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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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نوعه : أرض بها أساس؛

موقعه : طنجة / جماعة طنجة ،مدشر مسنانة

مساحته : 80 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : احمد ؛

غربا : نور الدين الدنكير ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 أبريل 2015،

2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 29 يوليو 2015،

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2019.

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28050 - 06

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد بن عبد السالم الزنان.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار بو قجة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار بوقجة

نوعه : أرض بها بناء؛

موقعه : طنجة جماعة طنجة ،احملل املدعو : القصبة.

مساحته : 16س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زنقة سيدي احمد بوقجة ؛

شرقا : زنقة سيدي احمد بوقجة؛

جنوبا : دار الرمان ومحجوبة ؛

غربا : ملك الغير ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في18 ماي 2015

303 أبريل 2010 – 2

3 -رسم اعتراف بتوصل عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2015

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 مارس2007

5 - رسم اعتراف بتوصل عدلي بتاريخ 14 أكتوبر 2015.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28051 - 06

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد بن عبد السالم الزنان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار الزين.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار الزين

محافظة وجدة

مطلب رقم 26847 - 02
تاريخ االيداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر فرايدي بن قدور.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلوض لكبير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلوض لكبير.
نوعه : أرض فالحية.

سيدي  قيادة  القروية،  عصفور  رأس  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 
بوبكر-رأس عصفور القروية، دوار أوالد موسى بن احمد.

مساحته : 01 هـ 57 آر تقريبا.
حدوده : 

شماال : ورثة سعدوني جابر، ورثة خلضر سعدوني؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 19857 - 02؛ 
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 19857 - 02؛

غربا : املياه والغابات.
احلقوق العينية : ال شيء.

سجل   224 صحيفة   192 عدد  عدلي  ملكية  ثبوت   : امللك  أصل 
االمالك رقم 169 بتاريخ 24 ديسمبر 2019 )قسم قضاء األسرة التابع 

للمحكمة االبتدائية بوجدة(.
على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

عمر أزرقان     

محافظة طنجة

مطلب رقم 28049 - 06
تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيظ : شكرية بنت خليل عميمي
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : شكرية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : شكرية 
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نوعه : أرض بها بناء مكون من سفلي وطابقني اثنني.

موقعه : طنجة، جماعة طنجة ،احملل املدعو : القصبة

مساحته : 30 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : مصطفى السوسي ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 161610 - 06؛

غربا : عبد السالم احسيسن؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 ماي 2011،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 يناير 2001،

3 - رسم احصاء متخلف عدلي مؤرخ في 15 يوليو 1998.

4 -نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ابريل 1964 

5- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 1966

6 - رسم ملحق اصالحي مؤرخ في 28 يناير 2013.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 28052 - 06

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : جماعة طنجة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : طريق حومة فاطمة 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : طريق حومة فاطمة1 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة ،احملل املدعو : العوامة

مساحته : 50 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك الزهرة بورزين ؛

شرقا : طريق عمومي ؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : ملك الوهابي حسن ؛

احلقوق العينية : الشئ.

بالرباط رقم 433 مؤرخ  االدارية  : حكم صادر عن احملكمة  امللك  أصل 

في 30 يناير 2018، 

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 28053 - 06

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - عبد الفتاح بن محمد بنعلي

2 - حسني فنتروسي على الشياع بالتساوي بينهما(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حنة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : غرسة عني حنة

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : طنجة / جماعة طنجة ،مدشر مديونة

مساحته : 63 س17 أر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق عمومي ؛

غربا : طريق عمومي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 أكتوبر 2019،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 2019

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28054 - 06

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : جماعة طنجة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : طريق الغريش 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة ،احملل املدعو : مغوغة الكبيرة

مساحته : 68 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ارض عارية ؛

شرقا : طريق عمومي ؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : طريق مزفتة ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : حكم صادر عن احملكمة االدارية بالرباط رقم 567 مؤرخ في 

06 فبراير 2018.

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 28055 - 06

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : جماعة طنجة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : طريق القاسمي

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة ،احملل املدعو : حي بنكيران

مساحته : 80 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق من 4 أمتار ؛
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شرقا : مطلب حتفيظ عدد 20816 - 06 ؛

جنوبا : طريق عموميمن 20 متر؛

غربا : مطلب حتفيظ عدد 24974 - 06 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : حكم صادر عن احملكمة االدارية بالرباط رقم 2924 مؤرخ 

في 27 يوليو 2017.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشرة صباحا.

مطلب رقم 28056 - 06

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : جماعة طنجة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : طريق حومة فاطمة 2

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة ،احملل املدعو : العوامة

مساحته : 44س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي ؛

شرقا : طريق عمومي ؛

جنوبا : ادريس بوزين؛

غربا : ملك اخلواص ؛

احلقوق العينية : الشئ.

بالرباط رقم 432 مؤرخ  االدارية  : حكم صادر عن احملكمة  امللك  أصل 

في 30 يناير 2018.

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثالثةعشرة زواال.

مطلب رقم 28057 - 06

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : سعيد بن احلبيب الكرفطي الصغير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خبابة 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : طنجة ،جماعة طنجة ،مدشر العوامة الشرقية

مساحته : 66 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محسن زروق ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : بلمختار الونيغي؛

غربا : الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 12 ابريل2019،

 09 في  مؤرخ  عدلي  عوض  بدون  قطعة  تسليم  رسم  نسخة   -  2

نوفمبر 2012 ،

3 -  رسم هبة عدلي مؤرخ في 31 ماي 2019 

4 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2014،

6 -رسم اصالح مساحة عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 2019.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثالثة عشرة زواال .

مطلب رقم 28058  - 06

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : مرمي بنت محمد جعفري.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فريد موصدق

نوعه : أرض بها بناء مكون من طابق أرضي وأربع طوابق؛

موقعه : طنجة جماعة طنجة ،احملل املدعو : الرهراه.

مساحته : 60 س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق ؛

شرقا : اخريف؛

جنوبا : احمد امشيشو ؛

غربا : احمد الزيدي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

273 ابريل-2017 1

2 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 ابريل 2004

3 -رسم هبة عدلي مؤرخ في 10 اغسطس 2001

4 - رسم تصريح ببناء عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر2017 .

