛
اجملاورون :

شماال : الطريق الرئيسية رقم 4701،  
شرقا  : ورثة الطالل؛
جنوبا : ورثة الطالل؛
غربـا : ورثة الطالل؛

احلقوق العينية :  الشيء؛
أصل امللك : 

1 - شهادة ملكية عدد 4231 مؤرخة في 06 ديسمبر 2019؛
الساعة  على   2020 مارس   02 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25445  -  61
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : يسني رشادي بن بوشعيب؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رشادي"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

 دوار عني زيتونة؛
مساحته :  03 آر تقريبا؛

اجملاورون :
شماال : يوسف هتهوت،  

شرقا  : طريق؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 4126  -  61؛

غربـا : ورثة املهدي احلساني؛
احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك : 
1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 28 أغسطس 2014؛

2 - رسم إصالح مساحة عدلي مؤرخ في 27 أغسطس 2012؛
3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2011؛

4 - صورة شمسية لنسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ 
في 07 ماي 2005؛

5 - صورة شمسية لنسخة من رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 
16 ماي 2004؛

الساعة  على   2020 مارس   02 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
التاسعة و النصف صباحا.

مطلب رقم 25446  -  61
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : يوسف هتهوت بن عبد السالم؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هتهوت"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

دوار عني زيتونة؛
مساحته :  03 آر تقريبا؛

اجملاورون :
شماال : طريق،  

شرقا  : طريق؛
جنوبا : ورثة املهدي احلساني؛
غربـا : ورثة املهدي احلساني؛

احلقوق العينية :  الشيء؛
أصل امللك : 

1 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 28 أغسطس 2014؛
2 - رسم إصالح مساحة عدلي مؤرخ في 27 أغسطس 2012؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 فبراير 2011؛
4 - صورة شمسية لنسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ 

في 07 ماي 2005؛
5 - صورة شمسية لنسخة من رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 

16 ماي 2004؛
الساعة  على   2020 مارس   02 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25447  -  61
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : محمد اشرايح بن مصطفى؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان الصفيحة "؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الصفيحة "؛
نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصير 
الصغير، قرية الزهارة؛ احملل املدعو " فدان الصفيحة"؛

مساحته :  03 آر 00 س تقريبا؛
اجملاورون :

شماال : طريق عمومية،  
شرقا  : مطلب التحفيظ عدد 4014  -  61؛
جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 8252  -  61؛
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غربـا : الرسم العقاري رقم 43626  -  61؛
احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك : 
صحة  على  مصادق  عرفي  اإلدارية  الوثائق  بإمتام  خاص  توكيل   -  1

إمضائه في 10 ديسمبر 2019؛
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 أغسطس 2003؛
3 - رسم تنازل عدلي مؤرخ في 16 أغسطس 2003؛

4 - رسم ثبوت استمرار امللك عدلي مؤرخ في 16 أغسطس 2003؛
الساعة  على   2020 مارس   02 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 25448  -  61
تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : مرمي احلناط بنت املفضل؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلناط "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية سيدي 

اليماني، دوار برانة؛ احملل املدعو " احملطة"؛
مساحته :  02 هــ 80 آر 18 س تقريبا؛

اجملاورون :
شماال : أحمد املصوري و أحمد هنا،  

شرقا  : طريق عمومية؛
جنوبا : طريق؛
غربـا : طريق؛

احلقوق العينية :  الشيء؛
أصل امللك : 

1 - رسم مخارجة بنظير عدلي مؤرخ في 16 سبتمبر 2019؛
2 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 11 أبريل 2016؛

3 - صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 26 فبراير 2016؛
4 - صورة شمسة لرسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2016؛

5 - صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 23 مارس 1998؛
6 - صورة شمسية لرسم ثبوت التصرف عدلي مؤرخ في 14 يناير 1991؛

7 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يوليو 1980؛
الساعة  على   2020 مارس   03 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 25449  -  61
تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ : أحمد حشاد املصوري بن محمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حشاد "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية سيدي 

اليماني، دوار برانة؛ احملل املدعو " احملطة"؛
مساحته :  02 هــ 12 آر 13 س تقريبا؛

اجملاورون :
شماال : طريق عمومية،  

شرقا  : طريق عمومية؛
جنوبا : مرمي احلناط و أحمد الهنا؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم مخارجة بنظير عدلي مؤرخ في 16 سبتمبر 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 أبريل 2016؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 فبراير 2016؛

4 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2016؛

5 - صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 23 مارس 1998؛

6 - رسم ثبوت التصرف عدلي مؤرخ في 14 يناير 1991؛

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يوليو 1980؛

الساعة  على   2020 مارس   03 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 25450  -  61

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019؛

طالب التحفيظ :

1 - أحمد حشاد املصوري بن محمد بنسبة 1/2؛

2 - مرمي احلناط بنت املفضل بنسبة 1/2؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " آدم "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية سيدي 

اليماني، دوار برانة؛ احملل املدعو "غرسة احملطة"؛

مساحته :  35 آر 31 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : أحمد الهنا،  

شرقا  : مرمي احلناط؛

جنوبا : مرمي احلناط؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ماي 2019؛

2 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 11 ماي 2018؛

3 - نسخة لرسم استخراج حظ عدلي مؤرخ في 28 ماي 2015؛

4 - شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 25 ديسمبر 2014؛

5 - صورة شمسية لقرار استئنافي مؤرخ في 01 أبريل 2010؛

6 - صورة شمسية حملضر مبشروع إجراء قسمة رضائية مؤرخ في 26 ماي 2009؛

7 - صورة شمسية لرسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 08 ماي 2000؛

8 - صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 23 مارس 1998؛

الساعة  على   2020 مارس   03 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                                  عبد احلي السباعي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12769 - 65

تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد محمد املعتصم باهلل بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "العرصة"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " العرصة". 

نوعه : أرض عارية محاطة بسور بها دار من سفلي.    

موقعه : إقليم احلوز، جماعة وقيادة اوريكة، دوار متسكرين.

مساحته املصرح بها  : 00 هك 07 آر 55 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد العزيز عصام  .  

شرقا : ساقية تاوريكت.

جنوبا :  املصرف ، الطريق .

غربا : طريق معبدة  .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 198 صحيفة 286 الكناش األول 

رقم 283 بتاريخ 25 مارس 2019 توثيق ايت اورير.  

تاريخ التحديد : 28 فبراير 2020 على الساعة  الثانية عشرة والنصف 

بعد الزوال.

مطلب رقم 12770 - 65

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " شعبة احيحي"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " شعبة احيحي".  

نوعه : أرض فالحية بورية    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة اغواطيم، احملل املدعو ثالتاء.

مساحته املصرح بها  : 01 هك 26 آر 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  شعبة.  

شرقا :   شعبة.  

جنوبا : الرسم العقاري عدد 22589 - م ، مطلب التحفيظ عدد 5521 - 65 .

غربا  : مطلب التحفيظ عدد 5521 - 65.

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - التصرف لألمد الطويل.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2020 على الساعة  العاشرة صباحا .

مطلب رقم 12771 - 65

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دراع اجلامع"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دراع اجلامع".  

 نوعه : أرض فالحية بورية    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة اوريكة، احملل املدعو امخليج.

مساحته املصرح بها  : 05 هك 96 آر 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  واد ، ممر.  

شرقا :   واد ، احلسني اخماصي.  

جنوبا : الطريق العمومية .

غربا  : ممر ، عمر بن احلاج الطيب.

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - التصرف لألمد الطويل.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2020 على الساعة  احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 12772 - 65

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " شعبة احلداد"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " شعبة احلداد".  

 نوعه : أرض فالحية بورية    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة اوريكة، احملل املدعو امخليج.

مساحته املصرح بها  : 00 هك 28 آر 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  ممر ، االحباس .  

شرقا :   االحباس.  

جنوبا : عمر بن احلاج الطيب .

غربا  : ممر.

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

- التصرف لألمد الطويل.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2020 على الساعة  الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 12773 - 65

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " حتت اجنا 4"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حتت اجنا 4".  
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نوعه : أرض فالحية بورية    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة اغواطيم، احملل املدعو الزريبة.

مساحته املصرح بها  : 00 هك 03 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  ورثة ايت اوغبالو.  

شرقا :   مصرف.  

جنوبا : حسن اوغبالو.

غربا  : حسن اوغبالو.

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - التصرف لألمد الطويل.

تاريخ التحديد : 02 مارس 2020 على الساعة  العاشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 12774 - 65

تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد محمد عمر بن جلون التوميي بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض ويركان"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الكرم". 

 نوعه : أرض بها فيال من سفلي وطابق أول ومرفق بالسطح ومسبح 

وحديقة محاطة بسور.    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة اسني، جماعة ويركان درب ويركان.

مساحته املصرح بها  : 00 هك 01 آر 96 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : إبراهيم ادناس  .  

شرقا : محمد بن محمد اوريك ، بن هنية محمد.

جنوبا :  الزنقة .

غربا : بن هنية محمد  .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 227 صحيفة 243 كناش األمالك عدد 

259 بتاريخ 20 فبراير 2018 توثيق مراكش.  

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 481 صحيفة 468 كناش ل رقم 13 

بتاريخ 09 سبتمبر 2008 توثيق امزميز.

 12 رقم  ل  كناش   45 صحيفة   39 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 21 يونيو 2005 توثيق امزميز.

 126 4 عدد  265 ش  356 صحيفة  -  ملحق شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 30 أبريل 2008 توثيق مراكش.

تاريخ التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة  العاشرة صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "زرايب نايت سي 

ابراهيم" موضوع مطلب عدد 5632 - 65.

احلضور  وتقرير   2019 ديسمبر   26 في  مؤرخ  تقييد  مطلب  مبقتضى 

املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن   ،2019 ديسمبر    26 في  مؤرخ 

"زرايب نايت سي ابراهيم" موضوع مطلب التحفيظ عدد 5632 - 65 

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة متزوزت، دوار تكافيني ،تتابع 

من االن فصاعدا مبساحة قدرها  01 هكتار06 آر 79 سنتيار في اسم  : 

1 -  السيدة لطيفة الرباع بنت العربي

2 -  السيدة حفيظة مليح بنت عبد اهلل

3 - السيدة خديجة مليح بنت عبد اهلل 

4 -  السيدة أسماء مليح بنت عبد اهلل

5 -  السيدة سناء مليح بنت عبد اهلل

6 - السيد عبد العزيز مليح بن عبد اهلل 

7 - السيد عبد الغني مليح بن عبد اهلل

8 -  السيد سعيد مليح بن عبد اهلل

9 - السيدة غيثة مليح بنت خالد

10 -  السيد حسني مليح بن خالد 

11 -  السيد مروان مليح بن خالد

12 -  ريان مليح بن خالد 

13 -  عالء الدين مليح بن خالد بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 

902970 - 1624320 سهما لألولى ، ونسبة 63567 - 1624320سهما 

 127134 الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة، ونسبة  لكل واحدة من 

والثامن، ونسبة  والسابع  السادس  واحد من  - 1624320سهما لكل 

9520 -  1624320سهما للتاسعة، و نسبة 19040 - 1624320سهما 

لكل واحد من العاشر  واحلادي عشر والثاني عشر والثالث عشر  وذلك 

للمطلب  تدعيما  سابقا  املودعة  والرسوم  الوثائق  نفس  على  بناء 

املذكور وكذا : 

 - نسخة رسم اراثة عدلي ضمن اصله بعدد 136 صحيفة 178 كناش 

رقم 171 بتاريخ 17 يناير2017 توثيق مراكش.

 -  نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 24 دجنبر 2019.

 - عقد موثق مؤرخ في 30 أغسطس 2013.

   احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

        شرف محمد

             

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18058 - 68

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019. 

طالب التحفيظ : محمد كصاب بن التهامي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار كصاب".

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي و طابق أول.
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موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو اوالد سيدي شنان.

مساحته : 01 آر 18 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : محمد الودودي؛

شرقا : ورثة التهامي كصاب ميثلهم املعطي كصاب؛

جنوبا : زنقة ؛              

غربا : زنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

 174 بعدد  مضمن  سبتمبر2009   03 بتاريخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 188.

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 02 ابريل 2009 مضمن بعدد 289 صحيفة 319.

- شهادة ادارية عدد 172 - 2019 بتاريخ 22 نوفمبر 2019.

 06 بتاريخ  االمضاء  مصححة   2019  -  18910 عدد  عرفية  وكالة   -

سبتمبر 2019.

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18059 - 68

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019. 

طالبو التحفيظ : 

1 - محمد مويسى بن الكبير.

2 - امللودي مويسى بن الكبير.

3 - عبد اهلل مويسى بن الكبير.

4 - زهرة مويسى بنت الكبير.

5 - مليكة مويسى بنت الكبير.

6 - رحمة مويسى بنت الكبير. 

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 17 سهما من أصل 72 سهما 

لكل واحد من األول و الثاني و الثالث و 7 أسهم من اصل ذلك لكل 

واحدة من الرابعة و اخلامسة و السادسة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املرس".

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم و مدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي الرمود.

مساحته : 29 آر 20 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة لكبير بن حمادي بن عزوز ينوب عنهم محمد مويسى بن لكبير ؛

شرقا : هشام مبروكي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 10628 - 68 ورثة لكبير بن حمادي ميثلهم 

محمد مويسى بن لكبير – زوهرة مويسى بنت لكبير؛              

غربا : مطلب التحفيظ عدد 8603 - ب؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

أصلها   2011 06 سبتمبر  بتاريخ  - نسخة من رسم استمرار عدلي 

بتاريخ 29 يونيو 1974مضمن بعدد 112صحيفة 105.

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 14 مايو 2019 مضمن بعدد 52 عدد 87.

- نسخة من رسم اراثة عدلي  بتاريخ 17 يوليو 2008 أصلها بتاريخ 29 

يناير 1988 عدده الترتيبي 188 - 88.

- نسخة طبق األصل لتقرير خبرة بتاريخ 24 يونيو 2016.

- نسخة طبق األصل حملضر قسمة ملف تنفيذ عدد : 2072 - 2016 ت م 

بتاريخ 03 ابريل 2017.

279 ملف عقاري  بالفقيه بن صالح عدد  االبتدائية  - حكم احملكمة 

رقم 227 - 2013 بتاريخ 02 يوليو 2015.

- قرار محكمة االستئناف ببني مالل عدد 586ملف رقم 848 - 1615 

- 2015 بتاريخ 20 اكتوبر 2016.

االستئناف عدد  بالنقض صادرة عن محكمة  الطعن  - شهادة عدم 

838 بتاريخ 06 مارس 2019.

- شهادة ادارية عدد 063 - 2018 بتاريخ 02 مارس 2018.

- شهادة ادارية عدد 61 - 2019 بتاريخ 09 ابريل 2019.

- شهادة ادارية مسلمة من املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي لتادلة 

بالفقيه بن صالح عدد 3692 بتاريخ 29 نوفمبر 2019.

- وكالة خاصة مصححة االمضاء بتاريخ 09 فبراير 2018.

- تصريح بالشرف عرفي 20636 - 19 بتاريخ 09 ديسمبر 2019.

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 274 - 70

تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : يقاسم استاتي  بن املعطي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ››ملك استاتي ‹‹.

نوعه : دار للسكنى مشيدة باإلسمنت.

موقعه : اقليم و دائرة سيدي سليمان،  قيادة وجماعة  بومعيز،  دوار 

أوالد الغازي،

مساحته املصرح بها : 01 أرا 44 سنتيارا تقريبا.

احلقوق العينية : ال شيء.

حدوده :

شماال : عبد القادر الشادلي،

شرقا :  املعطي استاتي  ،

جنوبا : الطريق العمومية نحو سيدي جابر،

غربا : ورثة أوالد حوحو،

أصل امللك :

1 - نسخة  ملكية  مؤرخة في 05 شعبان عام 1435هـ  موافق 30 ماي 2014.
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2 -  ملحق استدراكي مؤرخ في 28 شوال 1439 هـ املوافق 12 يوليو 2018.

3 - نسخة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 14 أبريل 2014.

4 - تصميم موقعي.

على   .2020 فبراير   28  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا. 

مطلب رقم 275 - 70

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020

طالبو التحفيظ : 

1 -الزوهرة الكرش بنت عالل.

2 -نورالدين الغزالن بن عبد اللطيف.

3 -فتيحة الغزالن بنت عبد اللطيف.

4 -فؤاد الغزالن بن عبد اللطيف.

5 - مراد الغزالن بن عبد اللطيف.

6 - جميلة الغزالن بنت عبد اللطيف.

7 - سميرة الغزالن بنت عبد اللطيف.

8 - محمد الغزالن بن عبد اللطيف.

9 - نادية الغزالن بنت عبد اللطيف.

10 - رجاء الغزالن بنت عبد اللطيف.

11 - وفاء الغزالن بنت عبد اللطيف.

على الشياع بينهم بنسبة 14 - 112 لألولى والثاني والرابع واخلامس 

والسابعة  والسادسة  الثالثة  من  لكل   112  -  07 وبنسبة  والثامن 

والتاسعة والعاشرة واحلادية عشر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ››ملك الغزالن ‹‹.

نوعه : دار للسكن من طابق سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة سيدي سليمان،  حي الغماريني زنقة 54 رقم 30.

مساحته املصرح بها : 85 سنتيارا تقريبا.

احلقوق العينية : ال شيء.

حدوده :

شماال : الزنقة،

شرقا : الراجي طارق،

جنوبا : الفقير محمد والفقير ميلود،

غربا : بن عمر حلسن،

أصل امللك :

1 - موجب متليك عدلي مؤرخ في 02 ربيع األول عام 1439 هـ املوافق 

21 نوفمبر 2017.

2 - ملحق إضافي بلفيف مؤرخ  في 19 صفر 1441هـ  املوافق 18 أكتوبر 2019.

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 04 أبريل 2018.

4 -  نسخة طبق األصل مللحق إصالحي عدلي مؤرخ في 08 محرم عام 1432 

هـ املوافق 14 ديسمبر 2010.

5 - نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 30 أبريل 2018.

6 - نسخة  طبق األصل من رسم إراثة مؤرخ في  25 ربيع الثاني عام 

1425 هـ املوافق 14 يونيو 2004.

7 - رسم فريضة عدلي مؤرخ في 14 شعبان 1439 هـ املوافق فاحت ماي 2018.

على   .2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان 

محمد احلسناوي    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30725 - 72

تاريخ اإليداع : 23 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : سفيان مربيح بن ابراهيم؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك مربيح"

نوعه ׃ أرض عارية محاطة بسور.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي الشعيبات.

مساحته : 54 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : الزنقة؛

شرقا : الدكالي؛

جنوبا : صالح الدين الناصري؛

غربا : الزنقة.

أصل امللك ׃

األمالك  سجل   471 صحيفة   473 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

العقارية 97 بتاريخ 07 نوفمبر 2013  توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن بعدد 24 صحيفة 12 كناس رقم 

28 بتاريخ 10 ذو احلجة 1395  توثيق ابن جرير.

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب 30726 - 72

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى الباهي بن بلخير؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك حمزة"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي الشعيبات.

مساحته : 60 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : احلسني بن العكرود؛

شرقا : العكرودي؛
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جنوبـا : عبد الفتاح بن مبارك؛

غربا : الزنقة.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 70 صحيفة 61 سجل األمالك العقارية 

85 بتاريخ 04 سبتمبر 2009  توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن بعدد 586 صحيفة 500 سجل 

األمالك رقم 81 بتاريخ 30 أكتوبر 2009  توثيق ابن جرير.

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30727 - 72

تاريخ اإليداع : 03 يناير 2020.

طالب التحفيظ : بوشتى مديدي بن رحال؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مديدي"

نوعه ׃ أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي الشعيبات.

مساحته : 72 س تقريبا.

اجملاورون ׃

شـماال : الزنقة؛

شرقا : جواد تكزمي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2101 - 72؛

غربا : مالك سليمان.

أصل امللك ׃

 220 202 كناش األول  200 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 22 يونيو 2015  توثيق مراكش.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 612 صحيفة 393 

سجل األمالك رقم 43 بتاريخ 30 مارس 1982  توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم وكالة عدلية ضمن أصلها بعدد 25 صحيفة 14 

سجل باقي الوثائق رقم 26 بتاريخ 07 نوفمبر 2007  توثيق ابن جرير.

- صورة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 18 - 05 - 2015.

على   2020 مارس   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير  

محمد عطشة    

محافظة الفداء - مرس السلطان - الدار البيضاء

مطلب رقم 43 - 73

تاريخ االيداع : 31 ديسمبر 2019 

طالب التحفيظ : السيد ادريس قرواش

االسم الدي يعرف به امللك حاليا : دارفضيلة

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار فضيلة

نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابق اول 

موقعه : البيضاء عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعة 

مرس السلطان حي الداخلة   

مساحته : 51 سنتيارا تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد:3533-73، 

شرقا : الرسم العقاري عدد: -15251س 

جنوبا : زنقة رقم 36

غربا : السيدة زهرة بنت عبد القادر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

اصل امللك :

رسم ملكية بتاريخ فاحت صفر1440 املوافق ل 11/10/2018

شهادة ادارية بتاريخ18/04/2017 حتت عدد280

شهادة ادارية بتاريخ 2018-08-29 حتت عدد280 مكرر

رسم ملحق مؤرخ ب21 ربيع الثاني 1441 املوافق ل 18-12-2019

الساعة  على   2020 مارس   2  : التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا

احملافظ على االمالك العقارية بالفداء - مرس السلطان - الدار البيضاء

سعيد تيموري

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1871 - 76

تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : السيد شكيب الكلخة بن محمد

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " شكيب " ؛             

نوعـه : أرض عارية.

 : املدعو  احملل  بليونش  القروية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  : عمالة  موقعـه 

حومة اجلاون الرويدة.