على   2020 مارس   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 28059  - 06

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : زبيدة بنت عبد العزيز الغرافي الشرقاوي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك نوح وأميرة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك نوح وأميرة

نوعه : أرض عارية.

موقعه : طنجة، جماعة طنجة ،احملل املدعو : مدشر السانية.

مساحته : 20 س 4 أر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزهرة بنت عبد السالم العروسي ؛

شرقا : الهاشمي ملول ؛

جنوبا : احمد املريني؛

غربا : طريق؛
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احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2010،

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت أبريل 2009،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 2008.

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 مارس 2006

5-رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 مارس 2006

6 - صورة طبق األصل لرسم شراء مؤرخ في 08 أكتوبر 1995.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : العاشرة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " جابر " 

مطلب رقم 27903 - 06 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1066 املؤرخـة في : 05 يونيو 2019

: 17 ديسمبر2019 فإن مسطرة  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

 06  - التحفيظ 27903  املدعو" جابر " موضوع مطلب  امللك  حتفيظ 

الكائن بطنجة ،جماعة طنجة حي القصبة. ستتابع من اآلن فصاعدا 

في اسم السيد محمد بن بلقاسم بريكي. 

والكل حسب الرسوم املودعـة سالفا بهذا املطلب وكدا رسم شراء 

عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر2019.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة

محمد الزخوني    

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 133074 - 08

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020 

طالب التحفيظ : عبد الكرمي هشاوي بن أحمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد حبيبة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كرمي 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 25 آ و 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق املعبدة.

شرقا : حبيبة بوطيب. 

جنوبا : طامو احسان. 

غربا : ورثة امحمد.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 محرم 1434 موافق )26 نوفمبر 2012(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 صفر 1434 موافق )03 يناير 2013(.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال. 

مطلب رقم 133075 - 08

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020 

طالب التحفيظ : هشام بنزهة بن املصطفى.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض السانية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض السانية

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 20 آ و 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومي.

شرقا : الرداد موميلة.

جنوبا : فاطمة حلفيظ. 

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينيــة : خط كهربائي من الضغط املتوسط.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1441 موافق 

)30 نوفمبر 2019(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ربيع الثاني 1441 موافق )06 

ديسمبر 2019(.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133076 - 08

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : فتيحة الصباحي بنت املصطفى

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حايط باخلير

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حايط باخلير

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار اخلشيلعات.

مساحته : 22 آ و 36 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املدني بن محمد بن العياشي.

شرقا : املدني بن محمد بن العياشي.

جنوبا : مريرة عمومية. 

غربا : امحمد بن املدني بن محمد و ورثة بوشعيب املدان بن املكي.

احلقوق العينيــة : الشيء.
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أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 محرم 1440 موافق )21 سبتمبر 2018(. 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 صفر 1440 موافق )31 اكتوبر 2018(.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133077 - 08

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : سعيدة العسري بنت الكبير

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض القلعة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض سعيدة

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة سيدي عابد، دوار اخلراشفة.

مساحته : 16 آ و 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج محمد باحث.

شرقا : فطومة باحث.

جنوبا : رسم عقاري عدد 174712 - 08. 

غربا : ثورية باحث، لطيفة باحث، مليكة باحث، بوشعيب باحث، غامن 

باحث، فاطنة باحث، عبد القادر باحث و حميد باحث.

احلقوق العينيــة : طريق عرضها 03 أمتار.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 ربيع األول 1441 موافق )05 

نوفمبر 2019(.

2 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 21 ربيع األول 1441 موافق )19 نوفمبر 2019(. 

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133078 - 08

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 

طالب التحفيظ : قاسم السالمي بن بوشعيب

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد لكصيب

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك لكصيب

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار الشرفة لبرابر.

مساحته : 02 هـ 67 آ و 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حبيبة بنت بوشعيب بن حم.

عمر،  بن  علي  بنت  فاطمة  محمد،  سدير  مصطفى،  سدير   : شرقا 

بن  بوشعيب  و  بن شهاب  عائشة  لكديني، طامو طهطاوي،  سعيد 

احليمر حمدان.

جنوبا : عائشة بنت حلسن بن الضاوي و محمد ولد اجلياللي صافي. 

غربا : ورثة زرقاني و رسم عقاري عدد 14657/س.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 صفر 1441 موافق )12 

اكتوبر 2019(.

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133079 - 08

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 

طالب التحفيظ : فاضمة حاليم بنت محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد اجلنة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد اجلنة

نوعه : أرض فالحية.

كواكة  دوار  الغديرة،  جماعة  أزمور،  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

الصوالح.

مساحته : 44 آ و 95 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر.

شرقا : صالح احلموني و بوشعيب احلموني.

جنوبا : رداد احلموني. 

غربا : خدوج احلموني.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 ربيع الثاني 1440 موافق 

)29 ديسمبر 2018(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 جمادى األولى 1440 موافق )28 يناير 2019(. 

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133080 - 08

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020 

طالب التحفيظ : يوسف مستحب بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض مستحب يوسف

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض مستحب يوسف

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار شعبة احلوالة.

مساحته : 47 آ و 88 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 209088 - 08.

شرقا : رسم عقاري عدد 209088 - 08.

جنوبا : رسم عقاري عدد 168746 - 08. 

غربا : ورثة ابو الهول اجلياللي.

احلقوق العينيــة : الشيء.



عدد 1100 - 03 جمادى االخرة 1441 )29 يناير 2020(722

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 صفر 1441 موافق )19 اكتوبر 2019(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ربيع األول 1441 موافق )17 نوفمبر 2019(. 

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا. 

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

      املعطي زديد

محافظة أكادير
 

مطلب رقم 43733 - 09

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.  

طالبة التحفيظ : فاطنة الرحل بنت احلسن .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرحل ".

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخر علوي ؛

موقعه : دوار الكويرة، جماعة و قيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 01 آر 10 سنتيار .

حدوده :    

شماال : مبارك رحال ؛    

شرقا : احلسن الرحل ؛

جنوبا : إزانة التريفيس ؛   

غربا : ورثة باحن .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم صدقة عدلي مؤرخ في 01 - 03 - 2019؛

2 – رسم صدقة عدلي مؤرخ في 08 - 03 - 2019؛

3 – رسم صدقة عدلي مؤرخ في 28 - 11 - 2019؛

4 – نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 - 10 - 2019؛

5 – عقد وكالة عدلي مؤرخ في 06 - 09 - 2019.

مطلب رقم 43734 - 09

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.  

طالبا التحفيظ :

- حسناء فرود بنت بوشعيب 

- جواد الزيدي بن علي. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حسناء وجواد ".

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي.

موقعه : حي أغروض بنسركاو، اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 40 سنتيارا .

حدوده :    

شماال : اللحياوي محمد ؛    

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : بنيدر محمد في بعض والزنقة في البعض اآلخر ؛   

غربا : التوباريش عبد اللطيف .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم صدقة عدلي مؤرخ في 01 - 11 - 2018؛

2 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 - 12 - 2013؛

3 – عقد قسمة ومخارجة عرفي مؤرخ في 12 - 05 - 1993؛

4 – رسم إراثة عدلي مؤرخ في 20 - 10 - 2014؛

5 – وكالة عرفية مؤرخة في 28 - 11 - 2013؛

6 – وكالة عرفية مؤرخة في 11 - 12 - 2013.

مطلب رقم 43735 - 09

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.  

طالب التحفيظ : كسوسي محمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املنزل القدمي ".

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي ؛

موقعه : حي بنسركاو، اجلماعة احلضرية ألكادير، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 44 سنتيار ا.

حدوده :    

شماال : عايش فاضمة ؛    

شرقا : عايش عمر ؛

جنوبا : ممر ؛   

غربا : عايش علي .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 - 03 - 2006؛

2 – نسخة طبق األصل من عقد مخارجة مؤرخ في 05 - 10 - 2005؛

3 – شهادة االذن االداري مؤرخة في 20 - 11 - 2008؛

احملافظ على األمالك العقارية باكادير

     محمد أغوش

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51482 - 10

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلنومي محمد بن سي محمد. 

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

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

مشتمالته : أرض عارية . 
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موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد اضريد. 

مساحته : 99 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : كيسر مولود 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : كيسر مولود 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 أغسطس 1991 املوافق 

لـ25 محرم 1412 

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26 نوفمبر 2014 املوافق 

لـ3 صفر 1436

لـ23  املوافق   2017 مارس   22 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

جمادى اآلخرة 1438 

4 -شهادة إدارية عدد537 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16مارس 2020 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51483 - 10

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدات 

1 -كليل مينة بنت محمد بنسبة 140/5040. 

2 -كليل سعاد بنت احلسني بنسبة 140/5040

3 -كليل فاحتة بنت صالح بنسبة 252/5040 

4 -كليل عبد اللطيف بن صالح بنسبة 504/5040

5 -كليل ليلى بنت احلسن بنسبة 140/5040 

6 -كليل نعيمة بنت احلسن بنسبة 140/5040. 

7 -كليل مولودة بنت احلسن بنسبة 140/5040. 

8 -كليل عبد العزيز بن احلسن بنسبة 280/5040

9 -كليل نادية بنت احلسن بنسبة 140/5040

10 -شرف الهام بنت حميد بنسبة 63/5040

11 -كليل نبيل بن عبد الرحيم بنسبة 357/5040

12 -كليل خديجة بنسبة 180/5040. 

13 -كرباز فطومة بنت العربي بنسبة 180/5040

14 -كليل رشيدة بنت احلسني بنسبة 180/5040 

15 -كليل زهور بنت احلسني بنسبة 180/5040 

16 -كليل منير بن احلسني بنسبة 360/5040

17 -كليل محمد بن احلسني بنسبة 360/5040 

18 -نضيف محمد بن ادريس بنسبة 360/5040

19 -نسماوي فطومة بنت املعطي بنسبة 264/5040

20 -تابت احمد بن ادريس بنسبة 360/5040 

21 -كليل حفيظة حلسن بنسبة 140/5040.

22 -فطومة البغدادي بنت بناصربنسبة 180/5040

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سعاد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سعاد". 

مشتمالته : ارض فالحية بها اشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد ضريد. 

مساحته : 01 هـ 04 آ 88 س تقريبا. 

حدوده 

شماال : ورثة ايت الغوات 

شرقا : ورثة ايت الغوات 

جنوبا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

غربا : ورثة ايت سي دحان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 19نوفمبر 2001 املوافق 

لـ3 رمضان 1422 

2 - رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 6 ابريل 2007 املوافق 

لـ16 ربيع األول 1428

3 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 23 أغسطس 2007 املوافق 

لـ9 شعبان 1428

4 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 28 سبتمبر 2008 املوافق 

لـ27 رمضان 1429 

5 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 31 يوليو 2010 املوافق 

لـ18 شعبان 1431

6 -رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 24 أكتوبر 2014 املوافق 

لـ29 ذو احلجة 1435 . 

7 -شهادة إدارية عدد 03 بتاريخ 2 يناير 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51484 - 10

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد زاير محمد بن صالح 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "دار زاير"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "دار زاير" 

مشتمالته : دار للسكن دات قبو، سفلي به متجر، طابقني ومرافق .

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة 3 مارس. 

مساحته : 99 س تقريبا. 

حدوده

شماال : محمد جنان و محمد شيخاوي ،

شرقا : محمد جنان و محمد شيخاوي ،

جنوبا : جوا ل زبيدة ،
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غربا : محمد شيخاوي و محمد جنان .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25 يناير 1996 املوافق لـ4 رمضان 1416 

2 -عقد عرفي موضوعه بيع مصحح االمضاء بتاريخ 27 أغسطس 1999

3 -شهادة إدارية عدد 6265 بتاريخ 29 يونيو 2001. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51485 - 10

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد اتكو احلسني بن موحى

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اتكو"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اتكو" 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار مختلفة .

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

املدعو ارزن برشة. 

مساحته : 02 هـ 63 آ 60 س تقريبا. 

حدوده

شماال : مطلب التحفيظ رقم 47624 - 10 و مطلب التحفيظ رقم 

 10 - 47625

شرقا : املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 47637 - 10 

غربا : الرسم العقاري رقم 84545 - 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 6 أغسطس 1997 املوافق 

لـ1 ربيع الثاني 1418 . 