مساحته : 06 آر 32 س تقريبا؛

حـدوده :

شماال :  ورثة الفحصي ؛

شرقا :  عبد االله اخلباش ؛

جنوبا : أحمد هيدور ؛

غربا :  الباتول هيدور؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

في مؤرخ  عدلي  لرسم شراء  عليها  االصل  مصادق  - نسخة طبق   1

 02 رجب 1415 املوافق لـ 05 ديسمبر 1994؛
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2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 من شعبان  1438  املوافق لـ 25  ماي 2017؛

3 - نسخة طبق األصل مصادق عليها لرسموكالة خاصة عدلي مؤرخ 

في 09 صفر  1441  املوافق لـ 07 نوفمبر 2019؛

 1441 األول   ربيع  من   28 في  مؤرخ  - رسم تصحيح مساحة عدلي   4

املوافق لـ 26 نوفمبر 2019؛

5 - شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة بليونش حتت عدد 

20  -  19 ج ب مؤرخة في 19 ديسمبر 2019.

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  الثانية عشرة و النصف  ظهرا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "حنان - بشرى "

ذي مطلب التحفيظ عدد 20942 - 19

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 413 

املؤرخة في 29 نوفمبر 2006 

 ،2019 سبتمبر   20 و   17 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح  طلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  ذي  بشرى"  "حنان-  املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

رقم 20942 - 19 الكائن بعمالة املضيق الفنيدق ، اجلماعة احلضرية املضيق 

، احملل املدعو القرمادين أسفل جبل زمزم ، قد أصبحت تتابع في اسم نفس 

طالبي التحفيظ ، مبساحة قدرها 52 آر 23 س وهي املساحة التي أظهرها 

التصميم العقاري ، بدال من 50 آر وهي املساحة املصرح بها ،

وذلك بناء على  العقود املودعة تدعيما  للمطلب املذكور سابقا.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق بالنيابة

شكري بنداود   

محافظة وجدة - اجناد

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى: » سكاية روحها « 

مطلب التحفيظ عدد 171 - 77

الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 500 

بتاريخ 30 يوليو 2008 

واعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 542

 بتاريخ 20 ماي 2009.

   مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في فاحت نوفمبر 2019 ،  فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو » سكاية روحها « موضوع مطلب التحفيظ عدد 

171 - 77 ، الكائن بعمالة وجدة أنكاد، جماعة عني الصفا ،  تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم السيد : رشيد كراد بن ميمون وذلك  بناء على :

1 - رسم عدلي عدد 138 ك 28 مؤرخ في 23 - 11 - 2018 

2 -  رسم إشهاد مبلحق إصالحي عدلي عدد 118 ص 100 ك 72 مؤرخ 

في 09 - 09 - 2019  

3 - رسم مبلحق إصالحي عدلي عدد 415  ك 71 مؤرخ في 28 - 10 - 2019  

4 - رسم  وكالة عدلية عدد 137 ص 120 ك 185 مؤرخ في 24 - 08 - 2018 

5 - رسم  إصالحي عدلي عدد 39 ص 29  ك 199 مؤرخ في 16 - 10 - 2019،                    

عالوة على الوثائق املودعة سابقا تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: » البرواك « 

O - 17034 مطلب التحفيظ عدد

الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 3365

بتاريخ 27 أبريل 1977

واعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 3980 

بتاريخ 08 فبراير 1989.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في: 04 ديسمبر 2019 صادر عن السيد امبارك 

اخملتار بن الطيب،  فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو » البرواك « موضوع مطلب 

التحفيظ عدد O-17034 ، الكائن بعمالة وجدة أنكاد، جماعة عني الصفا اوالد 

امبارك،  تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدات والسادة :

1 -اجلوهر بنت ارشيد امبارك بنسبة 12390 - 151200.

2 - فاطمة بنت الطيب بن اخملتار بنسبة 11679 - 151200.

3 - أحمد بن الطيب بن اخملتار بنسبة 23358 - 151200.

4 - موسى بن الطيب بن اخملتار بنسبة 23358 - 151200.

5 - امبارك اخملتار بن الطيب بن اخملتار بنسبة 67620 - 151200.

6 - الزهرة بنت بوجمعة  بنسبة 2205 - 151200.

7 - فاطنة بنت محمد الكبير بن الطيب بنسبة 10590 - 151200.

وذلك  بناء على :

1 - رسم إراثة عدلي عدد  211 ص 297 ك 98 مؤرخ في 12 - 01 - 2015 

2 -  رسم إراثة عدلي عدد 390 ص 315 ك 197 مؤرخ في 04 - 10 - 2019  

3 -  رسم شراء عدلي عدد 5 ص 4 ك 24 مؤرخ في 18 - 09 - 1987 

4 - رسم  ملحق إصالحي عدلي عدد 107ص 80 ك 199 مؤرخ في 04 - 10 - 2019  

5 - رسم  صدقة عدد 57 ص 63 ك 168 مؤرخ في 22-10-2019.

6 - رسم  ملحق إصالحي عدلي عدد 618 ص 500 ك 197 مؤرخ في 

 .2019 - 11 - 05

7 - تقرير احلضور املؤرخ في 05 - 12 - 2019.    

احلضور  وتقرير   2019 نوفمبر   12 في  مؤرخة  مطابقة  شواهد  وأربع 

املؤرخ في 05 ديسمبر 2019، 

عالوة على الوثائق املودعة سابقا تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد:

كمال عونـة      
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محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 962 - 78
تاريـخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019

طالب التحفيظ : لبهل محمد ابن محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلرشية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  للملك : " احلرشية "

 موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة الصخيرات، دوار أوالد عثمان.

نوعه : ارض فالحية.   

مساحته :  03هـ 74 آر  62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 28527 - ر وطريق محدثة عرضها 05 أمتار.

32050 - 38 ومطلب  ابراهيم بوشيبة والرسم العقاري عدد   : شرقا 

التحفيظ عدد 28695 - ر.

جنوبا : مطلب عدد 1131 - 38.  

غربا : لبهل رقية.   

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك :  

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 05 ربيع الثاني 1366 موافق ل فبراير 1947 

مسجل بالرباط بتاريخ 13 - 03 - 1947 صحيفة 64 عدد  1014.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17 شوال 1432 موافق ل 18 - 09 - 2011 ضمن 

أصلها حتت عدد 1747 صحيفة 49 كناش رقم 158 بتاريخ 29 - 09 - 2011.

- نظير عقد مخارجة عدلي مؤرخ في 11 جمادى األولى 1434 موافق ل 

23 - 03 - 2013 ضمن حتت عدد 284 صحيفة 371 بتاريخ 02 - 05 - 2013 

كناش األمالك رقم 07.

- شهادة مطابقة االسم عدد 32 بتاريخ 25 - 09 - 2019 مسلمة من 

املقاطعة الثانية بالصخيرات.

- شهادة مطابقة االسم عدد 33 بتاريخ 26 - 09 - 2019 مسلمة من 

املقاطعة الثانية بالصخيرات.

-  شهادة ادارية عدد 122 بتاريخ 29 - 07 - 2019 مسلمة من جماعة الصخيرات.

- شهادة ادارية عدد 124 بتاريخ 29 - 07 - 2019.

2020 على الساعة  24 فبراير   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4552 - 79
تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : السيد ادريس حوتة بن أحمد.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان احلمر ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :   " فدان احلمر ".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول وأشجار الزيتون.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، جماعة مزكيتام، احملل املدعو : 

" فدان احلمر ".

 مساحته : 03 آ 36 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عالل قيشوح؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 من شعبان 1412 موافق 08 مارس 1992؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 من صفر 1418 موافق 18 يونيو 1997؛

3 - وكالة عرفية مؤرخة في 14 أكتوبر 2019؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 30 أكتوبر 2019.

2020 على  فبراير   26   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح     

  

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4895 - 81

تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : عزيز خرماز بن حمادي.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار العبابريني.

مساحته : 01 هـ  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها ادريس خرماز ومن معه وورثة خرماز 

فاطمة وورثة خرماز محمد؛

شرقا : رقية خرماز؛ عبد الواحد خرماز؛ موحات خرماز؛عبد النبي احمد؛

جنوبا : ورثة املعطاوي عيسى؛

 غربا : خرماز حميد؛ خرماز احمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 187 ص 238 كناش العقار رقم 41 

بتاريخ 12 - 07 - 2017 توثيق تيفلت.
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2. شهادة إدارية عدد 192 - م.ت - 2019 عن جماعة سيدي عبد الرزاق 
مؤرخة في 04 - 12 - 2019.

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4896 - 81
تاريخ اإليداع : 26 ديسمبر 2019.
طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.سعيد االدريسي بن اخملتار بنسبة 1 - 2.
2. نور الدين االدريسي بن اخملتار بنسبة 1 - 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سيدي عثمان".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي عثمان".       

نوعه : ارض فالحية.
موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

مساحته : 04 هـ 30 آر تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : أنس بيرو الرسم العقاري رقم 50356 - 16؛ طريق عمومية من 
ورائها احيزون نعيمة مطلب التحفيظ رقم 3192 - 16 وعبيك مونية 

مطلب التحفيظ رقم 3192 - 16 وملوك عبد القادر؛
شرقا : طريق عمومية من ورائها محمد عبد النبي بن عزات ومطلب 

التحفيظ رقم 2699 - 16 وورثة عبد القادر عبد النبي؛
جنوبا : اعزارو ملوكي؛

 غربا : طريق عمومية من ورائها اعزارو ملوكي وفهيم شعيب الرسم 
العقاري رقم 45897 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 288 ص 321 كناش العقار رقم 39 
بتاريخ 14 - 07 - 2017 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 375 ص 474 كناش العقار رقم 35 
بتاريخ 02 - 12 - 2016 توثيق تيفلت

3. شهادة إدارية عدد 101 - 2017 - م.ت عن جماعة سيدي عبد الرزاق 
مؤرخة في 15 - 06 - 2017.

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 4897 - 81
تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : غالم بن باشا بن محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سيدي عثمان".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " سيدي عثمان".       
نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.
مساحته : 01 هـ 92 آر 28س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : سعيد االدريسي ونور الدين االدريسي؛

شرقا : طريق عمومية؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 31465 - 16؛

 غربا : طريق عمومية.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
1. رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 234 ص 303 كناش العقار رقم 47 

بتاريخ 19 - 09 - 2018 توثيق تيفلت.
2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 382 ص 486 كناش العقار رقم 41 

بتاريخ 26 - 09 - 2017 توثيق تيفلت.
3. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 286 ص 318 كناش العقار رقم 36 

بتاريخ 02 - 12 - 2016 توثيق تيفلت.
الرزاق مؤرخة في  209 عن جماعة سيدي عبد  إدارية عدد  4. شهادة 

.2019 - 12 - 26
على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 د.

مطلب رقم 4898 - 81
تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.
طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.سعيد االدريسي بن اخملتار بنسبة 1 - 2.
2. نور الدين االدريسي بن اخملتار بنسبة 1 - 2.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سيدي عثمان".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك نور الدين وسعيد".       

نوعه : ارض فالحية.
موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

مساحته : 01 هـ 92 آر 28س تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : سعيد االدريسي ونور الدين االدريسي؛
شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : غالم بن باشا بن محمد؛ 
 غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1. رسم مخارجة عدلي ضمن بعدد 234 ص 303 كناش العقار رقم 47 
بتاريخ 19 - 09 - 2018 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 382 ص 486 كناش العقار رقم 41 
بتاريخ 26 - 09 - 2017 توثيق تيفلت

3. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 286 ص 318 كناش العقار رقم 36 
بتاريخ 02 - 12 - 2016 توثيق تيفلت.

الرزاق مؤرخة في  209 عن جماعة سيدي عبد  إدارية عدد  4. شهادة 
.2019 - 12 - 26

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 12 : 30 د.

مطلب رقم 4899 - 81
تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : بوعزة بنواحي بن بوهتى.
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنواحي".       

نوعه : ارض عارية.
موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو احلي اجلديد R7 رقم 107.

مساحته : 64س تقريبا.
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اجملاورون : 
شماال : عبد النبي الكداري؛
شرقا : اعبيرو عبد السالم؛

جنوبا : الزنقة؛ 
 غربا : حميد الناجيح.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 459 ص 404 كناش العقار رقم 52 
بتاريخ 17 - 12 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 163 ص 223 كناش االمالك رقم 42 
بتاريخ 04 - 12 - 2017 توثيق تيفلت.

 55 رقم  العقار  كناش   29 ص   38 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .3
بتاريخ 18 - 04 - 2008 توثيق تيفلت.

4. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 203 ص 180 كناش العقار رقم 156 
بتاريخ 15 - 02 - 2008 توثيق تيفلت.

5.شهادة إدارية عدد 461 عن بلدية تيفلت مؤرخة في 23 - 12 - 2019.
6. نسخة طبق األصل من قرار التسليم املؤقت ومن محضر التسليم 

املؤقت عن بلدية تيفلت رقم 251 بتاريخ 18 - 12 - 2019.
على   2020 فبراير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4900 - 81
تاريخ اإليداع : 27 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : محمد زايد بن املعطي.
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " أوالد شريفة".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.
موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي أوالد شريفة رقم 119.

مساحته : 01آر تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : ورثة الدقاق لكبير بن محمد؛
شرقا : ورثة الشليح احلسني؛

جنوبا : الزنقة؛ 
غربا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 246 ص 332 كناش العقار رقم 53 
بتاريخ 26 - 09 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 455 ص 275 كناش العقار رقم 118 
بتاريخ 29 - 05 - 2003 توثيق تيفلت.

3. نسخة طبق األصل من قرار التسليم املؤقت ومن محضر التسليم 
املؤقت عن بلدية تيفلت رقم 212 بتاريخ 17 - 10 - 2019.

على   2020 فبراير   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 4901 - 81
تاريخ اإليداع : 30 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : العربي اجا بن الرياحي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان زيلي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان زيلي".       
نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت حلسن.
مساحته : 02 هـ 30 آر 74 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : بنعيسى اجا مطلب التحفيظ رقم 16312 - 16؛

 16  -  55871 رقم  العقاري  الرسم  ورائها  من  : طريق عمومية  شرقا 
والرسم العقاري رقم 55874 - 16؛

11188 - 16؛  جنوبا : محمد اجا بن عبد اهلل مطلب التحفيظ رقم 
ورثة الدهبي اجا بن الرياحي مطلب التحفيظ رقم 13637 - 16؛

 غربا : واد زيلي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 76 ص 102 كناش العقار رقم 53 

بتاريخ 05 - 07 - 2019 توثيق تيفلت.
في  مؤرخة  مالك  ايت  جماعة  عن   2019  -  55 عدد  إدارية  شهادة   .2

.2019 - 10 - 08
3.تقرير احلضور مؤرخ في 21 - 11 - 2019

على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4902 - 81
تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيظ : التعارجي مولود بن بوعزة.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان ملقاس".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان ملقاس ".       
نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت امغار املواريد.
مساحته : 23 آر 76 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : امحمد البالج مطلب التحفيظ رقم 23280 - 16؛

شرقا : امحمد البالج ؛
جنوبا : خربوش مينة الرسم العقاري رقم 34838 - 16؛

 غربا : امحمد البالج مطلب التحفيظ رقم 23280 - 16.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 65 ص 71 كناش االمالك رقم 36 

بتاريخ 21 - 10 - 2016 توثيق تيفلت.
2. شهادة إدارية عدد 66 - 2019 عن جماعة مقام الطلبة مؤرخة في 

.2019 - 12 - 24
على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 4903 - 81
تاريخ اإليداع : 31 ديسمبر 2019.

طالبة التحفيظ : الزياني امينة بنت محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "امينة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " امينة ".       
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نوعه : ارض عارية.
موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي ودادية العياشي.

مساحته : 87 س تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : ورثة الزياني محمد؛
شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : املغاط حدو؛
 غربا : رشيد الزياني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 434 ص 491 كناش العقار رقم 29 
بتاريخ 23 - 12 - 2015 توثيق تيفلت.

كناش   1987 لسنة   1345 ترتيبي  بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .2
العقار توثيق تيفلت.

3. شهادة ادارية إلعادة الهيكلة عدد 407 بتاريخ 12 - 11 - 2019.
4.نسخة طبق االصل لقرار ومحضر التسليم املؤقت عدد 228 بتاريخ 

.2019 - 11 - 13
على   2020 مارس   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 د.

مطلب رقم 4904 - 81
تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : ليلة ملوك بنت العربي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ليلة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ليلة ".       
نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي النهضة 1.
مساحته : 75 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : عبد السالم بن حدو؛

شرقا : الزنقة ؛
جنوبا : البقعة رقم 78؛

 غربا : ورثة الطاهري بن بوشعيب.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 156 ص 202 كناش العقار رقم 46 

بتاريخ 18 - 06 - 2018 توثيق تيفلت.
بتاريخ   28 رقم  95 كناش  170 ص  بعدد  رسم شراء عدلي ضمن   .2

.1971 - 11 - 16
3. شهادة ادارية إلعادة الهيكلة عدد 465 بتاريخ 27 - 12 - 2019.

4.نسخة طبق االصل لقرار ومحضر التسليم املؤقت عدد 267 بتاريخ 
.2019 - 12 - 30

على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4905 - 81
تاريخ اإليداع : 02 يناير 2020.

طالبو التحفيظ على الشياع : 
1.فاطمة صوحيب بنت ابريك بنسبة 68 - 432.

2.صهيب بوجناح بن املهدي بنسبة 104 - 432.
3. فتيحة بوجناح بنت املهدي بنسبة 52 - 432.

4.بوجناح كرمية بنت املهدي بنسبة 52 - 432.

5. قيس بوجناح بن املهدي بنسبة 104 - 432.
6. السعدية بوجناح بنت املهدي بنسبة 52 - 432.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوجناح".
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوجناح ".       

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وبنايتني خفيفيتني.
موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي النهضة 2.

مساحته : 01 آر 50 س تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : الهاشمية؛
شرقا : بنيحيى ؛

جنوبا : بوسكيكة؛
 غربا : مطلب التحفيظ رقم 28652 - 16 وممر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1. رسم اراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد 47 ص 63 كناش التركات رقم 
23 بتاريخ 26 - 11 - 2018 توثيق تيفلت.

129 كناش رقم 10 بتاريخ  173 ص  2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 
08 - 02 - 1966 توثيق تيفلت 

3. شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 27 - 12 - 2019..
4.نسخة طبق االصل لقرار ومحضر التسليم املؤقت عدد 122 بتاريخ 

.2019 - 07 - 11
على   2020 مارس   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "ملقام"
موضوع مطلب التحفيظ رقم 17101 - 16 

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 178 
بتاريخ 29 - 05 - 2002 واالعالن عن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية 665 بتاريخ 28 - 09 - 2011.
فان مسطرة   2019 ديسمبر   23 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 
مقام  جماعة  تيفلت  بدائرة  الكائن  "ملقام"  املسمى  امللك  حتفيظ 
الطلبة مزورفة موضوع مطلب التحفيظ رقم 17101 - 16 تتابع من 

االن فصاعدا في إسم : 
1. امليلودية ملقام بنت موحى بنسبة 24035 - 202752. 

2. العربي الكش بن محمد بنسبة 15295 - 202752. 
3. احمد الكش بن محمد بنسبة 15295 - 202752.
4.سعيد الكش بن محمد بنسبة 15295 - 202752.
5.حفيظ الكش بن محمد بنسبة 15295 - 202752.

6. نورالدين الكش بن محمد بنسبة 15295 - 202752.
7.رشيد الكش بن محمد بنسبة 15295 - 202752.
8.خاليد الكش بن محمد بنسبة 15295 - 202752.

9. عبد الرحيم الكش بن محمد بنسبة 15295 - 202752.
10.ياسني الكش بن محمد بنسبة 15295 - 202752.

11.عبد اجمليد الكش بن محمد بنسبة 15295 - 202752.
12.ايوب الكش بن محمد بنسبة 15295 - 202752.

13.املهدي الكش بن عبد القادر بنسبة 5236 - 202752.
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14. كرمية الكش بنت عبد القادر بنسبة 2618 - 202752.

15.سلمى الكش بنت عبد القادر بنسبة 2618 - 202752.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن بعدد 93 ص 112 كناش التركات 

رقم 54 بتاريخ 29 - 07 - 2008 توثيق تيفلت.

- 2006 عن جماعة مقام   41 رقم  الوفاة  2.نسخة موجزة من رسم 

الطلبة مؤرخة في 16 - 12 - 2019.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "راس اجملردات"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 17684 - 16

الذي نشر االعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 440 

مكرر بتاريخ 06 - 06 - 2007.

فان مسطرة   2019 ديسمبر   18 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

تيفلت جماعة  بدائرة  الكائن   " اجملردات  راس   " امللك املسمى  حتفيظ 

عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت عزو موضوع مطلب التحفيظ 

رقم 17684 - 16 ستتابع من االن فصاعدا مجزأة على الشكل االتي : 

اسم  في  س   84 آر   27 مساحتها  لقطعة  "زهرة"  تسمية  حتت   .1

محمد خلليفي. 

اسم  في  س   26 آر   25 مساحتها  لقطعة  "جنية"  تسمية  حتت   .2

محمد خلليفي. 

05 س في  آر   48 01 هـ  3. حتت تسمية "احمد" لقطعة مساحتها 

اسم احمد حمودي.

4. حتت تسمية "علي" لقطعة مساحتها 01 هـ 44 آر 20 س في اسم 

علي حمودي.

5.حتت التسمية القدمية ملا تبقى من امللك في اسم نور الدين حمودي.

وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 322 ص 342 كناش العقار رقم 118 

بتاريخ 21 - 07 - 2003 توثيق تيفلت.

2.شهادة ادارية عدد 128 مؤرخة في 15 - 08 - 2003.

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 321 ص 341 كناش العقار رقم 118 

بتاريخ 21 - 07 - 2003 توثيق تيفلت.

4.شهادة ادارية عدد 127 مؤرخة في 15 - 08 - 2003.

5. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 320 ص 340 كناش العقار رقم 118 

بتاريخ 21 - 07 - 2003 توثيق تيفلت.

6.شهادة ادارية عدد 128 مؤرخة في 15 - 08 - 2003.

7. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 312 ص 339 كناش العقار رقم 118 

بتاريخ 21 - 07 - 2003 توثيق تيفلت.

8.شهادة ادارية عدد 129 مؤرخة في 15 - 08 - 2003.

9. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 318 ص 338 كناش العقار رقم 118 

بتاريخ 21 - 07 - 2003 توثيق تيفلت.