 1997 أغسطس   6 بتاريخ  تركة  إحصاء  موضوعه  عدلي  -رسم   2

املوافق لـ1 ربيع الثاني 1418 

3 -رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 6 أغسطس 1997 املوافق 

لـ1 ربيع الثاني 1428

4 رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 21 نوفمبر 2010 املوافق 

لـ14 دو احلجة 1431

5 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 7 ماي 2003 املوافق لـ5 

ربيع األول 1424

6 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 20 أكتوبر 2009 املوافق 

لـ1 ذو القعدة 1430

7 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 26 مارس 2010 املوافق لـ9 

ربيع الثاني 1431 

8 -رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 26 مارس 2010 املوافق لـ9 

ربيع الثاني 1431

9 -رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 21 نوفمبر 2010 املوافق لـ14 

ذو احلجة 1431

10 - نسخة لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 7 ماي 2003 املوافق 

ل 13 صفر 1433 .

11 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 16 أكتوبر 2015

12 - وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 16 أكتوبر 2015 

13 - وكالة عرفي مصححة االمضاء بتاريخ 16 أكتوبر 2015

14 -شهادة إدارية 02 بتاريخ 31ديسمبر 2018 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17مارس 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51486 - 10

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة بنار فاطمة بنت احمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " بنار"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بنار" 

مشتمالته : أرض عارية بها بناية دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو شارع متكنونت. 

مساحته : 01 آ 42 س تقريبا. 

حدوده

شماال : احمو سعيد ،

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : فطومة بنت الطاحونة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 22 يناير 1963 املوافق لـ25 شعبان 1382 

2 - رسم عدلي موضوعه متروك بتاريخ 15 ابريل 1986 املوافق 

لـ5 شعبان 1406

3 -رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 8 سبتمبر 1987 املوافق 

لـ13 محرم 1408 

4 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 13يناير 2016 املوافق 

لـ2 ربيع الثاني 1437

5 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 21 سبتمبر 2016 املوافق 

لـ19 ذو احلجة 1437

6 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31 ديسمبر 2016 املوافق 

لـ1 ربيع الثاني 1438

7 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 مارس 2017 املوافق لـ10 

جمادى اآلخرة 1438

 2017 مارس   28 بتاريخ  مادي  خطا  اصالح  موضوعه  عدلي  -رسم   8

املوافق لـ29 جمادى اآلخرة 1438 
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9 -شهادة إدارية عدد506 بتاريخ 6 ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51487 - 10

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة جالل بنت بوزكري. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مليكة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مليكة". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي مدكر،احلندق 

مساحته : 90 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبد الكرمي العسكري 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : يونس مدكر 

غربا : بوس احلاج 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - صورة طبق األصل لنسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 

9 أغسطس 2005 املوافق لـ3 رجب 1426

2 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18 ابريل 2019 املوافق لـ12 شعبان 1440 

3 -شهادة إدارية 526 بتاريخ 23 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51488 - 10

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد احلكيم غامن بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "غامن".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " غامن". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

مساحته : 01 آ 39 س تقريبا. 

حدوده

شماال : الرسم العقاري رقم 65288 - 10 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 85638 - 10 

غربا : ورثة احمد بن كبور)منهم هشام غامن (

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 28 نوفمبر 2005 املوافق 

لـ25 شوال 1426

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 7 ديسمبر 2007 املوافق 

لـ26 ذو القعدة 1428 . 

3 -عقد موثق موضوعه وكالة بتاريخ 29 أغسطس 2016

4 - عقد موثق موضوعه وكالة بتاريخ 30 ديسمبر 2016 . 

5 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصادق عليها بتاريخ 14فبراير 2017 

6 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 2 نوفمبر 2017 املوافق 

لـ12 صفر 1439

 2018 سبتمبر   7 بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  -رسم   7

املوافق لـ26 ذو احلجة 1439 

8 - -رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 22 فبراير 2019 املوافق 

لـ16 جمادى اآلخرة 1440 . 

9 - شهادة إدارية عدد 198 بتاريخ 11 ابريل 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17مارس 2020 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51489 - 10

تاريخ اإليداع : 16 يناير2020.

طالب التحفيظ : السيد موالي محمد الناصري بن موالي

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الناصري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الناصري". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

مساحته : 01 آ 54 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : الرسم العقاري رقم 75053 - 10 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : الرسم العقاري رقم 76540 - 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 20 نوفمبر 2009 

املوافق لـ24 ذو القعدة 1430 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51490 - 10

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد الشرقاوي بن بوعزة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "شرقاوي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "شرقاوي". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

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

مساحته : 11 آ 27 س تقريبا. 
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حدوده

شماال : املدير االقليمي للتجهيز والنقل .

شرقا : حنطاوي رحمة ،

جنوبا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

غربا : الرسم العقاري رقم 88849 - 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 -رسم عدلي موضوعه لفيف متروك بتاريخ 11أكتوبر 2010 املوافق 

لـ2 ذو القعدة 1431 

 2010 11أكتوبر  بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  2

املوافق لـ2 ذو القعدة 1431

3 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30 يوليو 2017 املوافق لـ6 

ذو القعدة 1438 

4 -شهادة إدارية عدد 4048 بتاريخ 24 ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19مارس 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي     

محافظة الناظور

مطلب رقم 43516 - 11

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد حسن الزياني بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ الزياني “.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة سلوان ، احملل املدعو حي الوفاق .

مساحته : 01 ار 42 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق .

شرقا : الطريق.

جنوبا : بوزكو ميينة.

غربا : عبد اهلل بويغرضاين.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم ملحق شراء عدلي مؤرخ في 21 يونيو 2013.

عقد تنازل بدون مقابل عرفي مصحح االمضاء في 19 يوليو 2011.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 اغسطس 2007.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 10 مارس 2020 على الساعة 

30 : 11 صباحا.

مطلب رقم 43517 - 11

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

ميمونة املسعودي بنت محمد.

فاطمة بوشاشو بنت محمد.

ميينة بوشاشو بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ ساحة “.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بوعرك ، احملل املدعو ساحة بدوار لغربية .

مساحته : 88 ار 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة شتيوي ميمونت عمرو.

شرقا : الطيب العربي.

جنوبا : ورثة العزوزي محمد.

غربا : حبيبة و فاضم العربي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يوليو 2013.

نسخة عدلية من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 ماي 2013.

نسخة عدلية من رسم قسمة عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2004.

نسخة عدلية من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 ماي 1999.

نسخة عدلية من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 08 ماي 1999.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 13 مارس 2020 على الساعة 

00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 43518 - 11

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد اجمليد الفهمي .