10.شهادة ادارية عدد 126 مؤرخة في 15 - 08 - 2003.

11. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 175 ص 178 كناش العقار رقم 19 

بتاريخ 06 - 09 - 2013 توثيق تيفلت.

 47 رقم  العقار  75 كناش  65 ص  بعدد  12. رسم شراء عدلي ضمن 
بتاريخ 26 - 06 - 2018 توثيق تيفلت.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت
زكرياء الدغمي    

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 79 - 83
تاريخ اإليـداع : 30 ديسمبر 2019

طالبو  التحفيـظ  : 
1 -  بشرى بلوزي بصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة 

2 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هيبة حبيبة"

نوع امللك :  دار للسكنى
مـوقعـه : مراكش سيدي عمارة درب العبيد رقم 12 

مساحتـه : 93 سنتيار تقريبا  .
حـدوده  : 

شمـاال :  لوريدي ابراهيم
شرقا :  سعيد السومي و ورثة ابراهيم الكام

غربا :  درب العبيد
جنوبا :  ورثة هشومة بنت احمد

احلقوق العينية والتحمالت :  ال شيء
أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 شوال 1439 موافق 29 - 06 - 2018
- شهادة ادارية عدد 556 بتاريخ 23 - 05 - 2018

تاريخ التحديد :  02 مارس 2020 على الساعة 09 صباحا    

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دار الدراز " 
مطلب عدد  77 - 83 

والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه في اجلريدة الرسمية عدد 1095 
بتاريخ 25 ديسمبر 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي  مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 فان مسطرة 
حتفيظ امللك املسمـى :*دار الدراز* الكائن مبراكش املدينة القصبة درب 
الرحالة رقم 66 موضوع مطلب التحفيظ رقم 77 - 83 , ستتابع من 

اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية و دلك في اسم : 
1 - جنني فلورانت ماري فرانسوا

بصفتهما  بينهما  مناصفة  جيلييت   اوريلي  كليمونص  البورد   -  2
طالبي التحفيظ حلق الزينة

3 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 
و دلك مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا و عقد توتيقي مؤرخ في

موثق   * الفتح  العزوزي  االستاذ  طرف  من  محرر   2019 ديسمبر   17  
حلق  التحفيظ  طالبة  امتال  رشيدة   : السيدة  ان  مضمنه  مبراكش* 
الزينة باعو للسيدة :  جنني فلورانت ماري فرانسوا و من معها كافة 

حق الزينة من 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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3 - بوشامة احميدة بن حمادة، بنسبة متلك هي 2/27 جزء.

4 - بوشامة محسن بن محمد بن حمادة، بنسبة متلك هي 2/27 جزء.

5 - بوشامة عبد الكرمي، بنسبة متلك هي 2/27 جزء.

6 - بوشامة جعفر بن احلاج، بنسبة متلك هي 2/27 جزء.

7 - بوشامة محمد بنيوسف بن احلاج، بنسبة متلك هي 2/27 جزء.

8 - بوشامة محمد خالد بن احلاج، بنسبة متلك هي 2/27 جزء.

9 - بوشامة محمد بن الطيب، بنسبة متلك هي 2/27 جزء.

10 - بوشامة بن زيان بن بنعلي، بنسبة متلك هي 9/27.

و الباقي بدون تغيير.

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد محمد رحماني الساكن ببركان حي احلسني زنقة 

عدد  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  تورية،  شاوي 

68644 - 02 املؤسس للملك املدعو "بيني الم 5" الكائن بوجدة، و ذلك 

بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان    

محافظة مراكش - املنارة

مطلب رقم 44131 - 04

اسم امللك : " الدار والعريصة الصغيرة "

موقعه :إقليم مراكش جماعة سعادة دوار القرية

وقع حتديده في :04/12/2017

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 18 ار 44س

نوعه : ارض بها بنايات خراب مغروسة باشجار الزيتون والصبار

حـدوده:

شماال : الرسم العقاري عدد 14973/م

شرقـا : ممر عمومي عرضه 5 امتار 

جنوبا البوعناني محمد – املسعودي عبد السالم 

غربا : ورثة كنون احمد

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيـظ :مهدية الشرقاوي

محافظة وجدة

مطلب رقم 26703 - 02

اسم امللك : أجدير.

سيدي  قيادة  القروية،  عصفور  رأس  جماعة   ، جرادة  إقليم   : موقعه 

بوبكر - رأس عصفور القروية، مزرعة بني بوحمدون.

مساحته: 04 هـ 12 آر 47 سنتيار .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال : الرسم العقاري رقم O/23230؛

شرقا : ورثة محمد بن حماد، الرسم العقاري رقم 124519 - 02؛

رقم  التحفيظ  مطلب   ،02  -  124519 رقم  العقاري  الرسم   : جنوبا 

25067 - 02؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 25067 - 02.

طالب التحفيظ: السيد احميدة الس بن محمد.

إصالح خطأ  - يتعلق بامللك املسمى "اجنان الهراس" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 24289 - 02، والذي نشرت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 619 بتاريخ 10 نونبر 2010.

عوضا عن : 

طالبي التحفيظ السادة: 

1 - بوشامة علي بن حمادة بنسبة 9/27 جزء.

2 - بوشامة عبد القادر بن حمادة بنسبة 2/27 جزء. 

3 - بوشامة احميدة بن حمادة بنسبة 2/27 جزء.

4 - بوشامة محسن بن محمد بن حمادة بنسبة 2/27 جزء.

5 - بوشامة عبد الكرمي بنسبة 2/27 جزء.

6 - بوشامة جعفر بن احلاج بنسبة 2/27 جزء.

7 - بوشامة محمد بنيوسف بن احلاج بنسبة 2/27 جزء.

8 - بوشامة محمد خالد بن احلاج بنسبة 2/27 جزء.

9 - بوشامة محمد بن الطيب بنسبة 2/27 جزء.

10 - بوشامة بن زيان بن بنعلي بنسبة 2/27 جزء.

إقرأ :

طالبي التحفيظ السادة: 

1 - بوشامة علي بن حمادة، بنسبة متلك هي 2/27 جزء.

2 - بوشامة عبد القادر بن حمادة، بنسبة متلك هي 2/27 جزء. 



عدد 1097 - 12 جمادى األولى 1441 )08 يناير 2020(264

مطلب رقم 44149 - 04

اسم امللك : " عناية "

موقعه :إقليم مراكش جماعة تسلطانت دوار موالي عبد اهلل

وقع حتديده في :15/12/2018

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 05 ار 87س

نوعه : ارض عارية

حـدوده:

شماال : السلطني االمغاري مليكة

شرقـا : الرسم العقاري عدد 28036/م 

جنوبا ممر عمومي 

غربا : السليطني االمغاري مليمة

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيـظ :حليمة مهيمرة

مطلب رقم 44158 - 04

اسم امللك : " عرصة موالي عبد اهلل "

موقعه :إقليم مراكش جماعة تسلطانت دوار موالي عبد اهلل

وقع حتديده في :19/09/2018

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 07 ار 72س

نوعـه : ارض عارية

حـدوده:

شماال : ورثة موالي عبد اهلل السلطني

شرقـا : ورثة موالي عبد اهلل السلطني 

جنوبا عمر بوتامنت

غربا : طريق عمومية 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيـظ :سعيد ابو زيا بن محمد

مطلب رقم 44159 - 04

اسم امللك : " االخوات "

موقعه :إقليم مراكش جماعة سعادة دوار اجلامع

وقع حتديده في :28/05/2018

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 01 ار 11س

نوعه : منزل للسكني من سفلي وطابق اول وسطح

حـدوده:

شماال : ممر

شرقـا : قبوش ابراهيم – مصطفي ايت اخلراز 

جنوبا اخلابدي احلاج ابراهيم

غربا : الطالبي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيـظ :محمد ايت اخلراز

مطلب رقم 44335 - 04

اسم امللك : " هبة 1 "

اهلل  عبد  موالي  دوار  تسلطانت  جماعة  مراكش  :إقليم  موقعه 

السليطني

وقع حتديده في :22/11/2018

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 48 ار 30س

نوعه : أرض عارية 

حـدوده:

شماال : طريق عمومية 

شرقـا : الرسم العقاري عدد 28036/م 

جنوبا الرسم العقاري عدد 161277 - 04 

غربا : السليطني االمغاري موالي العربي 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيـظ :سيدي محمد املصطفي السليطني االمغاري

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش املنارة 

   عبد الباسط عزاوي

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 26458 - 05

اسم امللك:" حمرية 18 "

موقعه : مكناس، املدينة اجلديدة ، زنقة بدر الكبرى؛

وقع حتديده بتاريخ: 30 ديسمبر 2016؛ 

دار للسكن بها سفلي، متجر  نوعه: بناية بها سفلي وطابق علوي، 

بالسفلي، وثالث مخازن، ومحل املهمالت،

مساحته : 7 آ 99 س ؛

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد :K/97 ؛

K/15625و K/38 :شرقا: الرسمان العقاريان عدد

جنوبا: الرسم العقاري عدد.: K/1614 ؛ 

غربا: زنقة ؛.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف مكناس نيابة عن األوقاف العامة.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس -  املنزه 

     بوشعيب دومار

محافظة فاس 

مطلب رقم 25002 - 07

اسم امللك: " النسيم "

موقعه : فاس املدينة، امللحقة االدارية االندلس، الصفاح، درب اخلياطني، 

رقم40

وقع حتديده في: 18 /03 /2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 95  س.
نوعه: أرض بها بناية  عبارة عن مطحنة تتكون من سفلي ، طابق اول 

وسطح
اجملاورون:

شمـاال: فاطمة الزهراء مشكور- الودغيري
شرقـا: ممر – رسم عقاري عدد: 209547/07

جنوبـا: فاطمة مشكور- جياللي
غربـا: درب – طالب التحفيظ

 طالبة التحفيظ : عبد االاله بن العابد قادري

مطلب رقم 25025 - 07
اسم امللك: " جنان اخلالدي 2 "

موقعه : فاس املدينة، امللحقة االدارية القبة، عني النقبي ، احملل املدعو: 
جنان اخلالدي 2

وقع حتديده في: 29 /10 /2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 18 آ 19 س.

نوعه: أرض عارية
اجملاورون:

شمـاال: زنقة
شرقـا: رسم عقاري عدد: 93109/07 ثم معمل

جنوبـا: رسم عقاري عدد: 192319/07
غربـا: زنقة

طالب التحفيظ: أحباس فاس ينوب عنها السيد ناظر اوقاف فاس
احملافظ على األمالك العقارية بفاس

                          حدو اواحلسن
 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 20720 - 10
اسم امللك : فدان احلجل.

احملل   جابر  سيدي  وجماعة  قيادة  مالل  بني  ودائرة  إقليم   : موقعه 
املدعو احلجل.

مساحته : 01 آ 22 س .
نوعه : بناية دات سفلي ومرافق . 

اجملاورون : 
شماال : مطلب عدد 4601 - ت،

جنوبا : ساقية؛
شرقا : رسم عقاري عدد 63249 - 10؛

غربا : رسم عقاري عدد 66140 - 10.
طالب التحفيظ : السيد اعلي بن مبارك بن احلسني . 

مطلب رقم 28245 - 10
اسم امللك : بونسري.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة وجماعة أوالد سعيد 
الواد احملل املدعو ايت بومسري .

مساحته : 02 هـ 31 آ 43 س.

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : مايس حمادي،

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

شرقا : ايت محمد اخلال بن الوالي ؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد البشير مايس بن احلاج موجان .

مطلب رقم 30176 - 10

اسم امللك : تيرست .

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

كطاية احملل املدعو مزارع مجاط .

مساحته : 03 هـ 52 آ 22 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة غاشي الكبير وورثة غاشي بلكاسم،

جنوبا : غاشي رحال ورسم عقاري عدد 64349 - 10؛

شرقا : عتيقة بن عباس حبيبة بن عباس وايطو بن عباس؛

غربا : رسم عقاري عدد 39794 - 10 وورثة بوعزة بن موحى 

طالب التحفيظ : عبد الرحيم الطوسي بن قدور ومن معه . 

مطلب رقم 49343 - 10

اسم امللك : البوعزاوي .

موقعه : lمدينة بني مالل احملل املدعو حي التقدم.

مساحته : 95 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي به متجر ، طابقني ومرافق. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : ساحة؛

شرقا : رسم عقاري عدد 22933 - 10؛

غربا : ساحة.

طالب التحفيظ : السيد احمد البوعزاوي بن محمد ومن معه .

مطلب رقم 50806 - 10

اسم امللك : ملك الناجي.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد عطو.

مساحته : 85 س .

نوعه : بناية دات سفلي به متجر ، طابقني ومرافق. 

اجملاورون : 

شماال : مدخل،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : بن جغا جمال ؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد احلسني الناجي بن محمد 
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مطلب رقم 50737 - 10

اسم امللك : اعمار.

: اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر  موقعه 

احملل املدعو مزارع ايت سليمان.

مساحته : 02 هـ 07 آ 36س.

نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون : 

شماال : ممر،

جنوبا : موحى وسعيد وباري ؛

شرقا : مطلب عدد 49891 - 10؛

غربا : رسمني عقاريني عدد 92528 - 10 و92102 - 10.

طالبة التحفيظ : شركة اعمار اموبليي. 

مطلب رقم 50969 - 10

اسم امللك : جمال.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت 

احملل املدعوايت وودي .

مساحته : 90 س.

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : اشتير صالح،

جنوبا : اشتير موالي؛

شرقا : محمد املالكي ؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد جمال منصوري ابن عبد الرحمان.

مطلب رقم 51063 - 10

اسم امللك : ثوبان.

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

كطاية احملل املدعو احلمار.

مساحته : 48 آ 07 س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسوربجزء منها بنايتني خفيفتني سفلية. 

اجملاورون : 

شماال : حبوطي بوزكري ،

جنوبا : رسم عقاري عدد 2554 - ب؛

شرقا : حبوطي بوزكري ؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد صالح الدين حللو بن محمد. 

مطلب رقم 51112 - 10

اسم امللك : احويض.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو عسفت السرحاني.

مساحته : 01 آ 47 س.

نوعه : بناية سفلية . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة احويض احماد وايت واعريب ،

جنوبا : مصطفى اوبياض وايت اخلياط؛

شرقا : محمد ولد الشلحة ورسم عقاري عدد 34329 - 10؛

غربا : الزنقة .

طالب التحفيظ : السيد العربي احويض بن عبد الكبير ومن معه.

مطلب رقم 51119 - 10

اسم امللك : عزو.

دير  ويرة جماعة  ايت  قيادة  القصيبة  دائرة  بني مالل  إقليم   : موقعه 

القصيبة احملل املدعو اغرم العالم.

مساحته : 05 آ 49 س.

نوعه : ارض عارية بجزء منها سفلي به متجر ومرافق. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بن حلسن فاظمة ،

جنوبا : مدخل وابن حلسن سعيد ومن معه؛

شرقا : الطريق؛

غربا : ساقية .

طالب التحفيظ : السيد احمد وقبلي بن بلكاسم.

مطلب رقم 51139 - 10

اسم امللك : دار تونسي.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو " حي بن عدي".

مساحته : 01 آ 14س.

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ومرافق. 

اجملاورون : 

شماال : بركة الشرقاوي ،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : رسم عقاري عدد65085 - 10؛

غربا : الزنقة .

طالب التحفيظ : السيد محمد تونسي بن حدو ومن معه. 

مطلب رقم 51150 - 10

اسم امللك : ملك حمزة.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوحي املنظر اجلميل .

مساحته : 01 آ 36 س.

بناية  به  اخر  وجزء  وسفلي  حديقة  بها  بسور  محاطة  ارض   : نوعه 

سفلية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت توفيق،

جنوبا : مطلب عدد 10262 - 10؛

شرقا : ورثة ايت توفيق؛

غربا : رسوم عقارية عدد 1286 - ب ، 7487 - ب. و4187 - ب

طالب التحفيظ : السيد احمد اللطيفي بن عبد اهلل.
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مطلب رقم 51154 - 10

اسم امللك : اسامة.

بوللوز  حي   " املدعو  احملل  القصيبة  بلدية  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

تسار ساريف.

مساحته : 01 آ 01س.

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : حادة عكي؛

شرقا : باخو مصطفى؛

غربا : عائشة اخوان.

طالب التحفيظ : السيد باسو وفساين بن يدير . 

مطلب رقم 51158 - 10

اسم امللك : زيتون نلز.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة ايت ويرة جماعة دير

القصيبة احملل املدعو بولواز تكانت.

مساحته : 04 هـ 74 آ 84 س.

نوعه : ارض فالحية بجزء منها بنايتني سفليتني ،حوض مائي 

،بئر شجرتني. 

اجملاورون : 

شماال : حمو ومولود،

جنوبا : الباز حلسن؛

شرقا : فاطنة البودالي وممر؛

غربا : ورثة سعيد اوباري ،موحى ايت محى وحدو ايت محى.

طالب التحفيظ : السيد احمد سالم بن موحى . 

مطلب رقم 51177 - 10

اسم امللك : ملك باحو.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل 

املدعو دوار ايت العربي.

مساحته : 01 آ 38س.

نوعه : ارض عارية محاطة بسور بجزء منها بنايتني متالشيتني. 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ،

جنوبا : محمد بن هوارة؛

شرقا : ساقية ؛

غربا : رسم عقاري عدد 93275 - 10.

طالب التحفيظ : السيد احلسن باحو بن احلاج عمر . 

مطلب رقم 51225 - 10

اسم امللك : دريهم.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي سي سالم .

مساحته : 01 آ 05 س.

نوعه : بناية جزء منها به قبو، سفلي ،طابقني ومراب بالسفلي . 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت محمود عبد اهلل ومجاورغير معروف،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : ورثة اوملاست موحى؛

غربا : ورثة عمر بن داوود ملدور .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم دريهم بن حمادي

مطلب رقم 51234 - 10

اسم امللك : بياض.

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

كطاية احملل املدعودوار ايت حمو .

مساحته : 01 هـ 21 آ 88 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : رسمني عقاريني عدد 57271 - 10 و56182 - 10،

جنوبا : رسم عقاري عدد 56183 - 10 ؛

شرقا : زاوية؛

غربا : ممر.

طالبة التحفيظ : السيدة زهرة العزوزي بنت احماد ومن معها .

مطلب رقم 51244 - 10

اسم امللك : عمر.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اقصر اغزافات.

مساحته : 33س.

نوعه : بناية دات سفلي ، طابق اول ومرافق. 

اجملاورون : 

شماال : شهبون محمد،

جنوبا : العلكي الزوهرة؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : ورثة احلاجة زهرة وارض عارية .

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي منوالي بن احمد.

مطلب رقم 51251 - 10

اسم امللك : منار.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل 

املدعودوار أوالد أيوب البريدية منال .

مساحته : 01 آ 04 س .

نوعه : ارض عارية بها شجرتني من الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : فاطمة لعزيري،

جنوبا : الزنقة؛
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شرقا : الزنقة؛

غربا : احمد بورغ.

طالب التحفيظ : السيد محمد لعزيري بن عبد السالم . 

مطلب رقم 51257 - 10

اسم امللك : عبد السالم.

: اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة فم العنصر  موقعه 

احملل املدعواهل سابك .

مساحته : 32 آ 12 س.

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة مجهودي احمد ،

جنوبا : ورثة عزيزي صالح ؛

شرقا : ارتفاق الساقية؛

غربا : ورثة مينة قدور وورثة احمد بن علي .

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم محفوظ بن محمد. 

مطلب رقم 51264 - 10

اسم امللك : صفاء.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد أوالد سليمان .

مساحته : 94س.

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة عالل بن العربي بونتفني ابراهيم،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : خديجة بنت محمد ؛

غربا : زين الدين موالي العباس.

طالب التحفيظ : السيد البشير حبوطي بن الكبير.

مطلب رقم 51275 - 10

اسم امللك : طهيري زهرة .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو بوشريط.

مساحته : 94 س.

نوعه : بناية دات سفلي ، طابق اول ومرافق . 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ،

جنوبا : فاتن زهرة ورسم عقاري عدد 52491 - 10؛

شرقا : احلاج إبراهيم سريدي ومن معه ؛

غربا : مطلب عدد 49659 - 10 - .

طالب التحفيظ : السيد عالل الزعواطي بن حمادي.

مطلب رقم 51279 - 10

اسم امللك : فياض.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل املدعو 

فياض.

مساحته : 48 آ 28 س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية ،

جنوبا : ورثة حمادي العتري؛

شرقا : ارتفاق الساقية ؛

غربا : فكودي صالح .

طالبة التحفيظ : السيدة اكرام لعنتري بنت صالح ومن معها . 

مطلب رقم 51282 - 10

اسم امللك : عياد.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو زنقة الداخلة .

مساحته : 01 آ 52 س.

نوعه : دار للسكنى دات سفلي به متجر ،طابقني ومرافق . 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ،

جنوبا : مدخل ورسم عقاري عدد 11505 - 10؛

شرقا : االحباس ومشبوه الفقيه ؛

غربا : الزنقة .

طالب التحفيظ : السيد عياد فارس بن محمد. 

مطلب رقم 51289 - 10

اسم امللك : الفالح .

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل 

املدعو أوالد ايوب

مساحته : 01 آ .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : زمو عبد اهلل،

جنوبا : ممر؛

شرقا : ورثة رجيب عبد العالي؛

غربا : زمو عبد اهلل.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى اعشيبات بن حمادي.

مطلب رقم 51291 - 10

اسم امللك : اخلامسة 1.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل 

املدعواخلامسة .

مساحته : 55 آ 79س.

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق،

جنوبا : مطلب عدد 20330 - 10 ورسم عقاري عدد 22488 - 10؛

شرقا : ارتفاق الشعبة؛
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غربا : مطلب عدد 51250 - 10.
طالبة التحفيظ : السيدة حادة الوالي بنت علي ومن معها . 

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 48896 - 10 
امللك املسمى: فاكوس 1.

الربع  ايت  قيادة  تادلة  قصبة  دائرة  مالل  بني  باقليم  الكائن  الكائن: 
جماعة كطاية احملل املدعو مزارع ايت الوالي

وقع حتديده في: 13 فبراير 2017.
طالب التحفيظ: السيد محمد همشى بن احمد.