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ عبد اجمليد 4”.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي عاريض.

مساحته : 01 ار 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الزهري عبد السالم.

غربا : ورثة الفهمي .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 13 مارس 2020 على الساعة 

12 : 30 بعد الزوال.
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مطلب رقم 43519 - 11

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 

عن امللك اخلاص للدولة

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ مدرسة البنات “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ مدرسة البنات”.

نوعه : أرض بها بناية عبارة عن مدرسة. 

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو مدرسة البنات.

مساحته : 16 ار 55 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : الطريق و طالب التحفيظ .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : نسخة من كناش محتويات أمالك الدولة بالناظور مؤرخ 

في 18 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 13 مارس 2020 على الساعة 

09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43520 - 11

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد ابريهمي بن عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ احلمام “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ احلمام “.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة الدريوش ، احملل املدعو دوار اوالد علي بنحمو.

مساحته : 01 ار 74 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد اجعادة.

شرقا : الشارع.

جنوبا : الشارع.

غربا : الشارع .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم ملحق شراء عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 2014

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 اغسطس 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 17 مارس 2020 على الساعة 

09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43521 - 11

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ميمون سجيع بن محند.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ سجيع “.

نوعه : أرض عارية .

، احملل املدعو بوفرقوش  : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة  موقعه 

أوالد حمو .

مساحته : 03 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حسن ناجح و بوصوفي نور الدين .

شرقا : يوسف ناجح.

جنوبا : الطريق.

غربا : الزياني حماد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 31 يوليو 1982.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 17 مارس 2020 على الساعة 

10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43522 - 11

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد القمري بن حلبيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ فريش “.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني اوكيل اوالد محند ، احملل املدعو 

أوالد رحو بنعيسى.

مساحته : 08 هـ 80 ار 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلاج بوزيان البوغراتي.

شرقا : عربية القمري و الطريق.

جنوبا : عربية القمري و ورثة عبد اهلل.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2020 على الساعة 

09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43523 - 11

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة عاللي فاطنة بنت حمو.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ عاللي”.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : مدينة الناظور ، عاريض .

مساحته : 01 ار 15 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ليرشق محمد.

شرقا : ميمون بوعرك.
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جنوبا : احلوزي عبد الرحمان.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

عقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء في 23 ديسمبر 1991.

و شراء عرفي  بيع  باملكتب لعقد  للنسخة احملفوظة  صورة مطابقة 

مصحح اإلمضاء في 23 ديسمبر 1991.

و شراء عرفي  بيع  باملكتب لعقد  للنسخة احملفوظة  صورة مطابقة 

مصحح اإلمضاء في 18 اكتوبر 1990.

صورة شمسية لعقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء في 

18 اكتوبر 1990

نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يونيو 1973.

نسخة عدلية لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 13 يونيو 1973.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2020 على الساعة 

15 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43524 - 11

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

محمد بنعمرو بن صالح.

الشريفة بنعمرو بنت صالح.

الهواري بنعمرو بن صالح.

الهوارية بنعمرو بنت صالح.

محمد بنعمرو بن ادريس.

عبد الكرمي بنعمرو بن ادريس.

زهرة بنعمرو بنت ادريس.

حسن بنعمرو بن ادريس.

وهيبة بنعمرو بنت ادريس.

احمد بنعمرو بن ادريس.

سليمان بنعمرو بن ادريس.

حكيم بنعمرو بن ادريس.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ بنعمرو 1 “.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي تاومية.

مساحته : 16 ار 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة الرماش.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : عمرو ميمون و مطلب التحفيظ عدد 26881 - 11.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم ملحق عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019.

رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 03 سبتمبر 2019.

نظير رسم اراثة بفريضتها عدلي مؤرخ في 24 ديسمبر 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2020 على الساعة 

14 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43525 - 11

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

محمد بنعمرو بن صالح.

الشريفة بنعمرو بنت صالح.

الهواري بنعمرو بن صالح.

الهوارية بنعمرو بنت صالح.

محمد بنعمرو بن ادريس.

عبد الكرمي بنعمرو بن ادريس.

زهرة بنعمرو بنت ادريس.

حسن بنعمرو بن ادريس.

وهيبة بنعمرو بنت ادريس.

احمد بنعمرو بن ادريس.

سليمان بنعمرو بن ادريس.

حكيم بنعمرو بن ادريس.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ بنعمرو 2 “.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي تاومية.

مساحته : 05 ار 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : احمد بن عمار ومن معه.

جنوبا : الطريق.

غربا : عمرو ميمون .

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم ملحق عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019.

رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 03 سبتمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2020 على الساعة 

14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43526 - 11

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالبا التحفيظ السادة : 

رضوان حمعمري بن حدو.

صليحة الهياللي بنت محمد. مناصفة بينمها.
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ شجرة الرضوان “.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو حي اجواهرة السفلى .

مساحته : 01 ار 24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق .

شرقا : فريد و بومدين الكاللي.

جنوبا : الطريق.

غربا : فريد الكاللي ومن معه.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.

صورة طبق األصل لنظير رسم قسمة عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2019.

صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2019.

صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 مارس 2019.

صورة طبق األصل لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 29 ابريل 2015.

صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ 

في 17 يونيو 2010.

صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ 

في 19 يونيو 2009.

صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

16 فبراير 1998.

صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم االراثة عدلي مؤرخ 

في 07 اكتوبر 1997.

صورة طبق األصل لرسم توكيل خاص عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 2019.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 25 يوليو 2019.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في فاحت نوفمبر 2018.

شهادة إدارية عدد 2450 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2020 على الساعة 

15 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43527 - 11

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالبي التحفيظ السيدين : 

حسن العامل بن احمد.

محمد العامل بن حسني.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ سارة “.

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال لوطا ، احملل املدعو دوار 

حلنانشة ازنبيوا .

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 هـ 08ار 33 س

القطعة االولى : 

نوعها : ارض عارية.

مساحتها : 01 هـ 03 آر 97 س 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 18033 - 11.

شرقا : الطريق.

جنوبا : ورثة حوذق محمد.

غربا : الطريق.

القطعة الثانية : 

نوعها : ارض عارية.

مساحتها : 04 آر 36 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : املنصوري سالمة .