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  جديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 
باجلريدة الرسمية عدد 967 املؤرخة في 12 يوليو 2017 

اصـالح خطأ - يتعلق مبطلب رقم 51336 - 10 
الذي نشر اصالح خطا باجلريدة الرسمية عدد 1082

 بتاريخ 25سبتمبر 2019
عوضا عن :

1 - محمد شاكر بن جلون التوميي بنسبة 02/11
2 - محمد حسن بن جلون التوميي بنسبة 02/11

3 - غيتة بن جلون التوميي بنسبة 01/11
4 - بشرة بن جلون التوميي بنسبة 01/11

5 - فاطمة الزهراء بن جلون التوميي بنسبة 01/11
6 - محمد كمال بن جلون التوميي بنسبة 02/11

7 - سعاد بن جلون التوميي بنسبة 01/11
8 - امينة بن جلون التوميي بنسبة 01/11

اقـرا :
1 - محمد شاكر بن جلون التوميي بنسبة 02/11
2 - محمد حسن بن جلون التوميي بنسبة 02/11

3 - غيثة بن جلون التوميي بنسبة 01/11
4 - بشيرة بن جلون التوميي بنسبة 01/11

5 - فاطمة الزهراء بن جلون التوميي بنسبة 01/11
6 - محمد كمال بن جلون التوميي بنسبة 02/11

7 - سعاد بن جلون التوميي بنسبة 01/11
8 - امينة بن جلون التوميي بنسبة 01/11

والباقي بدون تغيير
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

محافظة الناظور 

مطلب رقم 13620 - 11
اسم امللك :  دردان.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو بالد ميمون.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 33 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول في طور البناء.

اجملاورون:

شماال: مرابط.

شرقا: ملك الغير. 

جنوبا: زنقة.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد : حماوي محمد بوجمعة.

مطلب رقم 32265 - 11

اسم امللك :  مرابط.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة الدريوش ، احملل املدعو اوالد علي بن 

حمو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 آر 73 س.

نوعه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون و يخترقها عمودين كهربائيني 

و خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 2509/11.

شرقا: بوصوفي عمرو. 

جنوبا: حدوتي عبد اهلل.

غربا: ميمون مختار و مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: مرابط فضمة بنت محمد ومن معه.

مطلب رقم 34356 - 11

اسم امللك :  جاللي.

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة جماعة الدريوش ، احملل املدعو اوالد 

علي بن حمو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 11 آر 63 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطاهري مصطفى.

شرقا: زنقة. 

جنوبا: الطريق.

غربا: امحند بوهدارج.

طالب التحفيظ السيد: ميمون جاللي بن امبارك.

مطلب رقم 34484 - 11

اسم امللك :  تبرانت

موقعه: إقليم الدريوش ، جماعة أمجاو ، احملل املدعو اوالد عبد اهلل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 27 آر 10 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و أشجار اللوز 

و ممر خاص.

اجملاورون:

شماال: ورثة أهروش محمد ومن معه.

شرقا: مسلك عمومي و ورثة موسى بوغسال و الهادي أترا. 
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جنوبا: ورثة شعيب حدو سي علي.

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: اهروش محمد بن اموح ومن معه.

مطلب رقم 34953 - 11

اسم امللك :  بيضاوي.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة بني انصار فرخانة  ، احملل املدعو حي 

تسمغني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 25 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: ميمونت ازواغ. 

جنوبا: موسى احلياني و ميمونت أزواغ.

غربا: بداوي عبد القادر و ميمون الرحوتي.

طالب التحفيظ السيد: سفيان بيضاوي بن عبد القادر.

مطلب رقم 34989 - 11

اسم امللك :  بكزيني.

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو جعدار.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 21 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها أشجار.

اجملاورون:

شماال: الشارع.

شرقا: الرسم العقاري عدد 21653/11. 

جنوبا: العامل فاطمة و الرسم العقاري عدد 29809/11.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: عبد الرحمان العامل بن اليزيد ومن معه.

مطلب رقم 35198 - 11

اسم امللك :  انهاري

موقعه: إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 86 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول  وبها ملحق.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: الطريق. 

جنوبا: مغنوج محمد و الرسم العقاري عدد 49072/11.

غربا: اضريس ربيعة.

طالب التحفيظ: نهاري سمير بن احمد.

مطلب رقم 35266 - 11

اسم امللك :  احلدادي  -  الوزاني.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد حلسن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 52 س.

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

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: بوعياد مصطفى.و بغداد الصغير.

جنوبا: عبدون محمد و البشيري عيشة.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد : موسى احلدادي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 35404 - 11

اسم امللك :  القادري.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة اتروكوت.

هـ   37 هي:  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  االجمالية  املساحة 

52آر11 س

نوعه: ارض جبلية.

القطعة االولى:

مساحتها: 12 هـ 06 آر 90 س 

اجملاورون

شماال: ورثة محند الوالي و ورثة محند حمو و ورثة محند محمادي.

شرقا: ورثة سعيد أحدو.

جنوبا: واد

غربا: الطريق

القطعة الثانية :

مساحتها: 25 هـ 45 آر 21 س

اجملاورون:

شماال: واد.

شرقا: شعيب اليوسفي و ورثة بوحدو و الكحكوح.

جنوبا: سي خالق و ورثة عبد السالم أحمو و عمر اقلعي و ورثة محمد 

أحمو.

غربا: ورثة احمد احلاج و ورثة عبد السالم أحمو.

طالب التحفيظ السيد: جنيب القادري بن محمد و من معه.

مطلب رقم 35510 - 11

اسم امللك :  اليزيدي مدروني.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 99 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: مسعدودي بتولة. 

جنوبا: تعرابت. 

غربا: عبد الكرمي هجوت.

طالب التحفيظ السيد : جمال اليزيدي بن احمد ومن معه.
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مطلب رقم 35592  - 11

اسم امللك :  الهنوف.

موقعه: اقليم الدريوش، جماعة امطالسة.

  36 02 هـ  العقاري هي:  التصميم  التي أظهرها  االجمالية  املساحة 

آر 00 س

نوعه: ارض فالحية.

القطعة االولى:

مساحتها: 02 هـ 03 آر 09 س 

اجملاورون

شماال: احلاج عالل املرابط.

شرقا: صالح املرابط.

جنوبا: مسلك عمومي

غربا: صالح املرابط

القطعة الثانية :

مساحتها: 32 آر 91 س

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي

شرقا: صالح املرابط

جنوبا: صالح املرابط

غربا: الواد.

طالب التحفيظ السيد: محمد الهنوف بن عمرو.

مطلب رقم 35598 - 11

اسم امللك : اشلواو 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 90  س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي في طور البناء.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 35599/11.

شرقا: ورثة حمو قيلولي.

جنوبا: ورثة حمو قيلولي.

غربا: ورثة حمو قيلولي.

طالب التحفيظ السيد: محمد اشلواو بن ابراهيم.

مطلب رقم 35599 - 11

اسم امللك : اشلواو 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 90  س

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون:

شماال: ورثة حمو قيلولي.

شرقا: ورثة حمو قيلولي.

جنوبا: مطلب التحفيظ  عدد 35598/11.

غربا: ورثة حمو قيلولي.

طالب التحفيظ السيد: محمد اشلواو بن ابراهيم.

مطلب رقم 35705 - 11

اسم امللك :  حداش

موقعه: اقليم الدريوش ،  جماعة الدريوش.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 40 س.

نوعه: أرض مكونة من أربع بنايات االولى و الثانية عبارة عن سفلي و 

طابقني علويني و الثالثة و الرابعة عبارة عن سفلي و طابق اول.

اجملاورون:

شماال: يروتي حكيم و يروتي محمد.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 34039/11.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 11990/11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 11990/11.

طالب التحفيظ السيد: محمد حداش بن عمروش.

مطلب رقم 40024 - 11

اسم امللك :  علوشي 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني بويفرور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 14 ار 90 س.

نوعه: أرض فالحية بجزء منها ثالث بنايات االولى و الثانية عبارة عن 

سفلي و الثالثة عبارة عن سفلي و طابق أول و بها بئر و أشجار.

اجملاورون:

شماال: عائشة بودو ومن معها و حفيظة بوهاني ومن معها.

شرقا: مسلك عمومي

جنوبا: ميمون أقوضاض و حميدة بوطاون و محمد اخملتار.

غربا: احلسني بودو ومن معه.

طالب التحفيظ السيد :  سليمان علوشي بن محمد.

مطلب رقم 40025 - 11

اسم امللك :  علوشي 2.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني بويفرور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 ار 39 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و يخترقها ممرين و محاطة في 

جزء منها بسياج.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: ممر.

جنوبا: احلسني بودو ومن معه.

غربا: علي بوحجار ومن معه.

طالب التحفيظ السيد :  سليمان علوشي بن محمد.
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مطلب رقم 40424 - 11

اسم امللك :  كروم.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة احدادا ،  احملل املدعو دوار بويزازارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 39 س.

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

اجملاورون:

شماال: داودي احمد.

شرقا: ميمون ابراهيم.

جنوبا: زنقة. 

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد : ميمون كروم بن مزيان.

مطلب رقم 40638 - 11

اسم امللك :  أوالد ابراهيم.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد ابراهيم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 27 س.

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

اجملاورون:

شماال: أفدادي صبيحة.

شرقا: زنقة. 

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 40639/11. 

غربا: شركة هيثم اموبيليير.

طالبة التحفيظ السيدة : ميينة الوكيلي بنت قدور.

مطلب رقم 40707 - 11

اسم امللك :  تسرافت.

موقعه: مدينة الناظور ، حي ترقاع.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 98 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: عيسى فارس بن حمو.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 49422/11.

غربا: ممر.

طالب التحفيظ السيد: عبد الكرمي فارس بن حمو.

مطلب رقم 40894 - 11

اسم امللك :  عائشة البعزاتي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة العروي ، احملل املدعو شارع اجملاهدين.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 27 س.

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

اجملاورون:

عدد  التحفيظ  مطلب  و  حادة  البعزاتي  و  ميمونت  البعزاتي  شماال: 

.3941/11

شرقا: البعزاتي حادة و مطلب التحفيظ عدد 3941/11.

جنوبا: البعزاتي فاطمة و مطلب التحفيظ عدد 3941/11.

غربا:  الشارع.

طالبة التحفيظ السيدة : عائشة البعزاتي بنت بومدين.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

البشير دحوتي    

محافظة الرشيدية

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى :"ملك بنلكبير"

موضوع مطلب رقم 39807 - 14 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1093 

بتاريخ 11 ديسمبر 2019.

عوضا عن: 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اوالد احلاج.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مروة. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي اوالد احلاج.

حدوده: 

شماال: امينة حمداوي ؛

شرقا: امينة حمداوي ؛

جنوبا: احمد حمداوي ؛

غربا: الزنقة 18 ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

صورة شمسية من رسم قسمة مؤرخة في 24 مارس 1988.

اقـرأ :

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : العشمان فم اخلنك

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :"ملك بنلكبير"

نوعه: ارض فالحية بجزء منها بناء عبارة عن مقهى ؛

موقعه : اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو : 

العشمان فم اخلنك.

حدوده: 

شـماال : اراضي اجلموع ؛

شـرقا : اراضي اجلموع ؛

جـنوبا : اراضي اجلموع ؛



273 عدد 1097 - 12 جمادى األولى 1441 )08 يناير 2020(

غـربا : الطريق الوطنية رقم 10 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل املـلك :

1 - شهادة ايداع التعرض مؤرخة في 07 اغسطس 2019. 

2 - صورة شمسية الراثة وفريضة مضمن بعدد 127 ص 172 كناش 

التركات 3 بتاريخ 21 ابريل 2016. 

3 - صورة شمسية لعقد اشهاد ثبوت ملكية مؤرخ في 05 ماي 2004.

والباقي بدون تغيير. 

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بالرشيدية 

     بوزهري حميد

محافظة سطات 

مطلب رقم 5296 - 15 

إسم امللك :بوطويل. 

موقـعـه: اقليم ودائرة سطات ؛جماعة الثوالث؛دوار اوالد عايد.

وقع حتديده في : 18 ديسمبر2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 37 آ 39 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:جبراس عيسى؛الطريق؛حمريش املصطفى؛

شرقا: مسافر املصطفى؛الطريق؛

جنوبا: مسافر محمد؛مسافر املصطفى؛

غربا: حمريش املصطفى.

طالب التحفيظ :السيد محمد بن محمد بن الشرقي. 

مطلب رقم 16885 - 15 

إسم امللك :دار حليمة. 

احلاج  الدشرة؛زنقة  احمد؛درب  ابن  سطات؛بلدية  اقليم  موقـعـه: 

التاغي. 

وقع حتديده في : 04 مارس2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 54 س.

نوعــه : دار للسكنى من سفلي وطابق أول .

اجملاورون :

شماال:ورثة احلاجة جيا؛

شرقا:بوشعيب زهراوي؛ 

جنوبا: صالح العلوة؛مطلب عدد 31557/15؛

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ :السيد هشام هاشيم بن عبدالعزيز.

مطلب رقم 29692 - 15

إسم امللك : مريس مسونة.

احمد؛دوار  ابن  احمد؛دائرة  ابن  سطات؛باشوية  اقليم  موقـعـه: 

لعرايبية. 

وقع حتديده في :22 اغسطس2016. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 هـ 34 آ 69 س.

نوعــه : أرض فالحية. 

اجملاورون :

شماال: رسم عقاري عدد 28075/15 ؛ادريس أمني بن احلاج محمد؛ورثة 

بنداود الدرغموني؛نبيل أمني بن احلاج؛

شرقا:رسم عقاري عدد 28075/15؛الطريق؛ 

جنوبا:مطلب عدد 16803/15؛مطلب عدد 25928ض؛ 

غربا:احلاج املهدي خليفي. 

طالب التحفيظ :السيدة فاطنة الساكر بنت محمد.

مطلب رقم 30642 - 15 

إسم امللك :ملك وليد. 

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

الكويطات.

وقع حتديده في : 20 سبتمبر2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01 هـ 55 آ 19 س. 

نوعــه : أرض فالحية. 

اجملاورون :

شماال:الطريق؛رسم عقاري عدد 61887/15؛ممر؛

احلاج  بن  اجلياللي  38515/15؛ورثة  عدد  عقاري  ممر؛رسم  شرقا: 

عبدالسالم؛

جنوبا: رسم عقاري عدد 6606د؛

غربا: زهرة يديني بنت اخلتير.

طالب التحفيظ :السيد خليل الزويري بن محمد. 

مطلب رقم 31013 - 15 

إسم امللك :أرض البراكة. 

الزاوية  اجلنوبية؛دوار  املزامزة  سطات؛جماعة  ودائرة  اقليم  موقـعـه: 

النزاغية. 

وقع حتديده في : 08 فبراير2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:79 آ 32 س. 

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:رسم عقاري عدد 478ت؛

شرقا: رسم عقاري عدد 59461/15؛ورثة احمد عبداملالك؛ورثة اجلياللي 

بن عبداملالك؛
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جنوبا:ورثة الزاهي بن صالح؛رسم عقاري 23013/15؛مطلب  22599/15؛

غربا: مطلب عدد 22599/15؛ورثة سي بوبكر بن دحو؛رسم عقاري عدد 

56244/15؛ابن سينا احلاج محمد؛رسم عقاري عدد 478ت. 

طالب التحفيظ :السيدة شجاعدين حليمة بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 31871 - 15 

إسم امللك :أرض السهب. 

موقـعـه: اقليم ودائرة سطات جماعة سيدي العايدي؛دوار بوعاللة.

وقع حتديده في : 22 فبراير2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:02 هـ 41 آ 68 س. 

نوعــه : أرض فالحية. 

اجملاورون :

شماال:ركيط حلسن؛

شرقا: زيدي مينة؛زيدي زهرة؛زيدي عزيزة؛

جنوبا: ممر؛زياد الكبير؛

غربا: نوراالسالم املداني؛نوراالسالم احمد؛نوراالسالم قاسم.

طالب التحفيظ :السيد قاسم زيادي بن حمادي. 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 26027 - 15

امللك املسمى: أرض اجلنان.

الكائن : مبنطقة التحفيظ اجلماعي بسيدي العايدي؛دوار الورارقة.

وقع حتديده في : ديسمبر2014.

مساحته :21 آ 05 س.

طالب التحفيظ : السيدة ربيعة محبوبي.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

28 سبتمبر2016 عدد 926.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أرض مكلع" 

مطلب رقم  31944 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1050 

املؤرخة في 13 فبراير2019.

عوضا عن:

طالبو التحفيظ:

احمد منصوري بن محمد    بنسبة02/15

محمد منصوري بن محمد  " 02/"

امحمد منصوري بن محمد  " 03/"

التايكة منصوري بنت محمد   " 01/"

املصطفى منصوري بن محمد   " 02/"

عمر منصوري بن محمد  " 02/"

مرمي منصوري بنت محمد  " 01/"

اقرأ: 

احمد منصوري بن محمد    بنسبة02/15

محمد منصوري بن محمد  " 02/"

امحمد منصوري بن محمد  " 03/"

التايكة منصوري بنت محمد   " 01/"

املصطفى منصوري بن محمد   " 02/"

عمر منصوري بن محمد  " 02/"

مرمي منصوري بنت محمد  " 01/"

عمرو منصوري بن محمد  " 02/"  

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أرض شرقاوة" 

مطلب رقم  31945 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1051 

املؤرخة في 20 فبراير2019.

عوضا عن:

طالبو التحفيظ:

احمد منصوري بن محمد    بنسبة02/15

محمد منصوري بن محمد  " 02/15

امحمد منصوري بن محمد  " 03/"

التايكة منصوري بنت محمد   " 01/"

املصطفى منصوري بن محمد   " 02/"

عمر منصوري بن محمد  " 02/"

مرمي منصوري بنت محمد  " 01/"

اقرأ: 

احمد منصوري بن محمد    بنسبة02/15

محمد منصوري بن محمد  " 02/15

امحمد منصوري بن محمد  " 03/"

التايكة منصوري بنت محمد   " 01/"

املصطفى منصوري بن محمد   " 02/"

عمر منصوري بن محمد  " 02/"

مرمي منصوري بنت محمد  " 01/"

عمرو منصوري بن محمد  " 02/"  

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " الظهر" 

مطلب رقم  40871 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1093

 املؤرخة في 11 ديسمبر2019.

عوضا عن:

شماال:ورثة البوعزاوي؛عزة جميلة.

جنوبا:ورثة البوعزاوي؛ورثة امليلودي بن دحمان.

اقرأ: 

شماال: عزة جميلة.

جنوبا: ورثة امليلودي بن دحمان.

والباقي بدون تغيير.
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " غراف" 

مطلب رقم  40888 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1093 

املؤرخة في 11 ديسمبر2019.

عوضا عن :

طالبا التحفيظ:

اليسد طارق الهبطي بن احمد   بنسبة1/2

السيدة غيتة مصليح بنت املصطفى " 1/2

اقرأ: 

اليسد طارق املبطي بن احمد   بنسبة1/2

السيدة غيتة مصليح بنت املصطفى " 1/2

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دار االخوان السعدي"  

مطلب رقم  21347 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 752

 املؤرخة في 29 ماي2013.

عوضا عن :

طالب التحفيظ:صالح السعدي بن بوشعيب.

اقرأ : 

طالب التحفيظ:صالح سدي بن بوشعيب.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " كريبيل" 

 مطلب رقم 31934 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1093 

املؤرخة في 11 ديسبر2019.

عوضا عن :

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:أرض اجلداررضى

اقرأ : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:أرض الداررضى. 

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " كريبيل"  

مطلب رقم 40881 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1093 

املؤرخة في 11 ديسبر2019.

عوضا عن :

شرقا:احلسيني بن محمد.

اقرأ : 

شرقا:احلسني بن محمد.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " كريبيل" 

 مطلب رقم 40883 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1093

 املؤرخة في 11 ديسبر2019.

عوضا عن :

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:كربيل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:كربيل.

اقرأ : 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:كريبيل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:كريبيل.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " رأس البروج"  

مطلب رقم 40884 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1093

 املؤرخة في 11 ديسبر2019.

عوضا عن :

موقعه:اقليم سطات؛دائرة البروج؛جماعة املاللية.

اقرأ : 

موقعه:اقليم سطات؛دائرة البروج؛حي املاللية.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات  

محمد الزرهوني    

محافظة خريبكة

مطلب رقم 38167 - 18

إسم امللك : » حمرية لكبيرة«.

موقعه: دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي دوار البعاعزة. 

تاريخ حتديده: 08 مايو 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم: 02هـ 51 آر25س. 

نوعه : أرض فالحية. 

- شماال: محمد الكامية بن محمد ، الطريق؛

- جنوبا: ورثة جبناوي اجلياللي بن عباس ، غريف الصحراوي؛

شرقا: ورثة فهيم احمد؛

غربا: ورثة جبناوي صالح بن عباس.

طالبا التحفيظ :محمد جبناوي بن امليلودي.

مطلب رقم 39214 - 18

إسم امللك : » ملك امباردي«.

موقعه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عزوز دوار أوالد الشاوي. 

تاريخ حتديده: 14 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 01هـ 90آر11س. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون: 

شماال: ورثة مصباح املصطفى بن احمد؛

العربي،  بن  بوزكري  املعا  ورثة  حمو،  بن  املعطي  امباردي  ورثة  جنوبا: 

الشطيبي مباركة بنت خلطيب؛
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شرقا: الطريق؛

غربا: الرسم العقاري 17306 - 18.

طالبا التحفيظ : محمد امباردي بن العربي.

مطلب رقم 13061 - 18 

إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة املعادنة دوار أوالد حمادي.

نوعه : أرض فالحية بها سكن وبئر. 

مساحته : 1هـ 92آر.

اجملاورون : 

شماال : محفوظي العربي، الطريق؛

جنوبا : محفوظي العربي؛

شرقا : بن عطوش محمد، محفوظي الشرقاوي، الطريق؛

غربا : معيزي امحمد ، مطلب التحفيظ 6351 - 18، الطريق.

طالب التحفيظ : ملعيزي احلسن بن املعطي . 

مطلب رقم 20740 - 18 

إسم امللك : " لقبور لبيوض " .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة أوالد اكواوش دوار لكرارمة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 11هـ 92آر 60س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 64127 - 18، الطريق؛

جنوبا : ورثة فاضلي محمد بن العربي؛

شرقا : الرسم العقاري 40043 - 18؛

غربا :الرسمني العقاريني 64117 - 18، 46300 - 18،الطريق.

طالب التحفيظ :محمد شعطيط بن محمد. 

مطلب رقم 38834 - 18 

إسم امللك : " املرس" .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة الرواشد دوار لقصاطلة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وبناية. 

مساحته : 2هـ 62آر 22س.

اجملاورون : 

شماال : قصطال صالح بن بوعبيد؛

جنوبا : قصطال محمد بن ابراهيم، ذهبي محمد،الطريق؛

شرقا : قصطال حمادي ، قصطال محمد بن ابراهيم؛

غربا :قصطال محمد بن حجوب، قصطال حمادي ، الذهبي الشرقي 

بن حمادي.

طالب التحفيظ : قصطال محمد بن لكبير. 

مطلب رقم 39185 - 18 

إسم امللك : " كركور البقرة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد الشيخ علي.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته :01 هـ 73آر 27س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن احمد؛

عرسة  ورثة   ،18  -  46766  ،18  -  28705 العقاريني  الرسمني   : جنوبا 

املعطي بن بوعزة؛

شرقا : عرسة احلاج لكبير بن املعطي؛

غربا : مطلب التحفيظ 33087 - 18.

طالب التحفيظ :عرسة املكي بن املعطي. 

مطلب رقم 39209 - 18 

إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار الكفاف حلرار.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 35آر 68س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 38952 - 18؛

جنوبا : الرسم العقاري 80808 - 18؛

شرقا : الرسم العقاري 80808 - 18؛

غربا :الطريق.

طالب التحفيظ : جواد فضيل بن املعطي. 

مطلب رقم 39244 - 18 

إسم امللك : " احلرشة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار الغفافرة.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الفواكه وسكن قروي من سفلي،ومآرب. 

مساحته : 18آر93س.

اجملاورون : 

شماال : محيدة بلكاسم؛

جنوبا : ورثة حمراني ميلودي؛

شرقا : ورثة حمراني ميلودي، ورثة حمراني املعطي؛

غربا :محيدة صالح.

طالب التحفيظ :ادريس محيدة بن محمد. 

مطلب رقم 39252 - 18 

إسم امللك : " دار مناع " .

موقعه :مدينة خريبكة حي التقدم زنقة الرشيدية.

نوعه : دار للسكنى بها سفلي وثالث طوابق علوية. 

مساحته : 01آر 02س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 33900 - 18؛

جنوبا : الزنقة؛
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شرقا : الرسم العقاري 7175 - 18، ساحة فارغة؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ :مناع فوزية بنت املعطي ومن معها. 

مطلب رقم 39254 - 18 

إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة قصبة الطرش دوار زعارطة آيت اخليراني.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 23آر 48س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 39127 - 18؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 39132 - 18؛

شرقا : الرسم العقاري 84212 - 18؛

غربا :الرسم العقاري 98105 - 18.

طالب التحفيظ : بلحامرة السعدية بنت صالح. 

مطلب رقم 39255 - 18 

إسم امللك : " بالد الكبيرة " .

موقعه :مدينة وادي زم حي دار الضوء.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 27آر 53س.

اجملاورون : 

شماال : فاطنة لعريشي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 39256 - 18؛

شرقا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري 18395/س.

طالب التحفيظ :الكبيرة بلحامرة بنت صالح. 

مطلب رقم 39256 - 18 

إسم امللك : " بالد السعدية " .

موقعه :مدينة وادي زم حي دارالضوء.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 25آر 69س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 39255 - 18؛

جنوبا : بلحامرة بوعزة؛

شرقا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري 18395/س.

طالب التحفيظ : السعدية بلحامرة بنت صالح. 

مطلب رقم 39257 - 18 

إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة قصبة الطرش دوار زعارطة آيت اخليارنية.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 22آر 43س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 39135 - 18؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 39123 - 18؛

شرقا : الرسم العقاري84212 - 18؛

غربا :الرسم العقاري 98105 - 18.

طالب التحفيظ : الكبيرة بلحامرة بنت صالح. 

مطلب رقم 39259 - 18 

إسم امللك : " بالد حادة " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة قصبة الطرش دوار زعارطة آيت اخليرانية.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 18آر 61س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 84212 - 18؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 39258 - 18؛

شرقا : الرسم العقاري 84212 - 18؛

غربا :مطلب التحفيظ 39258 - 18، ورثة سطايلي بنداود بن حلسن.

طالب التحفيظ :حادة بلبزيوي بنت املعطي. 

مطلب رقم 39260 - 18 

إسم امللك : " بالد جناة " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة قصبة الطرش دوار زعارطة آيت اخليرانية.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 23آر 40س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 39258 - 18؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 39127 - 18؛

شرقا : الرسم العقاري 84212 - 18؛

غربا : الرسم العقاري 98105 - 18.

طالب التحفيظ :جناة بلحامرة بنت صالح. 

مطلب رقم 39261 - 18 

إسم امللك : " ملك محمد بلحامرة" .

موقعه : مدينة وادي زم، حي دار الضوء.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 55آر 08س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 39263 - 18؛

جنوبا : الرسمني العقاريني 36719 - 18، 56248 - 18؛
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الرسم  بوعبيد،  احلاج  بلحامرة  ورثة  لواحد،  عبد  بلحامرة   : شرقا 
العقاري 92026 - 18، الطريق؛

غربا :الرسم العقاري 18395/س.
طالب التحفيظ : محمد بلحامرة بن صالح. 

مطلب رقم 39262 - 18 
إسم امللك : " بالد حادة " .

موقعه :مدينة وادي زم حي دار الضوء.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 23آر 61س.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 39263 - 18؛
جنوبا : الرسم العقاري 36719 - 18؛

شرقا : مطلب التحفيظ 39261 - 18؛
غربا : الرسمني العقاريني 18395 - 18، 33801 - 18.

طالب التحفيظ : حادة بلبزيوي بنت املعطي. 

مطلب رقم 39263 - 18 
إسم امللك : " بالد جناة " .

موقعه :مدينة وادي زم حي دار الضوء.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 27آر 47س.
اجملاورون : 

شماال : بلحامرة بوعزة؛
جنوبا : مطلبي التحفيظ 39261 - 18، 39262 - 18؛

شرقا : الطريق؛
غربا :الرسم العقاري 18395/س.

طالب التحفيظ :جناة بلحامرة بنت صالح. 

مطلب رقم 39289 - 18 
إسم امللك : " املثقوب" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي دوار أوالد رحو
مساحته : 24آر 68س.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري 61766 - 18؛

جنوبا : شمسي محمد؛
شرقا : طويلي محمد؛

غربا : الطريق.
طالب التحفيظ : محمد اطويلعي بن احميدة. 

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

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

درنوني  السيدة  ان  للعموم  باإلعالن  املمضي أسفله  احملافظ  يتشرف 
 Q  104150  : رقم  الوطنية  للبطاقة  احلاملة  محمد  بنت  السعدية 
العقاري عدد   تقدمت بطلب من أجل تسليمها نظير جديد للرسم 

2438 - 18 وذلك بسبب الضياع الدي تعرض له النظير الدي كان قد 

سلم للسيد بوقنوف رشيد بتاريخ : 09 /10 /2002

وفي امكان كل من يهمه األمر ان يدلي بتعرضه داخل اجال 15 يوما 

من تاريخ نشر هدا اإلعالن باجلريدة الرسمية 

احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة

بوسيف عبد الكرمي    

محافظة تطوان

مطلب رقم 44434 - 19

إسم امللك: " فدان الشمس 248 التابع الحباس قبيلة بني مصور ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة بني حرشان، احملل املدعو: دار 

الشاوي طريق بغاغزة

تاريخ التحديد: 16 فبراير 2016

املساحة التي أظهرها التصميم: 46 ار 64 س.

نوعــه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال: االحباس 

شرقا: الطريق 

جنوبا : احمد الفرتاخ . 

غربا: حسن املعزيزي

طالب التحفيظ )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 55451 - 19

إسم امللك: " فدان العدوة التابع حلبس وصية مامي ".

العدوة  املدعو:  احملل  لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 

بطوريطا

تاريخ التحديد: 06 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 28 ار 84 س.

نوعــه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة الغريش عبد القادر

شرقا: طريق 

جنوبا : رسم عقاري عدد 106487 - 19، رسم عقاري عدد 53748 - 19 ، 

رسم عقاري عدد 106488 - 19 ، رسم عقاري عدد 80898 - 19 

غربا: رسم عقاري عدد 104199 - 19،

طالب التحفيظ )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 45822 - 19

إسم امللك: " املرج 1740 التابع ألحباس قبيلة بني سعيد ".

موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو ، احملل املدعو: وادلو

تاريخ التحديد: 02 غشت 2017
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املساحة التي أظهرها التصميم: 20 ار 25 س.

نوعــه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال: طريق 

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 45821 - 19 

جنوبا : الساقية . 

 -  45839  19  -  45840،  19  -  45825 رقم  التحفيظ  مطالب  غربا: 

 19 - 19،45838

طالب التحفيظ )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 45821 - 19

إسم امللك: " املرج 1741 التابع ألحباس قبيلة بني سعيد ".

موقعه : إقليم تطوان ، بلدية وادالو ، احملل املدعو: وادلو

تاريخ التحديد: 02 غشت 2017

املساحة التي أظهرها التصميم: 19 ار 76 س.

نوعــه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال: طريق عمومية 

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 45819 - 19 

جنوبا : الساقية . 

غربا: مطلب التحفيظ رقم 45822 - 19

طالب التحفيظ )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 26528 - 19

إسم امللك: " بوحجار 350 التابع الحباس قبيلة بني يدر ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة جبل احلبيب جماعة اخلروب، احملل املدعو: 

مزارع جماعة اخلروب 

تاريخ التحديد: 22 ابريل 2010

املساحة التي أظهرها التصميم:01 هكتار 18 ار 88 س.

نوعــه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال: أحمد علي الصغير 

شرقا: خندق 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 26526 - 19 . 

غربا: ورثة أحمد البقالي

طالب التحفيظ )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 45252 - 19

إسم امللك: " الثلث د الفقوص حبس الشرط ملسجد املرزقة ".

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة املالليني ، احملل املدعو: حليوة

تاريخ التحديد: 09 يونيو 2017

املساحة التي أظهرها التصميم: 97 ار 68 س.

نوعــه: أرض فالحية 

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ رقم 45224 - 19 

شرقا: مطلب التحفيظ رقم 19213 - 19 

جنوبا : رسم عقاري رقم 93372 - 19 . 

غربا: أحمد الفراح

طالب التحفيظ )ة( : األوقاف العامة بتطوان.

مطلب رقم 54870 - 19

إسم امللك: " السحن ".

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

املدعو: مدشر اخلطية 

تاريخ التحديد: 16 ماي 2018

املساحة التي أظهرها التصميم: 03 ار 28 س.

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون:

شماال: ملك الغير 

شرقا: محمد بوحسون 

جنوبا : محمد السعيدي . 

غربا: عبد السالم البارودي

طالب التحفيظ )ة( : شركة بنزاو إميو ش م م.

مطلب رقم 55398 - 19

إسم امللك: " اشحشاح ".

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بني دركول ، جماعة بني صالح، احملل 

املدعو: اشحشاح .

تاريخ التحديد: 18 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 51 ار 53 س.

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار وبئر 

اجملاورون:

القطعة األولى:

شماال: احمد أحمد البردعي ومن معه 

شرقا: طريق عمومية 

جنوبا : نور الدين البردعي. 

غربا: طريق عمومية

القطعة الثانية:

شماال: احمد أحمد البردعي ومن معه 

شرقا: محمد أحمد البردعي 

جنوبا : محمد البردعي ومن معه، اخلندق . 

غربا: طريق عمومية

طالب التحفيظ )ة( : عبد العزيز البردعي بن أحمد

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

          املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3522 - 20 

إسم امللك : "موقف السيارات ماجيك بارك " 

موقعه : سال املدينة ، الضفة اليمنى لنهر أبي رقراق مقاطعة باب ملريسة. 

وقع حتديده في : 06 يوليو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 هـ 57 آر 55 س . 

نوعه : أرض عارية وموقف للسيارات. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق الرئيسية رقم 2 الرباط طنجة عرضها 30م.

شرقا : الرسم العقاري رقم 79982 - 20. 

جنوبا : واد أبي رقراق.

غربا : الرسم العقاري رقم 265ر .

احلقوق العينية : قناة حتت أرضية للصرف الصحي. 

طالبة التحفيظ : وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق. 

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم   اسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد اتاتو محمد الساكن بإقامة الصفاء 06 عمارة 67 

شقة 03 قطاع القدس العيايدة سال. طلب أن يسلم له نظير جديد 

للرسم العقاري رقم 50587 - ر املؤسس للملك  "دار عطاطو" الكائن 

بسال املدينة حي تابريكت. وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم 

لوالده قيد حياته.

بتعرضه عليه   يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

 احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 

    العلمي النعيم 

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 31211 - 27

اسم امللك : " ملك محمد".

موقعه : إقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، احملل املدعو حتجاويت .

وقع حتديده في : 08 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65 س

نوعه : أرض بها بناية دات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : الهاشمي بن حادة.

غربا : حلسن اوعزيز..

طالب التحفيظ : خاريس محمد بن علي. 

مطلب رقم 31255 - 27

اسم امللك : " مدرسة اوراش".

موقعه : إقليم خنيفرة ، دائرة القباب جماعة واومنة، املكان املدعو : اوراش

وقع حتديده في : فاحت ابريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آ 17 س 

نوعه : ارض بها بنايات وبئر .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك قروي (.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص ( .

مطلب رقم 31262 - 27

اسم امللك : " الغازي".

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : بولشفار2. 

وقع حتديده في : 08 ابريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92 س

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابقني علويني ومرفقات.

اجملاورون : 

شماال : حينة عاشور؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛ 

جنوبا : جابري محمد؛

غربا : ايت بوزوران مصطفى

طالب التحفيظ : الغازي فيرود بن محمد.

مطلب رقم 31270 - 27

اسم امللك : " ملك مليكة".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : دوار الفتح. 

وقع حتديده في : 15 ابريل 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 س

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق علوي ومرفقات.

اجملاورون : 

شماال : عقى كنوني مع ورثة عزيز اكني؛

شرقا : علي احرار؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري(؛

غربا : ورثة موحى نحماني .

طالبة التحفيظ : مليكة اموش بنت عائشة.

مطلب رقم 31294 - 27

اسم امللك : "ياسمني".

جماعة  بوعزة  موالي  قيادة  اجلموس،  دائرة  خنيفرة  اقليم   : موقعه 

سبت ايت رحو ، املكان املدعو : دوار ايت عزوز ايت بوخيو

وقع حتديده في : 25 ابريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هـ97 ار 04 س 

نوعه : ارض فالحية بها اشجاروبنايات وبئرين .

اجملاورون : 

شماال : ورثة قلوش بوجنة.

شرقا : ورثة العزوزي بوعزة ، املسفيوي عبد اهلل؛ 

جنوبا : طريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : هشام التاقي.

طالب التحفيظ : عبد النبي كرمي بن موالي عبد اهلل .

مطلب رقم 31311 - 27

اسم امللك : " تغزوت".

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : مزارع ايت محمد. 

وقع حتديده في : 08 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 ار 02 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة) ملك عمومي (؛

شرقا : الشادلي ايطو.

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي (؛

غربا : الشعبة) ملك عمومي (. 

طالبو التحفيظ : قاسي اقجضاو ومن معه.

مطلب رقم 31320 - 27

اسم امللك : " دكان 1077".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : اساكا

وقع حتديده في : 14ماي 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22 س 

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد31321 - 27؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد31316 - 27 . 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة بالنيابة

طارق فضيلي     

 

محافظة تيزنيت

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-1316

امللك املسمى : " أحسني 2 ".

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  بجماعة   : موقعه 

املدعو أزغار،

طالب التحفيظ : السيد محمد أكروش ، 

وقع حتديده بتاريخ 21 أكتوبر 2010 ،

 748 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في فاحت ماي 2013 

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى" زويكا "

موضوع مطلب رقم 127911-31 الكائن بجماعة وقيادة ميراللفت 

دائرة واقليم سيدي ايفني الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 977 بتاريخ 20 سبتمبر2017

واعالن بانتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1035

بتاريخ 31 أكتوبر 2018 ، 

عوضا عن : 

حصص طالب التحفيظ السادة : 

رشيد حيدون بن أحمد بحصة 14/48، 

مبارك حايدون بن أحمد بحصة 14/48، 

عائشة حيدون بنت أحمد بحصة 07/48، 

فاطمة حيدون بنت أحمد بحصة 07/48، 

كلثومة حنكرير بنت ابراهيم بحصة 06/48،
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اقرأ : 

حصص طالب التحفيظ السادة : 

رشيد حيدون بن أحمد بحصة 322/1152، 

مبارك حايدون بن أحمد بحصة 322/1152، 

عائشة حايدون بنت أحمد بحصة 161/1152، 

فاطمة حايدون بنت أحمد بحصة 161/1152، 

كلثومة حنكرير بنت ابراهيم بحصة 186/1152.

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى" زويكا 2 " 

موضوع مطلب رقم 127912-31 الكائن بجماعة وقيادة ميراللفت 

دائرة واقليم سيدي ايفني الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 977 بتاريخ 20 سبتمبر2017

واعالن بانتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1035

بتاريخ 31 أكتوبر 2018 ، 

عوضا عن : 

حصص طالب التحفيظ السادة : 

رشيد حيدون بن أحمد بحصة 14/48، 

مبارك حايدون بن أحمد بحصة 14/48، 

عائشة حيدون بنت أحمد بحصة 07/48، 

فاطمة حيدون بنت أحمد بحصة 07/48،

كلثومة حنكرير بنت ابراهيم بحصة 06/48،

اقرأ : 

حصص طالب التحفيظ السادة : 

رشيد حيدون بن أحمد بحصة 322/1152، مبارك 

حايدون بن أحمد بحصة 322/1152، 

عائشة حايدون بنت أحمد بحصة 161/1152، 

فاطمة حايدون بنت أحمد بحصة 161/1152، 

كلثومة حنكرير بنت ابراهيم بحصة 186/1152.

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 26111 - 35

اسم امللك : مجموعة مدارس سبت امكراد .

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار جماعة امكراد دوار اد لنطا .

وقع حتديده في : 20 ماي 2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم : 17آر 12 سنتيار 

نوعه : ارض عارية بها أقسام من سفلي ومسكن وظيفي وادارة وبناية 

متالشية ومطفية واشجار زيتون و مراحيض .

اجملاورون

شماال : حلسن جتبريت .

شرقا : حلسن جتبريت _ محمد جتبريت 

جنوبا : جتبريت محمد _ جتبريت محمد .

غربا : جتدبريت محمد – جتبريت حلسن – مسلك عمومي .

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

مطلب رقم 59526 - 35

اسم امللك : ملك الغابة.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة أقرمود جماعة موالي بوزرقطون 

دوار الباشرة

وقع حتديده في : 22 ابريل 2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم : 94 آر ،49 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون

شماال : ورثة فطومة بن خروف بنت سي بلعيد

شرقا : أحمادي جموع-سعيد بن احمد بن العربي 

جنوبا : عبد اجمليد مسرور ، ايوب بن مسعودة.

غربا : ورثة حجوب بن الهاشمي – ورثة الطاهر بن الهاشمي.

طالب التحفيظ : أيوب بن مسعودة بن عبد الكبير .

مطلب رقم 59703 - 35

اسم امللك : صام وير إلس.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي 

دوار تغامنني

وقع حتديده في : 28 يونيو 2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم : 15آر ،44سنتيار . 

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون

شماال : عبد الرحيم بوشوف 

شرقا : مسلك عمومي

جنوبا : طريق عمومي .

غربا : عبد الرحمان ايجوب.

طالب التحفيظ : العربي بوزيد ابن ابراهيم .



283 عدد 1097 - 12 جمادى األولى 1441 )08 يناير 2020(

مطلب رقم 59709 - 35

اسم امللك : ملك حيسون.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة وجماعة متنار حي سيدي سعيد مركز متنار

وقع حتديده في : 24 ابريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم : 79سنتيار . 

نوعه : ارض بها دار للسكن من طابق أرضي وطابقني علويني ومرفق بالسطح.

اجملاورون

شماال : لطفي سليماني ،زنقة 

شرقا : زنقة ، محمد املكيسي 

جنوبا : محمد املكيسي ، زنقة .

غربا : شارع ، لطفي سليماني.

طالب التحفيظ : حيسون السليماني بن محمد.

مطلب رقم 59725 - 35

اسم امللك : جنان عبد الكبير.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، جماعة حلسينات دوار ايت بوجمعة .

وقع حتديده في : 30 ابريل 2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم : 53آر و 05 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون اللوز والتني ومسكن وبئر في 

طور اإلجناز.

اجملاورون

شماال : جنان سميرة –الطريق الرئيسية رقم 2209 .

شرقا : ورثة ابريك بن عبد الكبير، الطريق الرئيسية رقم 2209

جنوبا : ورثة ابريك بن عبد الكبير.

غربا : جنان سميرة.

طالب التحفيظ : حلسن العوام بن غامن بن محمد .

مطلب رقم 59767 - 35

اسم امللك : ملك مطرك 1.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة الشياظمة الشمالية 

جماعة تفتاشت دوار أوالد عيسى.

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم : 09آر و 89 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون

شماال : ارويس فاطمة ،مسلك عمومي عرضه 4 أمتار.

شرقا : ابراهيم حجاج 

جنوبا : ابراهيم حجاج- مسلك عمومي .

غربا : مسلك عمومي عرضه 5 أمتار.

طالب التحفيظ : رشيد مرمري بن بوجمعة.

مطلب رقم 59804 - 35

اسم امللك : ملك اماديل .

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي دوار اماريون.