جنوبا : ورثة حوذق محمد.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2020 على الساعة 

11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43528 - 11

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد نصر الدين داودي بن عبد الكرمي.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ منبت اخلير “.

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو حي اجواهرة السفلى .

مساحته : 01 ار 26 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : بومدين الكاللي ومن معه.

جنوبا : الطريق.

غربا : امحمد الكاللي ومن معه.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.

نظير رسم قسمة عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 2019.

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2019.

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 مارس 2019.

صورة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 مارس 2019.

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 يونيو 2018.

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 29 ابريل 2015.
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نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يونيو 2010.

نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يونيو 2009.

نسخة عدلية من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 فبراير 1998.

نسخة عدلية من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 07 اكتوبر 1997.

رسم توكيل خاص عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 2019.

رسم وكالة عدلي مؤرخ في 25 يوليو 2019.

رسم وكالة عدلي مؤرخ في فاحت نوفمبر 2018.

شهادة إدارية عدد 2449 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 16 مارس 2020 على الساعة 

15 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43529 - 11

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة أسماء مضروني بنت موسى.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ أسماء “.

نوعه : أرض عارية .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو تخوباي.

مساحته : 13 ار 16 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزخنيني محمد.

شرقا : خالد تعرابت.

جنوبا : الطريق.

غربا : فيصل بوصفية.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019.

صورة طبق األصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2008.

صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم قسمة عدلي مؤرخ في 

23 يناير 2003.

صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 

16 سبتمبر 1992.

صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 02 ماي 2013.

صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 11859 مؤرخ في 13 نوفمبر 2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 17 مارس 2020 على الساعة 

09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43530 - 11

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عمرو يعقوبي بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ يعقوبي “.

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية عبارة عن فيال مكونة من سفلي 

و طابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اركمان ، احملل املدعو دوار الشط.

مساحته : 05 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد خندوقي.

شرقا : الشارع.

جنوبا : محمد أعراب.

غربا : احلاج محند حدو.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2018.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 مارس 2008.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2003.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ماي 1976.

نسخة عدلية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 17 مارس 2020 على الساعة 

12 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43531 - 11

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد ملقدمي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ ملقدمي “.

نوعه : أرض عارية .

موقعه : مدينة الناظور ، حي أرزي املوالية للمستشفى احلسني.

مساحته : 01 ار 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اليزيدي ميمون.

شرقا : احلسن جلولي و قريشي.

جنوبا : اليزيدي ميمون.

غربا : اكناف محمد عيسى.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 مارس 1992.

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ماي 1937.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 17 مارس 2020 على الساعة 

15 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43532 - 11

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة تاليتماست العامري بنت عبد القادر.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ العامري “.
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نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي.

مساحته : 02 ار 04 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشارع.

شرقا : وعليت احمد.

جنوبا : ورثة بولعسل بغداد.

غربا : علوي عمرو.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم بيع عدلي مؤرخ في 26 اكتوبر 2017.

رسم قسمة عدلي مؤرخ في 07 فبراير 1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 17 مارس 2020 على الساعة 

13 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43533 - 11

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق الشامي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ الشامي “.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علوين.

موقعه : مدينة الناظور ، حي لعراصي.

مساحته : 01 ار 37 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمادوش مصطفى.

شرقا : احمادوش مصطفى.

جنوبا : الشارع.

غربا : الشارع.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : عقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء في 29 نوفمبر 2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 18 مارس 2020 على الساعة 

14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43534 - 11

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

بواسطة ممثلها   casa de capa de aguaشركة : التحفيظ  طالبة 

القانوني السيد جالل بودو بن بوعرفة.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ بودو “.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء، احملل املدعو الترغة بحي اجلوهرة.

مساحته : 23 ار 03 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اجلرف.

شرقا : ورثة السارح.

جنوبا : ورثة احلداوي.

غربا : ورثة حاجي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2019.

صورة شمسية لرسم اراثة بفريضة عدلي مؤرخ في 26 مارس 2011.

نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 1982.

نسخة عدلية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2017.

صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 2017.

شهادة إدارية عدد 86 مؤرخة في 04 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 17 مارس 2020 على الساعة 

10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43535 - 11

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ميمون بلوح بن محند.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ بورواين “.

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة، احملل املدعو فدان بورواين 

بدوار اوالد علي بنحمو فرقة اوالد سالم.

مساحته : 08 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : الطريق .

جنوبا : صالح العدوتي .

غربا : محمد عدوتي.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 فبراير 2003.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 17 مارس 2020 على الساعة 

11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 43536 - 11

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة نورا الرابح بنت عبد الرحمان.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ الرابح “.

نوعه : أرض فالحية بجزء منها بناية عبارة عن فيال مكونة من سفلي 

وطابق أول.
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دوار  املدعو  احملل  بني سيدال لوطا،  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

تاوريرت حامد.

مساحته : 01 هـ 82 ار 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج عبد اهلل.

شرقا : ورثة حمو عمار.

جنوبا : الشعبة و ورثة شوال بوعرفة.

غربا : الشعبة و ورثة شوال بوعرفة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يناير 2013.

نسخة عدلية لرسم اثبات امللك عدلي مؤرخ في 10 ديسمبر 2012.

نسخة عدلية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2012.

شهادة ادارية عدد 721 مؤرخة في 26 يونيو 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 18 مارس 2020 على الساعة 

12 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43537 - 11

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد لهري بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ اغبراوا ادهار”.

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو اغبراوا ادهار بدوار 

اجنار ثغدمية.

مساحته : 06 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : خليفة اعنان .

شرقا : حسن احلاج الهادي.

جنوبا : الطريق.

غربا : بغداد قيشو.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 يوليو 2001.

نسخة عدلية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2000.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 18 مارس 2020 على الساعة 

00 : 11 صباحا.

مطلب رقم 43538 - 11

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

ابراهيم بدادي بن شعيب.

حياة قريش بنت ميمون. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ بدادي “.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بوعرك ، احملل املدعو عاريض.

مساحته : 13 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق.

شرقا : قريش محمادي.

جنوبا : قريش عمرو.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 9144 - 11.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2018.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 اغسطس 2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 18 مارس 2020 على الساعة 

30 : 15 صباحا.

مطلب رقم 43539 - 11

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد املير بن طيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ املير “.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو البحري.

مساحته : 01 ار 45 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اعنونو محمد.