وقع حتديده في : 20 يونيو 2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم : 10آر 54 سنتيار 

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون

شماال : زهرة اسوخي 

شرقا : عزيز أبويه 

جنوبا : ورثة حلسن فهيم .

غربا : ورثة أحمد بن العربي ومن معه 

طالب التحفيظ : حافظ أبويه ابن ابراهيم.

مطلب رقم 61809 - 35

اسم امللك : دوادوار.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة متنار جماعة سيدي أحمد السايح ، دوار الزاوية .

وقع حتديده في : 17 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم : 8آر و08 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون

شماال : ورثة محمد أمنكاي _ يامنة أمنكاي .

شرقا : يامنة أمكناي 

جنوبا : يامنة محند _ ورثة محمد أمنكاي .

غربا : ورثة محمد أمنكاي _ الرسم العقاري 27729 - 35 ، والرسم 

العقاري عدد 22498.

طالب التحفيظ : محمد أمنكاي بن عمر .

مطلب رقم 61807 - 35

اسم امللك : أرميل .

موقعه : إقليم الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة ، دوارايت حامد .

وقع حتديده في : 16 يوليو 2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم : 11آر و75 سنتيار 

الزيتون ومسكن من  بها أشجار  أرض فالحية محاطة بسور   : نوعه 

سفلي ومطفية .

اجملاورون

شماال : طريق عمومية .

شرقا : بجمعة سليت 
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جنوبا : عزيز لقليدة .

غربا : ممر عمومي غير نافذ عرضه 4 امتار .

طالبة التحفيظ : بشرى شاكر بنت محمد .

مطلب رقم 61815 - 35

اسم امللك : ملك أحمد.

شارع محمد الزرقطرني موقعه : الصويرة

وقع حتديده في : 19 يوليو 2019 على الساعة09 : 30.

املساحة التي اظهرها التصميم : 8 سنتيار . 

نوعه : ارض بها دكان سفلي .

اجملاورون

شماال : فاطمة بوكوس _ رسم عقاري عدد 1563/م .

شرقا : رسم عقاري عدد 1563/م - منطقة أقواس 

جنوبا : منطقة أقواس، دكان حسن أمزار .

غربا : حسن أمزار، - فاطمة بوكوس .

طالب التحفيظ : أحمد أشارك بن احلسني .

مطلب رقم 61831 - 35

اسم امللك : املدرسة الفرعية أوالد حمان .

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة ، جماعة زاوية بن احميدة ، دوار تكانة.

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم : 13آر 04 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها بناية تعليمية من قسمني ، ومسكن وظيفي، 

مطفية، أشجار الزيتون والقاعة ومراحيض.

اجملاورون

شماال : طريق عمومية.

شرقا : ابراهيم محسن، عبد الكبير محسن 

جنوبا : عبد الرحيم محسن، أحمد محسن .

غربا : أحمد محسن، طريق عمومية.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

مطلب رقم 61846 - 35

اسم امللك : ملك دكالة .

دوار  أوناغة  وجماغة  قيادة  الصويرة  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

القليعة احلرارثة.

وقع حتديده في : 06 اغسطس 2019 

املساحة التي اظهرها التصميم : 37آر 55 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار زيتون ، بئر، وبيت الغسيل .

اجملاورون

شماال : الرسم عقاري عدد 21259 - 35 

شرقا : الرسم عقاري عدد 21259 - 35 

جنوبا : الرسم عقاري عدد 24720 - 35.

غربا : الطريق الوطنية الرابطة بني أكادير والدار البيضاء رقم 01.

طالب التحفيظ : محمد نيت داود بن احلسني .

مطلب رقم 59727 - 35

اسم امللك : ملك الدار 2.

موقعه : إقليم و دائرة الصويرة قيادة اقرمود جماعة موالي بوزرقطون 

دوار الباشرة.

وقع حتديده في : 07 ماي 2019 .

املساحة التي اظهرها التصميم : 37آر 79 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار خروب و بناية من طابق سفلي)مهدمة( .

اجملاورون

شماال : سعيد الدكالي –ورثة ابراهيم الدكالي 

شرقا : حسن حلمادي 

جنوبا : بوجمعة احلمادي .

غربا : مسلك عمومي 

طالب التحفيظ : سعيد الدكالي بن محمد بن احملجوب 

مطلب رقم 59737 - 35

اسم امللك : الندر .

موقعه : بلدية الصويرة دوار الغزوة .

وقع حتديده في : 13 ماي  2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 5آر 58 سنتيار 

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : مسلك عمومي .

غربا : ممر عمومي. 

طالبة التحفيظ : سعاد شعليل بنت العربي 

مطلب رقم 59791 - 35

اسم امللك : املرقع .

موقعه : اقليم الصويرة دائرة متنار جماعة اداوكرض دوار بوزمة .

وقع حتديده في : 13 يونيو  2019
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املساحة التي اظهرها التصميم : 19 آر 97 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون .

اجملاورون

شماال : احلسني منصور- مبارك منصور 

شرقا : موالي حسن تسلخني- فاطمة ادوارن 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 امتار.

غربا : احلسني ابورك

طالب التحفيظ : محمد ابورك بن احلسني.

مطلب رقم 59831 - 35

اسم امللك : لوطا .

موقعه : اقليم و دائرة الصويرة جماعة اوناغة دوار ايت حامد .

وقع حتديده في : 03 يوليو  2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 31 آر 99 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون .

اجملاورون

شماال : مطلب حتفيظ عدد 59415/ 35

شرقا : طريق عمومية 

جنوبا : مجاور مجهول - عبد الرحيم النجم- رسم عقاري عدد 35531 - 35

غربا : طريق عمومية 

طالبو التحفيظ : حليمة ابن حسون بنت حسن ومن معها.

مطلب رقم 61820 - 35

اسم امللك : قطعة لال سعيدة .

دوار  احلسينات  جماعة  احلنشان  قيادة  و  دائرة  الصويرة  اقليم   : موقعه 

املسناويني .

وقع حتديده في : 22 يوليو  2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 1 هكتار 67 آر 43 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون

القطعة االولى : مساحتها : 75 ار 29 سنتيار

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : رسم عقاري 13799 - 35 

جنوبا : طريق عمومي عرضها 6 امتار 

غربا : ورثة محمد افردي-ورثة حلسني اشكور

القطعة الثانية : مساحتها : 92 ار و 14 سنتيار

شماال : طريق عمومي عرضها 6 امتار

شرقا : سعيد دمسيري 

جنوبا : رسم عقاري 21044 - 35

غربا : ورثة محمد افردي

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف الصويرة.

مطلب رقم 61821 - 35

اسم امللك : القوادرة .

جماعة  اجلنوبية  الشياظمة  قيادة  الصويرة  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

تكاط دوار سيدي محمد املعطي 

وقع حتديده في : 22 يوليو  2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 15 آر 67 سنتيار 

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الزيتون.

اجملاورون

شماال : طريق عمومية 

شرقا : حميد الهبطي بن محمد – عبداللطيف محاسني بن محمد

جنوبا : عبداللطيف محاسني بن محمد

غربا : ورثة ميلود اقطبي

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف الصويرة.

احملافظ على األمالك العقارية بالصويرة

ربيع شركي    

 

محافظة صفرو

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيد عبد الكرمي بن محمد أزنفار احلامل لبطاقة التعريف 

للمخابرة  إقامته  محل  واجلاعل  والساكن   CB  14440 رقم  الوطنية 

معه 27/29 زنقة أبو متام ،شقة 2،القنيطرة. طلب أن يسلم له نظير 

جديد للرسم العقاري رقم 5411  - 41 املؤسس للملك املدعو"عبدو1"  

الكائن مبدينة صفرو،حي املقاسم، احملل املدعو  "جتزئة جنان املاء" وذلك 

بسبب ضياع النظيرالذي كان سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

      محمد الوزاني الطيبي
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محافظة ميدلت

مطلب رقم 24671 - 42

اسم امللك : كندوز حشالف.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت، جماعة ايت ازدك، احملل املدعو  برم واو العدس.

وقع حتديده في : 18 اكتوبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09هـ 99آ 25 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : واد؛

جنوبا : شعبة؛

غربا : ساقية؛

طالب التحفيظ : عبد الرحمان كندوز بن عبد القادر ومن معه.

     

مطلب رقم 25171 - 42

اسم امللك : حاج عسيس.

موقعه : اقليم ميدلت، مدينة الريش، احملل املدعو  شارع موالي علي الشريف.

وقع حتديده في : 28 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 36س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني أول وثان ومرافق بالسطح؛

اجملاورون : 

شماال : شارع موالي علي الشريف؛

شرقا : زنقة يوسف بن تاشفني؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 24408/42؛

غربا : رسم عقاري رقم  11754 - 14؛

طالب التحفيظ : محمد اعسيس بن موحى.

مطلب رقم 25194 - 42

اسم امللك : فتح اهلل.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  متدى نزري ايت الربع.

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ارزوق اسماعيل؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : عبد السالم ضهري؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : محمد ملعايني بن بلعيد ومن معه.

     مطلب رقم 25298 - 42

اسم امللك : جتكا كانت نوحساين 2.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو  ايت مولي.

وقع حتديده في : 25 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04  هـ 90آ 17 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : صحراوي حميد؛

شرقا : رسم عقاري رقم 2908 - 42؛

جنوبا : طريق؛

غربا : بعال وساقية؛

طالب التحفيظ : مصطفى حرتي بن حلبيب.

     

مطلب رقم 25397 - 42

اسم امللك : إلياس.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة قيادة وجماعة بومية، احملل املدعو  تغرمني.

وقع حتديده في : 11 أبريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ 44س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : عكي رقية؛

شرقا : عكي نور الدين؛

جنوبا : أوقاس محمد؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : محمد ايت حماد بن علي.

     

مطلب رقم 25399 - 42

اسم امللك : معاد.

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو  زنقة بئر انزران رقم 27.

وقع حتديده في : 13 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ 36 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي أول ومرافق؛

اجملاورون : 

شماال : شارع بئر انزران؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : أوكزة نور الدين؛

غربا : االدريسي محمد؛

طالب التحفيظ : خالد وقزة بن عدي ومن معه.

     

مطلب رقم 25469 - 42

اسم امللك : ملك نبوشة.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  املوامناس.

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05آ 25 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : رسم عقاري رقم  5615 - 42، زنقة التجزئة )رسم عقاري رقم  

3999 - 42( ورسم عقاري رقم  5616 - 42؛

جنوبا : ابراهيم؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : محمد نبوشة ابن احمد.

     

مطلب رقم 25472 - 42

اسم امللك : الرحمة.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو  ايت عزوز.

وقع حتديده في : 12 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97س.

نوعه : سكنى من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : ايت عقى التهامي؛

جنوبا : ايت عقى التهامي؛

غربا : ايت عقى التهامي؛

طالب التحفيظ : موالي ادريس اسليماني بن سيدي محمد.

     

مطلب رقم 25475 - 42

اسم امللك : كنزة.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  مزرعة تاشويت.

وقع حتديده في : 24 يونيو  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18آ 49 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : بقاس عمر؛

شرقا : بقاس عمر وطريق؛

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة حلو فاسكى؛

طالب التحفيظ : عبد العالي بن كيران بن محمد ومن معه.

     

مطلب رقم 35158 - 42

اسم امللك : تيران خلروض 2.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09آ 84 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 35159 - 42؛

شرقا : هنشيش موالي؛

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة قاسي محمد؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

مطلب رقم 35180 - 42

اسم امللك : أولت إيسا.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدركلوت.

وقع حتديده في : 16 يوليو  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11آ 97 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف وورثة بوشعان عبد املالك؛

جنوبا : ممر؛

غربا : محمد أوعياش؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

مطلب رقم 35197 - 42

اسم امللك : منزل الفقيه.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت جماعة زايدة، احملل املدعو  ايت مولي.

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 83س.

نوعه : أرض بها منزل؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : طريق غير معبدة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 35194 - 42؛

غربا : بدوي حسن؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

مطلب رقم 35198 - 42

اسم امللك : ملك القصر القدمي.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  تشاويت.

وقع حتديده في : 23 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 28س.

نوعه : بناية من سفلي وطابق علوي أول؛

اجملاورون : 

شماال : املهدي بدا؛
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شرقا : زنقة؛

جنوبا : هروش اهارتني؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

   

مطلب رقم 35203 - 42

اسم امللك : أرض احلسني.

موقعه : اقليم ميدلت مدينة الريش، احملل املدعو  حي احلسني.

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03آ 89 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : حديقة؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقمي 24687 - 42 و35204 - 42؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

مطلب رقم 35206 - 42

اسم امللك : تغلبانت.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة وجماعة بومية، احملل املدعو  مزرعة ايت 

اسعيد احسني.

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 43آ 19س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 8467 - 42؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 8734 - 42؛

غربا : طريق؛

طالب التحفيظ : عبد احلكيم بنقاسم بن محمد ومن معه.

     

مطلب رقم 35210 - 42

اسم امللك : محمد صالح.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة وجماعة بومية، احملل املدعو  أغبالو املركز.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 88 س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي في طور البناء؛

اجملاورون : 

شماال : معدان ادريس؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : معدان عديل؛

غربا : معدان اسماعيل؛

طالب التحفيظ : عديل معدان ابن اسعيد.

     

مطلب رقم 35217 - 42

اسم امللك : ناصر.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  متدى نزري ايت الربع.

وقع حتديده في : 05 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 10 - 42؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 298 - 42؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : موحى ناصير بن باسو ومن معه.

     

مطلب رقم 35219 - 42

اسم امللك : أشرف إنصاف.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت، احملل املدعو  شارع املسيرة اخلضراء.

وقع حتديده في : 08 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني أول وثاني؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة الزين فتيحة؛

شرقا : زنقة غير نافذة؛

جنوبا : زنقة غير نافذة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : نعيمة الزين بنت امبارك.

     

مطلب رقم 35220 - 42

اسم امللك : توسارت 2.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 15 أغسطس  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08آ02س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : االحباس؛
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شرقا : مومو يوسف ومطلب التحفيظ رقم 35221 - 42؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35221 - 42

اسم امللك : توسارت3.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 15 أغسطس  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05آ51س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مومو يوسف؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35222 - 42؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

مطلب رقم 35222 - 42

اسم امللك : توسارت 4.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 15 أغسطس  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14آ16س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : اجديا حماد؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مومو يوسف ومطلب التحفيظ رقم 35221 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35223 - 42

اسم امللك : توسارت 5.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 15 أغسطس  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آ 01س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : واد؛

جنوبا : واد؛

غربا : اجديا حماد؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35224 - 42

اسم امللك : تافامني 1.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 15 أغسطس  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ11س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : قاسي موالي ومصرف؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : هنشيش موالي؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

مطلب رقم 35225 - 42

اسم امللك : تافامني 2.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 16 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : دريسي احمد؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

مطلب رقم 35226 - 42

اسم امللك : تبادوت 1.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 16 أغسطس  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10آ90س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مومو موحى وحماني محمد؛

شرقا : ساقية؛
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جنوبا : ساقية؛

غربا : ورثة ماعو حماد ومطلب التحفيظ رقم35227 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

مطلب رقم 35227 - 42

اسم امللك : تبادوت 2.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 16 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آ04 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة ماعو حماد؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35226 - 42؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : ساقية وورثة ماعو حماد؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

مطلب رقم 35228 - 42

اسم امللك : تيكالني 1.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 16 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07آ 22 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35229 - 42؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35229 - 42

اسم امللك : تيكالني 2.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 16 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07آ 75 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : مصرف؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 35228 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

   مطلب رقم 35230 - 42

اسم امللك : تيكالني 3.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 19 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04آ 19 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ممر ومصرف؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

مطلب رقم 35231 - 42

اسم امللك : تيكالني 4.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 19 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09آ 38س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ماعو محمد وممر؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35234 - 42؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 35232 - 42؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     

مطلب رقم 35232 - 42

اسم امللك : تيكالني 5.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 19 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06آ 71س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35231 - 42؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35234 - 42؛

جنوبا : بوشعبان محمد؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35233 - 42

اسم امللك : تيكالني 6.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.

وقع حتديده في : 19 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06آ 16س.
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نوعه : أرض فالحية؛
اجملاورون : 

شماال : مصرف؛
شرقا : واد؛

جنوبا : مطلب حتفيظ رقم 35234 - 42؛
غربا : ماعو محمد؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.
     

مطلب رقم 35234 - 42
اسم امللك : تيكالني 7.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش جماعة سيدي عياد، احملل املدعو  تدراكلوت.
وقع حتديده في : 19 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17آ 54س.
نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 35233 - 42؛

شرقا : واد؛
جنوبا : واد ومطلب التحفيظ رقم 35232 - 42؛

غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 35232 - 42 و35231 - 42 وماعو محمد؛
طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35236 - 42
اسم امللك : سعدية.

موقعه : اقليم ميدلت مدينة ميدلت، احملل املدعو  الغشوة.
وقع حتديده في : 22 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آ 01س.
نوعه : أرض عارية بها قبو؛

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 25420 - 42؛

شرقا : طريق غير معبدة؛
جنوبا : طريق غير معبدة وايت علي؛

غربا : حلبيب ومطلب التحفيظ رقم 25420 - 42؛
طالب التحفيظ : محمد الرمضاني بن علي.

     
مطلب رقم 35238 - 42

اسم امللك : بشرى - زكرياء.
موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  شارع بئر انزران رقم 11 

زنقة املسجد.
وقع حتديده في : 22 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 51س.
نوعه : بناية من سفلي وطابقني علويني أول وثان ومرافق؛

اجملاورون : 
شماال : زهير بلحاج؛

شرقا : زنقة؛
جنوبا : فاطمة وعزيز؛

غربا : طالب التحفيظ؛
طالب التحفيظ : محمد عماري ابن ابسيدي.

مطلب رقم 35240 - 42

اسم امللك : أقبوب 2.

ايت  املدعو  احملل  أغبالو،  بومية جماعة  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

حمو اوحقي.

وقع حتديده في : 23 أغسطس  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99آ 10س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار التفاح وبئر؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 14748 - 42؛

شرقا : طريق عمومية غير معبدة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 35239 - 42؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 14395 - 42؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز متردال ابن ابراهيم.

     

مطلب رقم 35282 - 42

اسم امللك : تشيعيت 1.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة وجماعة بومية، احملل املدعو  تشيعيت.

وقع حتديده في : 23 أغسطس  2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ رقم 35283 - 42؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : بال سعيد؛

غربا : أوباسو موحى؛

طالب التحفيظ : عالوي احلسان بن موحى.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                               حلسن اليعقوب.

 

 

 محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 8857 - 43

اسم امللك : " البركة 1"

ابراهيم  واحة سيدي  الويدن، جماعة  دائرة  مراكش،  : عمالة  موقعه 

دوار اوالد برحمون؛ 

تاريخ التحديد : 11 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 90 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اجملاورون : 
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شماال : أبو محمد الفاطمي بن احلسني؛ 
شرقا : طريق من 4 امتار ؛

جنوبا : ورثة احلاج الفاطمي؛ 
غربا : العروسي محمد بن احلاج الفاطمي؛

طالبة التحفيظ : فاحتة خشبة بنت احلسني.

مطلب رقم 8881 - 43
اسم امللك : " مزوز عبد اللطيف"

موقعه : مراكش املدينة، حي املواسني، درب التجاني رقم 1؛ 
تاريخ التحديد : 29 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 81 سنتيار؛
نوعه : بناية بها متجر بالطابق االرضي، طابقني وسطح؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 
-جدران مشتركة؛

2.8 متر مساحته  ابتداء من علو  اد موسى عمر  الهواء لفائدة  -حق 
18 سنتيار؛ 

اجملاورون : 
شماال : درب التجني؛ 

شرقا : اد موسى عمر و مطلب لتحفيظ عدد 40001 - 04 ؛
جنوبا : الرسم العقاري عدد 101493 - 04؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 101493 - 04 و العلوي اللة حفصة؛
طالبي التحفيظ : عبد اللطيف مزوز بن محمد.

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - سيدي بوسف بن علي
جواد شريفي    

 

محافظة سوق أربعاء الغرب
 

اعالن عن اختتام أشغال التحديد املنجزة لبعض مطالب 
التحفيظ اجلماعي الواقعة باملنطقة املدعوة  واد اخملازن

ان احملافظ على االمالك العقارية بسوق اربعاء الغرب يشرفه ان ينهي 
املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم،  لعلم 
اسفله الواقعة باملنطقة املذكورة و الكائنة بجماعة واد اخملازن قيادة 
مضي  بعد  ينتهي  القنيطرة.  إقليم  الغرب  اربعاء  سوق  دائرة  عرباوة  
للظهير  تطبيقا  الرسمية  باجلريدة  االعالن   هذا  نشر  من  ابتداء  شهرين 
الشريف عدد1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389  املوافق 25 يوليوز 

1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.
يتعلق مبطالب التحفيظ اجلماعي أعداد :

 4122- 4120- 3913- 3903- 3381- 3379- 3318- 3304- 3136- 3073-
 4556- 4482- 4442- 4437- 4365- 4346- 4289- 4262- 4125- 4123-
 5292- 5175- 5140- 4990- 4941- 4849- 4801- 4799- 4724- 4584-
 5792- 5726- 5663- 5598- 5588- 5463- 5457- 5421- 5371- 5344-
 5961- 5935- 5934- 5896- 5886- 5864- 5842- 5822- 5814- 5798-
 6325-  6316-  6307-  6297-  6228-  6207-  6200-  6162-  6122-

 6499- 6494- 6437- 6436- 6400- 6399- 6370- 6367- 6342- 6336-

 6632- 6616- 6603- 6573- 6572- 6569- 6525- 6522- 6514- 6500-

 6777- 6764- 6739- 6705- 6690- 6689- 6674- 6644- 6640- 6638-

 6993- 6968- 6953- 6949- 6918- 6911- 6895- 6860- 6848- 6794-

 7243- 7229- 7208- 7163- 7102- 7095- 7092- 7070- 7036- 7001-

 7386- 7377- 7352- 7311- 7308- 7297- 7280- 7275- 7245- 7251-

.7475 7447- 7442- 7425- 7411- 7399- 7393-

الكل على رمز 52.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق اربعاء الغرب

املقوم محمد    

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18101  - 53

اسم امللك : ارض الطايشة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار احميمدات .