شرقا : بولعيون احمد.

جنوبا : بوستة زكية.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 مارس 2019

رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 08 سبتمبر 2017.

رسم تنازل بدون مقابل عدلي مؤرخ في 20 ابريل 2017.

نسخة عدلية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 22 يوليو 1992.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 18 مارس 2020 على الساعة 

30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 43540 - 11

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ميمون بوذار بن عبد الرحمان.

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : “ بوذار “.



733 عدد 1100 - 03 جمادى االخرة 1441 )29 يناير 2020(

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي .

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانا ، احملل املدعو دوار زرورة.

مساحته : 14 ار 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة موح اخملتار و ورثة موح ازيرار.

شرقا : الدريوش موح عياذ.

جنوبا : الطريق.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 18 مارس 2020 على الساعة 

30 : 09 صباحا.

مطلب رقم 43541 - 11

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد علي مزياني بن عبد السالم .

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مرمي”.

نوعه : أرض بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب.

مساحته : 92 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : غامن عبد العزيز .

شرقا : املوساتي عمروش.

جنوبا : مزياني عبد الرحيم.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 فبراير 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 18 مارس 2020 على الساعة 

00 : 15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43542 - 11

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ميلود مزياني بن عبد السالم .

اإلسم الذي يعرف به امللك : “ “.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مزياني”.

نوعه : أرض بناية مكونة من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب.

مساحته : 01 ار 09 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : قوبع مصطفى و اخملتار العطياوي .

شرقا : عيسى مزياني.

جنوبا : الطريق.

غربا : عبد الالوي حميد و عبد الالوي نور الدين.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 فبراير 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو : 18 مارس 2020 على الساعة 

30 : 15 بعد الزوال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : “ شركة كوستيموب

 سعيد 4 “  ذي مطلب التحفيظ عدد 40647 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 09 يناير 2020 مبوجبه فإن مسطرة 

مطلب  ذي   “4 سعيد  كوستيموب  “شركة  املسمى  امللك  حتفيظ 

لعراصي،  حي  الناظور،  مبدينة  الكائن   11  -  40647 عدد  التحفيظ 

ادريس  بن  الطهريوي  احمد  السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

بناء  وذلك   ، بينهما  مناصفة  محمد  بنت  شماللي  والسيدة حبيبة 

على عقد شراء توثيقي مؤرخ في 31 ديسمبر 2019، وكذا بناء على 

نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : “ فوزية “، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 42969 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 09 يناير 2020 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى “ فوزية “ ذي مطلب التحفيظ عدد 42969 - 11 

الكائن بإقليم الناظور، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو حي العمال، تتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم السيد اسماعيل بلحاج بن احمد ، وذلك 

بناء  توثيقي مؤرخ في 25 ديسمبر 2019، وكذا  بناء على عقد شراء 

على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية -  تتعلق بامللك املسمى : “حفرة البسباس “، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 42996 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08 يناير 2020، مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى “ حفرة البسباس “ ذي مطلب التحفيظ عدد 

42996 - 11، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ مع 

اإلشارة إلى أنه قد مت تدعيم املطلب املذكور برسم شراء حظ عدلي 

مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 و املرفق بنسخة طبق االصل إلذن قاضي 

احملاجير بالناظور ملف رقم 19/2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : “ الغردك “، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 42997 - 11

مسطرة  فإن  مبوجبه   ،2020 يناير   08 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى “ الغردك “ ذي مطلب التحفيظ عدد 42997 - 11، تتابع 

أنه قد مت  إلى  التحفيظ مع اإلشارة  اآلن فصاعدا في اسم نفس طالب  من 

تدعيم املطلب املذكور برسم شراء حظ عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : “ سمير “، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 43110 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 07 يناير 2020 مبوجبه فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املسمى “ سمير “ ذي مطلب التحفيظ عدد 43110 - 11 
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 ، اركانا  الفيض  املدعو  ، احملل  أوالد حلسن  الناظور، حي  الكائن مبدينة 

 ، محمد  بنت  نوري  زليخة  السيدة  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع 

وذلك بناء على عقد شراء توثيقي مؤرخ في 18 ديسمبر 2019، وكذا 

بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

      البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44268 - 12

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2019 .

طالبا التحفيظ على الشياع ومناصفة بني السيدين : 

عبد الهادي موجار بن صالح

سعيد باللي بن بوشعيب. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " طالع الدخيرة ". 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "" طالع الدخيرة "، احملل 

املدعو "دوار احلارث"

موقعه : جماعة سيدي حجاج واد حصار دوار احلارث .

مساحته : 01 هكتار تقريبا.

حدوده :  

شماال : الرسم العقاري عدد 213606 - 12 وحمزة ادريسي ، 

جنوبا : املطلب عدد 44095 - 12 ،

شرقا : دار ورثة ادريسي احلاج محمد ،

غربا : طريق عمومية عرضها 20 م.م والرسم العقاري عدد 23857/س،

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ذو القعدة 1379 موافق 

26 ماي 1960،

 1404 شوال   29 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  لرسم  نسخة   -  2

موافق 28 يوليو 1984،

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ذي احلجة 1439 موافق 30 اغسطس 2018 ،

4 - اذن بالبيع عدد 17/2018 مؤرخ في 28 اغسطس 2018،

 1441 األول  ربيع   11 في  مؤرخ  عدلي  وتأكيد  اشهاد  رسم   -  5

موافق 09 نوفمبر 2011،

6 - تصميم هندسي، 

 2020 السنة  اليوم 16 مارس   : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " دريات " 

مطلب رقم 44213 - 12 الذي أدرج االعالن عن حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 1056 املؤرخة في 27 مارس 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 17 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

 12  - رقم 44213  التحفيظ  "الدريات " موضوع مطلب  املدعو  امللك 

الوحدة  اسباتةحي  مقاطعة  امسيك  بن  مقاطعات  بعمالة  الكائن 

العقاري  التصميم  التي أظهرها  تتابع من اآلن فصاعدا باملساحة   1

البالغة 1 آر 14 سنتيار .

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا : 

- رسم موجب عدلي مؤرخ في 12 جمادى االولى 1441 موافق 08 بناير 2020 .