وقع حتديده في : 27 اغسطس 2018 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 35 ار 29 س .

اجملاورين :  

شماال :الرسم العقاري رقم  44304 - 53 و محمد زهيد ؛

شرقا :الرسم العقاري رقم  12348 - 53 و ممر والرسم العقاري رقم 59051/س ؛

جنوبا :الرسم العقاري رقم  109868 - 53 ؛

غربا : محمد بن العربي زهيد ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد زاهد بن بوشعيب . 

مطلب رقم 18222  - 53

اسم امللك : ملك هندال .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي عبد اخلالق دوار السواهلة .

وقع حتديده في : 21 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و بئر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 66 ار 51 س .

اجملاورين :  

شماال : ورثة الكردودي علي ؛

شرقا : ممر من 5 امتار و من ورائه ورثة الكردودي علي ؛

جنوبا : طريق من 10 امتار ؛

غربا : ورثة الصغيرة بنت محمد ؛

طالب التحفيظ : السيد كمال هندال بن محمد . 
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مطلب رقم 18394  - 53

اسم امللك : الزعازع .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اوالد سعيد بن امحمد .

وقع حتديده في : 21 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 ار 50 س .

اجملاورين :  

شماال : مطلب عدد 18395 - 53 ؛

شرقا : طريق من 10 امتار ؛

جنوبا : مطلب عدد 18401 - 53 ؛

غربا :الرسم العقاري رقم  53063/س ؛

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة ازكيري بنت بوشعيب . 

مطلب رقم 18395  - 53

اسم امللك : الزعازع .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اوالد سعيد بن امحمد .

وقع حتديده في : 21 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 13 ار 46 س .

اجملاورين :  

شماال :الرسم العقاري رقم  53063/س ؛

شرقا : طريق من 10 امتار ؛

جنوبا : مطلب عدد 18394 - 53 ؛

غربا :الرسم العقاري رقم  53063/س ؛

طالب التحفيظ : السيد مصطفى ازكيري بن بوشعيب . 

مطلب رقم 18401  - 53

اسم امللك : الزعازع .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اوالد سعيد بن امحمد .

وقع حتديده في : 27 ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي من الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 ار 60 س .

اجملاورين :  

شماال : مطلب عدد 18394 - 53 ؛

شرقا : طريق من 10 امتار ؛

جنوبا : ممر من 3 امتار و من ورائهالرسم العقاري رقم  53063/س ؛

غربا :الرسم العقاري رقم  53063/س ؛

طالبة التحفيظ : السيدة الزهرة ازكيري بنت بوشعيب . 

مطلب رقم 18451  - 53

اسم امللك : ارض اخلالط .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار اوالد امبارك .

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 ار 27 س .

اجملاورين :  

شماال : ورثة احلاج محمد بن حليمة ؛

شرقا : ورثة احلاج حلسن بن الطاهر والرسم العقاري رقم  3424/د )ق1( ؛

جنوبا :الرسم العقاري رقم  418/د ؛

غربا : ورثة احلاج محمد بن حليمة ؛

طالبو التحفيظ : السيد حلواش محمد بن حلسن و من معه . 

مطلب رقم 18468  - 53

اسم امللك : مسالك بقعة 1 .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار اخلاليف .

وقع حتديده في : 16 اغسطس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37 ار 23 س .

اجملاورين :  

شماال : الطريق االقليمية رقم 3613 من 20 متر ؛

شرقا : ورثة محمد سهب ؛

جنوبا : ورثة بوشعيب بن املعطي ؛

غربا :الرسم العقاري رقم  110894 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد حكيم اخلديري بن احلسن . 

مطلب رقم 18484  - 53

اسم امللك : ارض النوالة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار الكروشيني .

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 94 ار 51 س .

اجملاورين :  

شماال : مرمي العقاري ؛

شرقا : ممر من 5 امتار و من ورائهالرسم العقاري رقم  15997 - 53 ؛

جنوبا :الرسم العقاري رقم  122657 - 53 ؛

غربا :الرسم العقاري رقم  40717 - 53 ؛

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة السرتي بنت اسماعيل . 

مطلب رقم 18492  - 53

اسم امللك : بير الشاوي .

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار كواسم .

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هك 26 ار 48 س .
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اجملاورين :  

شماال : عتيقة عاللي ؛

شرقا : طريق عمومي من 20 متر ؛

جنوبا : ورثة الرايحي احلاج اسليمان ؛

غربا : ورثة املعطي بن بوشعيب ؛

طالب التحفيظ : السيد عز الدين سعد بن عبد القادر . 

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد

فريد بدري    

 

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 3839 - 57

اسم امللك : " ايدة" .

موقعه : اقليم افران، مدينة  أزرو، احملل املدعو بويقور احداف

وقع حتديده في : 22 نوفمبر 2018.

مساحته : 1 آر  08 سنتيار. 

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني.

اجملاورون :

شماال : الزنقة

شرقا : الرسم العقاري رقم  32824 - 05

جنوبا : الزنقة، اوريكي عائشة، عمر أزهور

غربا : لعزيزة دريوش

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالبة التحفيظ :  يامنة بن امبارك بنت سعيد.

مطلب رقـم 3869 - 57

اسم امللك : " كنفو" .

املدعو مزارع  احملل  أزرو، جماعة متحضيت  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه 

ايت بن حسني

وقع حتديده في : 18 مارس 2019.

مساحته : 1 هكتار 30 آر  44 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال : ساقية

شرقا : موساوي عائشة ومن معها

جنوبا : طالب التحفيظ ومن معه، اولكور حلسن

غربا : تادا حميد

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيظ :  حسن الزدكي بن محمد

مطلب رقـم 3870 - 57

اسم امللك : " بوقنادل" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت احملل املدعو بوقنادل

وقع حتديده في : 18 مارس 2019.

مساحته : 1 هكتار 10 آر  03 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي واسطبل، وبئر

اجملاورون :

شرقا : نور الدين تفرونت ومن معه

جنوبا : ساقية

غربا : ساقية

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيظ :  حسن الزدكي بن محمد

مطلب رقـم 3887 - 57

اسم امللك : " اخلير" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت، احملل املدعو ابلوح تشويت

وقع حتديده في : 05 فبراير 2019.

نوعه : أرض فالحية

مساحته : 4 هكتار 93 آر 98 سنتيار. 

يتكون من قطعتني :

القطعة األولى :

مساحتها  2 هكتار 44 آر 08 سنتيار

اجملاورون :

شماال : طالب التحفيظ

شرقا : طالب التحفيظ، ساقية

جنوبا : ساقية

غربا : ساقية، وليد حلبيب 

القطعة الثانية : 2 هكتار 49 آر 90 سنتيار

اجملاورون :

شماال : الساقية

شرقا : ساقية، زاوي حدا

جنوبا : طريق

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت : 

-خطوط تيار كهربائي تخترق امللك

طالبة التحفيظ :  حسن الزدكي بن محمد

مطلب رقـم 3905 - 57

اسم امللك : " اغبالو امليل" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت 

وقع حتديده في : 26 مارس 2019.

مساحته : 3 هكتار 11 آر  76 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر وغرفة محرك

اجملاورون :
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شماال : احلداوي رقية

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : ورثة هاني عبد اهلل

غربا : اقيدة سعيد ومن معه

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيظ :  حسن مشطير بن محمد

مطلب رقـم 3910 - 57

اسم امللك : " ملك اخلياتي" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعةبن صميم 

وقع حتديده في : 08 أبريل 2019.

مساحته : 24 آر  40 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : ساقية

شرقا : ساقية

جنوبا : ممر عمومي

غربا : مطلب التحفيظ رقم  3807 - 57

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ :  محمد اخلياطي بن محمد

مطلب رقـم 3913 - 57

اسم امللك : " البركة" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة بن صميم 

وقع حتديده في : 16 أبريل 2019.

مساحته : 18 آر  83 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : ساقية 

شرقا : الطريق

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  2179 - 57

غربا : الرسم العقاري رقم  15395 - 57

احلقوق العينية والتحمالت : 

خطان كهربائيان يخترقان امللك

طالب التحفيظ :  سعيد حسو بن احلسني

مطلب رقـم 3915 - 57

اسم امللك : " ميمون" .

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة ضاية عوا 

وقع حتديده في : 19 أبريل 2019.

مساحته : 79 آر  96 سنتيار. 

وبئر  واسطبل،  سفلي،  من  وبناية  مثمرة،  أشجار  بها  أرض   : نوعه 

وغرفة محرك

اجملاورون :

شماال : شعبة

شرقا : ورثة فرطاس سعيد

جنوبا : ساقية

غربا : دريس اوطالب

احلقوق العينية والتحمالت : 

ارتفاق مرور عرضه أربعة أمتار يخترق امللك لفائدة دريس اوطالب

طالب التحفيظ :  ميمون والطالب بن علي

مطلب رقـم 3955 - 57

اسم امللك : " تغفارت" .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت احملل املدعو تشنكورت 

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019.

مساحته : 60 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون :

شماال : رحيوي محمد

شرقا : سعيد باكويلول

جنوبا : علي غازو

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : )الشيء(

طالب التحفيظ :  حورية الطيف بنت عمر بنسبة 27/48

- نزهة بامو بنت أحمد بنسبة 7/48

- عبد العالي بامو بن احمد بنسبة 14/48 .

مطلب رقـم 3820 - 57

اسم امللك : "عمر" .

موقعه : اقليم افران، مدينة أزرو، احملل املدعو القشلة

وقع حتديده في : 30 أكتوبر 2018.

مساحته : 01 آر  29 سنتيار. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقيت علويني وساحة

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 5837/ك

شرقا : الرسم العقاري رقم 6268/ك، ويطو احساين

جنوبا : الزنقة

غربا : بحادي زهور، الرسم العقاري رقم 11784/ك

احلقوق العينية والتحمالت : 

الرسم  لفائدة  وب2  ب1  العالمتني  طول  على  والنهار  الرؤية  -حق 

العقاري رقم 5837/ك

-حق الولوج واالستفادة من الساحة لفائدة الرسم العقاري رقم 5837/ك

طالبة التحفيظ :  غسال خديجة بنت احماد

مطلب رقـم 3856 - 57

اسم امللك : " مربوحة 1" .

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة  تزكيت، احملل املدعو اميشي

وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2018.

مساحته : 5 هكتار 67 آر 60 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :
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شماال : الطريق
شرقا : أزوكاغ ميمون

جنوبا : الرسم العقاري 9886/ك
غربا : أزوكاغ احلسني

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء
طالب التحفيظ : اسماعيل طلحة بن محمد.

 إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "بورمل" 
ذي مطلب التحفيظ رقم 3879 - 57 والذي نشر اإلعالن عن

 انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1089 
بتاريخ 13 نوفمبر 2019

بدال عن : 
الضغط  منخفظ  كهربائي  تيار  خط   : والتحمالت  العينية  احلقوق 

يخترق امللك.
إقرأ : 

احلقوق العينية والتحمالت :
- خط تيار كهربائي منخفظ الضغط يخترق امللك .

-ممر عرضه أربعة أمتار لفائدة طالب التحفيظ واوالكون حلسن وموحى 
يخترق امللك.

والباقي بدون تغيير.
احملافظ  على األمالك العقارية بافران.

                                           عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة سال  اجلديدة  

مطلب رقم 4532  - 58 
إسم امللك : شعبة سيدي احميدة 3 
موقعه : دوار العساكرة احصني سال 

تاريخ حتديده : 07 أغسطس  2017 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6ار و 5سنتيار 

مشتمالته : أرض فالحية 
اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد بن الكبير 
شرقا : ورثة محمد بالكبير 

جنوبا : ورثة محمد بلحاج بالكبير 
غربا : ورثة احمد بن الكبير 

طالب التحفيظ  : هناني احلسني بن بلحاج 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء .

مطلب رقم 4533  - 58 
إسم امللك : شعبة سيدي احميدة 1 
موقعه : سال احصني دوار العساكرة 

تاريخ حتديده : 07 أغسطس  2017 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29ار و 88سنتيار 

مشتمالته :  أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : ورثة محمد هناني بن الكبير 

شرقا : ورثة بوعزة هناني بن الكبير 
جنوبا : ورثة محمد هناني بن بلحاج بلكبيروالشعبة 
غربا : ورثة احمد بلكبير ورثةهناني محمد بن بلحاج 

طالب التحفيظ : هناني احلسني بن بلحاج 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

مطلب رقم 4576  - 58 
إسم امللك : دار محجوبة 

موقعه : سال جماعة بوقنادل دوار زردال الشرقية 
تاريخ حتديده : 13 نوفمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7ار و 24سنتيار 
مشتمالته : أرض فالحية بها بناية من طابق ارضي  

اجملاورون :
شماال : خربوش حميد 

شرقا : مطلب رقم 58 - 59 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 15950 - 20 

غربا : الرسم العقاري رقم 27539 - 58 
طالب التحفيظ : خربوش حميد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

مطلب رقم 4577  - 58 
إسم امللك : دار محجوبة 

موقعه : سال جماعة بوقنادل دوار زردال 
تاريخ حتديده : 13 نوفمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 48ار 
مشتمالته :  أرض فالحية بها اسطبل 

اجملاورون : 
شماال : موسى برواين 

شرقا : مطلب رقم 59 - 58 
جنوبا : مطلب رقم 4576 - 58 

غربا : الرسم العقاري 27539 - 58 
طالب التحفيظ : خربوش حميد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

مطلب رقم 4578  - 58 
إسم امللك : الفرش 

موقعه : سال جماعة السهول دوار اجلوانب 
تاريخ حتديده : 03 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هكتار و 74ار و 54سنتيار 
مشتمالته :  أرض فالحية 

اجملاورون : 
شماال : رسم عقاري عدد 12247 - 58 

شرقا : الرسم العقاري رقم 12247 - 58 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 15822 - 58 

غربا : الرسم العقاري رقم 21924 - 20 
طالب التحفيظ : 
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اقرباس حسن بن محمد. 

بو علي فاطنة بنت حمو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء .

مطلب رقم 4581  - 58 

إسم امللك : عني الكصب

موقعه : سال جماعة السهول دوار اجلياهنة 

تاريخ حتديده : 12 فبراير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72ار و 15سنتيار

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري46804 - 58 

شرقا : الرسم العقاري 46967 - 58

جنوبا : مطلب رقم 37032/راء.

غربا : ممر عمومي عرضه 06 امتار 

طالب التحفيظ :

السايح الشامخي بن لعزيز 

بلفقيه رشيدة بنت موسى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

                                   حسن الشاوي.

 

محافظة الداخلة

مطلب رقم 206 - 62

اسم امللك : "  اخلليل 2"

موقعه : زنقة جلوة الداخلة.

مساحته التي أظهرها التصميم العقاري : 80 سنتيار، 

نوعه : أرض بها بناية سفلية فقط.

وقع حتديده بتاريخ : 10 يونيو 2019

حدوده : 

شماال : زنقة 03 أمتار.

شرقا : مطلب رقم 207 - 62،

جنوبا : زنقة جلوة،

غربا : الرسم العقاري عدد 3452 - 17،

احلقوق العينية : الشي

طالب التحفيظ : اخلليل حميد ابن االمني.

مطلب رقم 207 - 62

اسم امللك : "  اخلليل 3"

موقعه : زنقة جلوة الداخلة.

مساحته التي أظهرها التصميم العقاري : 90 سنتيار، 

نوعه : أرض بها بناية سفلية فقط.

وقع حتديده بتاريخ : 10 يونيو 2019

حدوده : 

شماال : زنقة 03 امتار.،

شرقا : ملك الشيخ املامي،

جنوبا : زنقة جلوة،

غربا : مطلب رقم 206 - 62،

احلقوق العينية : الشي

طالب التحفيظ : اخلليل حميد ابن االمني.

مطلب رقم 208 - 62

اسم امللك : "  اخلليل 4"

موقعه : ملتقى زنقة عرشام  وشارع علي ولد النب الداخلة.

مساحته التي أظهرها التصميم العقاري : 1آر 40 سنتيار، 

نوعه : أرض محاطة بسور.

وقع حتديده بتاريخ : 11 يونيو 2019

حدوده : 

شماال : زنقة عرشام،

شرقا : الرسم العقاري عدد702 - 62، 

جنوبا : زنقة 03 أمتار،

غربا : شارع علي ولد النب،

احلقوق العينية : الشي

 طالب التحفيظ : اخلليل حميد ابن االمني.

مطلب رقم 216 - 62

اسم امللك : "  العلوي"

موقعه : شارع العشاريات رقم 651 الداخلة..

مساحته التي أظهرها التصميم العقاري : 1 آر 24 سنتيار، 

نوعه : أرض بها بناية سفلية فقط.

وقع حتديده بتاريخ : 13 نوفمبر 2019

حدوده : 

شماال : زنقة اجلواد،

شرقا : شارع العشاريات،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11899 - 62،

غربا : زنقة غير مسماة.

احلقوق العينية : الشي

  طالب التحفيظ : سيدي مجيد العلوي بن سيدي محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة

     رشيد الوردي
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محافظة احلوز

مطلب رقم 5632 - 65

امللك املسمى :  " زرايب نايت سي ابراهيم "

الكائن  بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة متزوزت، دوار تكافيني. 

مساحته :  01 هك 06 آر 79 س .

وقع حتديده في : 29 يونيو 2010. 

نوعه : ارض فالحية مغروسة جزئيا أشجار الزيتون وبها اسطبل ومدجنة .

 اجملاورون   : 

شماال :  ورثة أيت اومعكاز ،

شرقا :  مصرف ، الرسم العقاري عدد 13392 - م ،الرسم العقاري عدد 

 ،04 - 39045

جنوبا :  طريق عمومية عرضها 5 امتار، 

غربا :  ورثة أيت اومعكاز ، طريق عمومية ذات عرض متغير ، مصرف .

طالبو التحفيظ : السيد سعيد مليح بن عبد اهلل ومن معه  .

اصالح غلط - يتعلق بإعالن ان انتهاء التحديد

ملنطقة التحفيظ اجلماعي " موالي إبراهيم "

عوضا عن :  

.65 - 797

اقرأ : 

.65 - 9797

الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد      

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30564 - 72

اسم امللك  : العرصة.

موقعه  : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت، دوار النواجي.

تاريخ حتديده  : 27 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم  : 01 هـ 95 آر 87 س. 

نوعه  : أرض فالحية مسيجة بها أشجار وأربعة أبار وبنايات.

اجملاورون  : 

شمـاال  : ورثة الناية مصطفى بن عيش؛

شـرقا  : طريق عمومي عرضه 10 أمتار؛

جـنوبا  : الرسم العقاري عدد 30503 - 72؛

غـربا  : ورثة الناية مصطفى بن عيش.

طالبة التحفيـظ  : حليمة عالوي بنت محمد.

مطلب رقم 30601 - 72

اسم امللك  : رحمة.

موقعه  : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي الزاوية.

تاريخ حتديده  : 22 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم  : 02 آر 03 س. 

نوعه  : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شمـاال  : الرسم العقاري عدد 13732 - 72؛

شـرقا  : الرسم العقاري عدد 13722 - 72؛

جـنوبا  : ممر غير نافذ عرضه 06 أمتار؛

غـربا  : بن طالب جنية وبن طالب فاطمة.

طالبة التحفيـظ  : مالكة بنطالب بنت املدني.

مطلب رقم 30554 - 72

اسم امللك : ملك عبد املولى.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، احلي اجلديد

تاريخ حتديده : 28 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 71 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : الزنقة؛

شـرقا : ورثة العبساني احلاج احماد؛
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جـنوبا : مطلب التحفيظ عدد 30501 - 72؛

غـربا : البصري.

طالب التحفيـظ : عبد املولى الهديوي بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 30636 - 72

اسم امللك : أنقاب.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي التقدم.

تاريخ حتديده : فاحت سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 85 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شمـاال : النافعي عبد اللطيف؛

شـرقا : عبد احلق املعلوم؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 3290 - 22؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 13267 - 72.

طالبو التحفيـظ : عبد الرحيم أنقاب بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 30641 - 72

اسم امللك : دادا.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة راس العني، دوار اجلعافرة.

تاريخ حتديده : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 81 آر 26 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : عمر غيات؛

شـرقا : طريق عمومي عرضه عشرة أمتار؛

جـنوبا : شعبة؛

غـربا : واد، الشرادي بن خليفة.

طالب التحفيـظ : خديجة نعومي بنت محمد.

مطلب رقم 30645 - 72

اسم امللك : ملك خملنتر.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي األمل.

تاريخ حتديده : 07 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 35 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : بوعزة طاوسي ومن معه؛

شـرقا : لكميري بلعيد؛

جـنوبا : ممر غير نافذ؛

غـربا : أحمد مديانة.

طالبو التحفيـظ : عبد الرحيم خملنتر بن صالح ومن معه.

مطلب رقم 30646 - 72

اسم امللك : الكبير نقاش ثانيا.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، احلي اجلديد.

تاريخ حتديده : 09 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 07 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : ممر غير نافذ، السبع؛

شـرقا : نقاش مبارك؛

جـنوبا : طاهري بن حيدة؛

غـربا : الزنقة.

طالب التحفيـظ : الكبير نقاش بن حلسن.

مطلب رقم 30648 - 72

اسم امللك : ملك دوامنة-باجو.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة بوروس، دوار الكطيف اوالد واسالم.

تاريخ حتديده : 28 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 84 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وسطح وحديقة.

اجملاورون : 

شمـاال : عبد الرشيد باجو؛

شـرقا : طريق؛
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جـنوبا : طريق؛

غـربا : التهامي باجو.

طالبو التحفيـظ : عبد الرحمان دوامنة بن الفاطمي ومن معه.

مطلب رقم 30649 - 72

اسم امللك : ملك االدريسي.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، احلي اجلديد.

تاريخ حتديده : 29 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 51 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني وحمام بالسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : الزنقة؛

شـرقا : أحمد بن بوجمعة؛

جـنوبا : حلمادي؛

غـربا : الزنقة.

طالب التحفيـظ : عبد اهلل االدريسي بن موالي احملجوب.

احملافظ على األمالك العقارية بابن جرير

    محمد عطشة

محافظة املعاريف - الدارالبيضاء

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضى أسفله باإلعالم للعموم 

باقامتهما10  الودغيري كرمية ومرية اجلاعلتان محل اخملابرة  أن االنستان 

جديد  نظير  لهما  يسلم  أن  طلبتا  البيضاء.  رسني  حي  الفونتني  زنقة 

للرسم العقاري 64806 - 01. املؤسس للملك املدعو * الفونتني 9* الكائن 

بحي رسني زنقة الفونتني رقم 10. وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان 

سلم لهما سابقا لنائبهما جعفر الودغيري.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

تغيير اسم  عقار  محفظ

أن  للعموم  يعلن  اسفله  املمضى  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 

احتاد املالك املشتركني القامة بيرن  اجلاعلة محل اخملابرة برقم 14 زاوية 

ذي  امللك  تغيير اسم  املستشفيات. طلب  ولونكدوك حي  بيرن  زنقة 

الرسم العقاري عدد17662 - س موضوع امللكية املشتركة من إسم 

52 مكرر من  الفصل  بيرن طبقا ملقتضيات  إقامة  الى إسم  بوجاد1 

قانون التحفيظ العقاري.

احملافظ على االمالك العقارية باملعاريف - الدارالبيضاء 

   كونبارك محفوظ

محافظة سيدي إسمـاعيل- الزمامرة

مطلب رقم 3470 - 75

اسم امللك : ارض اجلنان.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد حمدان، 

دوار اوالد حمو امهيولة.

وقع حتديده في : 23 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  36 آر 44 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها اشجار.

اجملاورون : 

شماال : التومي حمو؛

شرقا : احمد  عروي ؛

جنوبا : حلسن احلرشي؛

غربا : مطلب عدد 3476 - 75.

طالب التحفيظ : محمد بن الرايسي بن محمد.

مطلب رقم 3476 - 75

اسم امللك : ارض اخلير.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد حمدان، 

دوار اوالد حمو امهيولة.

وقع حتديده في : 23 - 08 - 2019.

 69 آر    26 هكتار   01   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوشعيب التومي ؛

شرقا : التومي حمو ومطلب عدد 3470 - 75 ؛

جنوبا : حلسن احلرشي؛

غربا : التومي محمد.

طالبو التحفيظ : رضوان بن زرو بن عمر ومن معه.
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مطلب رقم 12301 - 75

اسم امللك : ارض احلطة.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، دوار املناصرة.

وقع حتديده في : 11 - 04 - 2016.

 24 آر    15 هكتار   04   : العقاري  التصميم  أظهرها  التي  املساحة 

سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها بنايات واشجار وبئر.

اجملاورون : 

شماال : نور الدين العلوي وحروم البير ؛

شرقا : طريق عمومية عرضها 10 امتار  وجبران بوشعيب ومضطفى 

بوشعيب ؛

جنوبا : ورثة  االحمد بن ابراهيم  وورثة  العلوي عبد الرحمان  والعربي العلوي؛

غربا : مسكاوي محمد  وورثة املعطي العلوي .

طالب التحفيظ : العلوي محمد بن محمد.

مطلب رقم 13415 - 75

اسم امللك : ارض عامر.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة اوالد اسبيطة  ، دوار 

الفقيه بن الطرشة.

وقع حتديده في : 08 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  07  آر 61 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها اشجار.

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بن عبد اهلل  ؛

شرقا : نعامي سي محمد بن عبد القادر ؛

جنوبا : طريق معبدة عرضها 10 امتار؛

غربا : ورثة زهرة بنت سالم ؛

طالب التحفيظ : عامر موجنيم بن بوشعيب.

مطلب رقم 37920 - 75

اسم امللك : العويجة.

 ، الزمامرة، جماعة سانية بركيك   : إقليم سيدي بنور، دائرة  موقعه 

دوار العواوجة.

وقع حتديده في : 04 - 12 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  36  آر 25 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها اشجار.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 61125 - 08  ؛

شرقا : قناة الري ؛

جنوبا : مصطفى زحاف؛

غربا : ورثة العالبي مداحي  وورثة محمد حلمادي ؛

طالب التحفيظ : عباس الزحاف بن احلبيب .

مطلب رقم 37931 - 75

اسم امللك : دار بوشعيب.

سيدي  جماعة   ، اسماعيل  دائرةسيدي   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل   ، دوار الوراردة.

وقع حتديده في : 11 - 12 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  86  آر 87 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها بنايات و اشجار.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية  ؛

شرقا : طريق عمومية  ؛

جنوبا : جبران امحمد؛

غربا : جبران الطاهر بن احمد وجبران الطاهر بن بوشعيب ؛

طالب التحفيظ : بوشعيب جبران بن احمد.

مطلب رقم 45535 - 75

اسم امللك : ارض الكدية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات  ، 

دواراحلمامدة.

وقع حتديده في : 02 - 01 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  51  آر 39 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية  ؛

شرقا : ورثة محمد بن املزود  ؛

جنوبا : مطلب عدد 24599 - 08  ومطلب عدد 24252 - 75؛

غربا : مطلب عدد 24276 - 75 ؛

طالب التحفيظ : سعيد حكار بن املصطفى .

مطلب رقم 45560 - 75

اسم امللك : دار خلضر.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الغنادرة  ، دوارالعتامنة.

وقع حتديده في : 20 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01 آر 83 سنتيار.

نوعها : ارض عارية  بها طابق ارضي .
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اجملاورون : 

شماال : ممر  ؛

شرقا : بقعة الضم رقم 3546  ؛

جنوبا : شريفة بوصبيع؛

غربا : ورثة بوصبيع املصطفى ؛

طالب التحفيظ : نور الدين بوصبيع بن محمد.

مطلب رقم 45591 - 75

اسم امللك : ارض احلطة.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد حمدان  

، دوار اوالد التهامي.

وقع حتديده في : 13 - 02 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  85  آر 87 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها بنايات.

اجملاورون : 

شماال : البقعة 2444  ؛

شرقا : عدال زهرة وعدال فاطمة وطريق  ؛

جنوبا : ورثة احمد محريز؛

غربا : مطلب عدد 6819 - 75 ؛

طالب التحفيظ : محمد عدال بن عبد القادر.

مطلب رقم 45592 - 75

اسم امللك : ارض أدريبينة.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة، جماعة اوالد اسبيطة   ، 

دوار اوالد علي الصخور.

وقع حتديده في : 27 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  39  آر 97 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بوشعيب دنون ومن معه  ؛

شرقا : ورثة اوالد معطي  ؛

جنوبا : بوشعيب دنون ومن معه؛

غربا : بوشعيب دنون ومن معه ؛

طالبو التحفيظ : محمد دنون بن عزوز ومن معه.

مطلب رقم 45594 - 75

اسم امللك : ارض النخلة.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة، جماعة اوالد اسبيطة   ، 

دوار اوالد علي الصخور.

وقع حتديده في : 27 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  69  آر 82 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بوشعيب دنون ومن معه  ؛

شرقا : ورثة اوالد معطي  ؛

جنوبا : بوشعيب دنون ومن معه؛

غربا : بوشعيب دنون ومن معه ؛

طالبو التحفيظ : محمد دنون بن عزوز ومن معه

مطلب رقم 45595 - 75

اسم امللك : ارض احلطة.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة، جماعة اوالد اسبيطة   ، 

دوار اوالد علي الصخور.

وقع حتديده في : 27 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  04  آر 86 سنتيار.

نوعها : ارض بها بنايات ومطفي.

اجملاورون : 

شماال : ورثة اوالد سيدي عمار   ؛

شرقا : طريق  ؛

جنوبا : طريق اقليمية ؛

غربا : ورثة اوالد سيدي عمار ؛

طالبو التحفيظ : محمد دنون بن عزوز ومن معه

مطلب رقم 45643 - 75

اسم امللك : بقعة الضاية.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة، جماعة الغنادرة، دوار املناقرة.

وقع حتديده في : 19 - 03 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  93 سنتيار.

نوعها : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 45635 - 75  ؛

شرقا : ممر عرضه 03 امتار  ؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : مطلب عدد 45634 - 75 ؛

طالب التحفيظ : محمد نقراوي بن ميلود.

مطلب رقم 45794 - 75

اسم امللك : حايط العطار.

سيدي  جماعة   ، اسماعيل  سيدي  دائرة   ، اجلديدة   إقليم   : موقعه 

اسماعيل    ، دوار الشرفاء.

وقع حتديده في : 11 - 06 - 2019.



303 عدد 1097 - 12 جمادى األولى 1441 )08 يناير 2020(

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01  آر 00 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها بئرين .

اجملاورون : 

شماال : ورثة اوالد سيدي العربي وورثة املصطفى بن سيدي امحمد   ؛

شرقا : ورثة اوالد سيدي عمار  ؛

جنوبا : طريق اقليمية  رقم 3415؛

غربا : اخملربش محمد بن عبد السالم وورثة علي بن عزوز وورثة سيدي اجلياللي ؛

طالبو التحفيظ : محمد دنون بن عزوز ومن معه.

مطلب رقم 45843 - 75

اسم امللك : بقعة النوالة.

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة الشعيبات ، 

دوار اوالد سيدي موسى بن علي.

وقع حتديده في : 26 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  43  آر 03 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 26571 - 75  ؛

شرقا : طريق عمومية عرضها 05 امتار  ؛

جنوبا : البقعة 3143؛

غربا : مطلب عدد 26035 - 75 ومطلب عدد 26570 - 75 ؛

طالب التحفيظ : محمد مساوي بن عبد اهلل .

مطلب رقم 45833 - 75

اسم امللك : بالد بلعياشي.

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة اوالد افرج ، 

دوار الركعة

وقع حتديده في : 24 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  25  آر 77 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : قرمادي بوعلي   ؛

شرقا : ورثة رشيدة قرمدي  وورثة مصطفى قرمادي  ؛

جنوبا : العرشي؛

غربا : رسم عقاري عدد 7412 - 75 ورسم عقاري عدد 5827 - 75 ؛

طالب التحفيظ : احمد قرمادي بن عبد القادر.

مطلب رقم 56947 - 75

اسم امللك : ارض القرابص.

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة اوالد حمدان     ، 

دوار البريكات.

وقع حتديده في : 10 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01  آر 35 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري وشخمان عمر   ؛

شرقا : شخمان عمر وعبد اهلل شخمان   ؛

جنوبا : شخمان عمر ؛

غربا : دحنام خديجة ؛

طالب التحفيظ : املصطفى شخمان بن عمر.

مطلب رقم 56948 - 75

اسم امللك : ارض احلطة.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة ، جماعة الواليدية  ، دوار 

حيوط الكاهية.

وقع حتديده في : 15 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  01  آر 08 سنتيار.

نوعها : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 5736 - 75   ؛

شرقا : طارق اخملفي    ؛

جنوبا : طريق عمومية  ؛

غربا : مليكة اخملفي ؛

طالب التحفيظ : طارق اخملفي بن ميلود.

مطلب رقم 56949 - 75

اسم امللك : ارض احلطة.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة ، جماعة الواليدية  ، دوار 

حيوط الكاهية.

وقع حتديده في : 15 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  84 سنتيار.

نوعها : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 5736 - 75   ؛

شرقا : مليكة اخملفي    ؛

جنوبا : طريق عمومية  ؛

غربا : مطلب عدد 1918 - 75 ؛

طالب التحفيظ : محمد اخملفي بن ميلود.
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مطلب رقم 56982 - 75

اسم امللك : سيدي بنور.

موقعه : إقليم اجلديدة  ، دائرة سيدي اسماعيل ، جماعة الشعيبات ، 

دوار سيدي عبد القادر.

وقع حتديده في : 26 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  31  آر 48 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 36217 - 75   ؛

شرقا : محمد البوعيشي   ؛

جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 316 ؛

غربا : مطلب عدد 36217 - 75 ؛

طالبة التحفيظ : زينب البوعيشي بنت عبد الكبير.

مطلب رقم 57038 - 75

اسم امللك : ارض السانية.

، دوار  الواليدية  ، دائرة الزمامرة ، جماعة  : إقليم سيدي بنور  موقعه 

حيوط الكاهية.

وقع حتديده في : 11 - 09 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  08  آر 09 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية   ؛

شرقا : مطلب عدد 111 - 75   ؛

جنوبا : مطلب  عدد 1098 - 75 ؛

غربا : رسم عقاري عدد 7665 - 75 ؛

طالب التحفيظ : عبد الوهاب اليوسفي بن احلسن.

مطلب رقم 24974 - 44

اسم امللك : احلطة.

موقعه : إقليم سيدي بنور  ، دائرة الزمامرة ، جماعة الغربية ، املركز.

وقع حتديده في : 18 - 12 - 2007.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  02  آر 33 سنتيار.

نوعها : ارض عارية بها بنايات.

اجملاورون : 

شماال : احلاج بوعابد   ؛

شرقا : ورثة احمد بن عبد املالك ونكري زينب بنت عمر   ؛

جنوبا : طريق اقليمية رقم 3402 ؛

غربا : ممر خاص وخلفه نكري عمر  ؛

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 37894 - 75.

اسم امللك  : ارض مسيعيد

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار الشرفاء.

وقع حتديده في  : 13 - 11 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 آر 73 سنتيار.

طالبة التحفيظ  : مرمي عدنان بنت علي

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1084 

املؤرخة في 09 اكتوبر 2019.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "زروالة"

مطلب التحفيظ عدد 57234 - 75 :  الذي نشرت خالصته 

واالعالن عن حتديده  باجلريدة الرسمية عدد 1091

 املؤرخة في 27 نوفمبر 2019. 

عوضا عن  : 

على   2020 يناير   19  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  القرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

اقرأ  : 

على   2020 يناير   20  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  القرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا . 

والباقي دون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

عبد الرحمان دريوش   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 20942 - 19

اسم امللك  :  "حنان - بشرى" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية املضيق، احملل املدعو : 

القرمادين أسفل جبل زمزم .
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وقع حتديده في : 18 يونيو 2007 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 52 آر 23 س .

نوعه : ارض فالحية 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 8823 - 19؛ 

شرقـا : مطلب التحفيظ عدد 8823 - 19؛ 

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 8823 - 19.

طالبو التحفيظ : حنان اغطاس القماص بنت احمد ومن معها .

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق- الفنيدق بالنيابة 

     شكري بنداود

محافظة وجدة - اجناد

اعالنان جديدان بانتهاء التحديد 

مطلب رقم 77-171 
اسم امللك : "سكاية روحها  "

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة عني الصفا، دوار اوالد زعيم.

طالب التحفيظ : رشيد كراد بن ميمون

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 هـ 24 ارا.

 542 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 20 ماي 2009

 O - 17034 مطلب رقم
اسم امللك : "البرواك  "

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة عني الصفا، دوار اوالد امبارك.

طالبو التحفيظ : اجلوهر بنت ارشيد امبارك ومن معها

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14هـ 09 ارات.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 3980 

املؤرخة في 08 فبراير 1989

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد  : 

كمال عونة    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1084 - 81
اسم امللك : " فدان بوطويل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

 وقع حتديده في : 28 - 08 - 2018.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 89 آر 29 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : ورثة سالم امحمد؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 48441 - 16؛ 

غربا : ورثة حراق عمر؛ مطلب التحفيظ رقم 20626 - 16.

طالبو التحفيظ : فريد حينش بن العربي ومن معه.

مطلب رقم 1235 - 81

اسم امللك : " ضاية احلية".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية القدس.

 وقع حتديده في : 08 - 01 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 79 س.

اجملاورون : 

شماال : موسى زكراتي؛ الزنقة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 38676 - 16؛ 

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة.

طالبة التحفيظ : عاشورة احليندي بنت بنعق.

مطلب رقم 1335 - 81

اسم امللك : " فدان السحمودي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

 وقع حتديده في : 14 - 03 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 46 آر 23 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة لهوير حمادي بن ادريس؛

شرقا : محمد السعدي بن حيمد، الرسم العقاري رقم 43811 - 16، 

السعدي زهرة؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 36568 - 16؛

غربا : وادالرويضات.

طالب التحفيظ : جمال السحمودي بن محمد.

مطلب رقم 1377 - 81

اسم امللك : " فدان تيرست".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت اسعيد.

 وقع حتديده في : 16 - 04 - 2019.
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نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 36 آر 83 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 2179 - 16؛ الرسم العقاري رقم 2180 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 31963 - 16؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 56294 - 16؛ عبد الهادي النقيري؛

غربا : ورثة حمو الشلح.

طالب التحفيظ : بوعزة امحمدي بن رزوق.

مطلب رقم 3086 - 16

اسم امللك : " فدان اجنان".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار اجغيدرات.

وقع حتديده في : 05 - 06 - 2017.

 نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 25 آر 28 س.

اجملاورون : 

شماال : العربي اجغيدر؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 29258 - 16؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4203 - 16؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4203 - 16.

طالب التحفيظ : عسو قنحيح بن محمد.

مطلب رقم 12029 - 16

اسم امللك : " راس احلاجبات".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير.

 وقع حتديده في : 27 - 06 - 2000.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 12 هـ 11 آر 47 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها بوسلهام اليزالي ومطلب التحفيظ 

رقم 4818 - 16 ومطلب التحفيظ رقم 7441 - 16 ومطلب التحفيظ 

رقم 1766 - 16 واحمد بوطاهر.

شرقا : احمد بوطاهر؛ 

جنوبا : احمد بوطاهر؛ ممر خاص من ورائه مطلب التحفيظ رقم 5078 - 16؛ 

مطلب التحفيظ رقم 5079 - 16؛

غربا : بوسلهام اليزالي.

طالبو التحفيظ : حلسن بوطاهر بن محمد ومن معه.

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 17101  - 16
اسم امللك : "ملقام".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار مزورفة.
طالبو التحفيظ : امليلودية ملقام بنت موحى ومن معها.

وقع حتديده في : 27 - 01 - 2004.
باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 665 املؤرخة في 28 - 09 - 2011.

مطلب رقم 17684  - 16
اسم امللك : "راس اجملردات".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت عزو.
طالبو التحفيظ : نور الدين حمودي ومن معه.

وقع حتديده في : 02 - 08 - 2005.
باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 440 مكرر املؤرخة في 08 - 08 - 2011.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي    

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 44132 - 04
اسم امللك : "مالكة"

موقعه   : مراكش باب دكالة احلارة درب حاحا رقم 38
وقع حتديده في : 21 - 09 - 2017

املساحة التي أظهرها التصميم : 34  سنتيار 
نوعه : دار للسكنى

حـدوده  : 
شماال : زنقة احلارة

شرقا :  مسجد
جنوبا : مسجد

غربا : مطلب التحفيظ 44133 - 04
احلقوق العينية والتحمالت 

جدار مشترك بعرض 0.20 م على طول العالمات ب5– ب6 – ب1.
طالب التحفيـظ :  ابراهيم بوطاكي

مطلب رقم 44133 - 04
اسم امللك : "احلناوي صفاء"

موقعه   : مراكش باب دكالة احلارة درب حاحا رقم 38
وقع حتديده في : 21 - 09 - 2017

املساحة التي أظهرها التصميم : 42  سنتيار 
نوعه : دار للسكنى

حـدوده  : 
شماال :  زنقة احلارة
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شرقا : مطلب التحفيظ 44132 - 04

جنوبا : مسجد

غربا : الرسم العقاري 221264 - 04 و درب حاحا

احلقوق العينية والتحمالت 

جدار مشترك بعرض 0.20 م على طول العالمات ب1 – ب2 – ب3.

جدار مشترك بعرض 0.60 م على طول العالمات ب4 – ب5 – ب6.

طالب التحفيـظ : عائشة بوطاكي

مطلب رقم 44140 - 04

اسم امللك : "ملك الطلحاوي"

موقعه   : مراكش املدينة برمية رقم 9

وقع حتديده في : 27 - 11 - 2017

املساحة التي أظهرها التصميم : 08  سنتيار 

نوعه : متجر

حـدوده  : 

شماال :  زنقة برمية 

شرقا : ورثة ازيل

جنوبا : ورثة مكال

غربا : ورثة ازيل

احلقوق العينية والتحمالت ال شيء

طالب التحفيـظ  : 

1 - امني الطلحاوي بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة                                                                                     

مطلب رقم 16 - 83

اسم امللك : "دار احمد"

موقعه : مراكش القصبة سيدي عمارة درب العني رقم 21 

وقع حتديده في : 11 - 07 - 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار و 93 سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حـدوده  : 

شماال :  ايت الفقير العربي

شرقا : عياد الوردي

جنوبا : درب العني

غربا  : درب العني

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالبا التحفيـظ  : 

1 - عزافرو احمد بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة.

مطلب رقم 23 - 83

اسم امللك : "الكبيدة "

موقعه   : مراكش القصبة  درب الكدية رقم 50 

وقع حتديده في : 13 - 09 - 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 86 سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حـدوده  : 

شماال :   الرسم العقاري 233069 - 04

شرقا :  دار موالي احمد

جنوبا : فاطمة اجلالوية

غربا  : درب الكدية

احلقوق العينية والتحمالت 

جدار مشترك بعرض 0.6 م على طول العالمات من ب1 الى ب6.

طالبا التحفيـظ  : 

1 -زهيرة بوخانا بصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة.

مطلب رقم 39 - 83

اسم امللك : "حجاج "

موقعه   : مراكش القصبة  صهريج كناوة رقم 6

وقع حتديده في : 15 - 04 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 89 سنتيار 

نوعـه : منزل ايل للسقوط

حـدوده  : 

شماال :   الرسمني العقاريني 104421 - 04 و 243425 - 04

شرقا :  اخلرش امينة

جنوبا   : درب صهريج كناوة

غربا : ممر غير مؤدي

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالبوا التحفيـظ  : 

1 - منى حجاج و من معها بصفتهم طالبي التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

للعموم  باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

أن السيدة اديبة لعراقي الساكنة بالبيضاء طريق مكة جتزئة احلمد رقم 

رقم  العقاري  للرسم  جديـد  نظير  لها  يسلم  أن  طلبت  كاليفورنيا،   20

72959 - 04 املؤسس للملك املدعو : *كاتيس 35* الكائن مراكش جيليز 

كان  الذي  النظير  بسبب ضياع  وذلك  الرشيد،  هارون  زنقة  الشتوي  احلي 

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     