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

طارق اشتوي    

محافظة سطات

مطلب رقم 40958 - 15

تاريخ االيداع : 15 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : 

- السيد نورالدين شوقي بن عمر  بنسبة16608 - 40350

- السيدة ليلى مبشور بنت محمد  " 7914 - "

- السيد أيوب شوقي بن نورالدين " 7914 - " 

- السيدة شروق شوقي بنت نورالدين " 7914 - " 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سهب الغدر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهب الغدر"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة اكدانة؛دوار الكراريني.

مساحته : 04 هـ 03 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : عبداالله شوقي؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 37130 - 15؛رسم عقاري عدد 38890 - 15؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم صدقة مؤرخ في 28 رمضان 1387 موافق 30 ديسمبر1967؛

- رسم مخارجة مؤرخ في 06 ربيع الثاني 1436 موافق 27 يناير 2015؛

- رسم هبة مؤرخ في 09 ذواحلجة 1439 موافق 21 اغسطس 2018.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40959 - 15

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : 

- محمد العلمي بن ابراهيم بنسبة14 - 80

- ربيعة مكزاري بنت محمد "  10 - "
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- وديعة العلمي بنت ابراهيم "  07 - "

- وفاء العلمي بنت ابراهيم "  07 - "

- عبدالعزيز العلمي بن ابراهيم  "  14 - " 

- سعيدة العلمي بنت ابراهيم "  07 - "

- عثمان العلمي بن ابراهيم "  14 - "

- صفية العلمي بنت ابراهيم"07 - "

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض البطني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض البطني"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي ؛دوار اوالد العريبي.

مساحته : 09 هـ 25 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : احلاج بوزكري زيتوني؛مطلب عدد 14755 - 15؛

شرقا : اوالد دناعة؛مطلب عدد 14755 - 15؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مطلب عدد 8353 - 15.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 26 صفر 1441 موافق 25 اكتوبر2019؛

- رسم اراثة مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1439 موافق 16 يناير2018؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 05 اكتوبر 2018.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 40960 - 15

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : 

- محمد العلمي بن ابراهيم بنسبة14 - 80

- ربيعة مكزاري بنت محمد "  10 - "

- وديعة العلمي بنت ابراهيم "  07 - "

- وفاء العلمي بنت ابراهيم "  07 - "

- عبدالعزيز العلمي بن ابراهيم "  14 - " 

- سعيدة العلمي بنت ابراهيم "  07 - "

- عثمان العلمي بن ابراهيم "  14 - "

- صفية العلمي بنت ابراهيم "  07 - "

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض عيودة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض عيودة"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي ؛دوار اوالد العريبي.

مساحته : 01 هـ 27 آ 58 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 16295 - 15؛قاسم مبروك؛

شرقا : مطلب عدد 28206 - 15؛مطلب عدد 28207 - 15؛مطلب عدد 28205 - 15؛

جنوبا : مطلب عدد 28205 - 15؛

غربا : رسم عقاري عدد 68797 - 15؛مطلب عدد 16295 - 15؛

مطلب عدد 28251 - 15.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 26 صفر 1441 موافق 25 اكتوبر2019؛

- صورة شمسية من رسم اراثة مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1439 موافق 

16 يناير 2018؛

- وكالة عرفية مؤرخة في 05 اكتوبر 2018.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 40961 - 15

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : 

- محمد العلمي بن ابراهيم بنسبة14 - 80

- ربيعة مكزاري بنت محمد  "  10 - "

- وديعة العلمي بنت ابراهيم  "  07 - "

- وفاء العلمي بنت ابراهيم  "  07 - "

- عبدالعزيز العلمي بن ابراهيم  "  14 - " 

- سعيدة العلمي بنت ابراهيم  "  07 - "

- عثمان العلمي بن ابراهيم  "  14 - "

- صفية العلمي بنت ابراهيم  " 07 - "

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض البركة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض البركة"

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي ؛دوار اوالد العريبي.

مساحته : 47 آ 09 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : سميح بوشعيب؛ورثة ابراهيم العلمي؛

شرقا : الزوهاوي عبداهلل؛

جنوبا : اوالد دناعة؛

غربا : رسم عقاري عدد 36152 - 15 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 26 صفر 1441 موافق 25 اكتوبر2019؛

- صورة شمسية من رسم اراثة مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1439 موافق 

16 يناير2018؛
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- وكالة عرفية مؤرخة في 05 اكتوبر 2018.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف.

مطلب رقم 40962 - 15

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : السيدة البوشتاوية عزاوي بنت بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بومتون"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بومتون"

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 09 آ 04 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : مطلب عدد 21777 - 15؛

شرقا : مطلب عدد 23072 - 15؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : ناصح عبدالقادر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية مؤرخ في 10 ربيع االول 1416 موافق 08 اغسطس 1995.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40963 - 15

تاريخ االيداع : 17 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : السيد عمروبن االحمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد القواوسة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد القواوسة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار القدامرة.

مساحته : 67 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عنان بوشعيب؛

جنوبا : ورثة احلاج اخملتاردولوني؛

غربا : ورثة احلاج بوشعيب بن االحمر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 24 محرم 1437 موافق 07 نوفمبر2015؛ 

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40964 - 15

تاريخ االيداع : 17 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : السيد عمروبن االحمر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بالد عواج"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بالد عواج"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار القدامرة.

مساحته : 01 هـ 45 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 38063 - 15؛

شرقا : ورثة صديق عبدوني؛

جنوبا : الطريق؛

غرباورثة احلاج بوشعيب بن االحمر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 24 محرم 1437 موافق 07 نوفمبر2015؛ 

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

  خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"الروانب"

مطلب رقم 10753 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 40 املؤرخة في 06 اكتوبر 1999.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 27 اكتوبر 2016، فإن مسطرة حتفيظ 

الواقع   ،15  -  10753 رقم  املطلب  ذي   " الروانب  "حرشة  املسمى  امللك 

التحفيظ  طالب  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  فارس،  اوالد  بجماعة 

آ 63 س وذلك مبقتضى العقود السابق  : 24 هـ 43  االصلي مبساحة تبلغ 

إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا : 

- نسخة من رسم شراء مؤرخ في 28 سبتمبر2004؛

- نسخة من رسم ملكية مؤرخه في 29 ديسمبر1994؛

- نسخة من رسم اصالحي مؤرخ في 15 ماي 1996.

- رسم شراء مؤرخ في 17 اغسطس2004؛

- وكالة خاصة مؤرخة في 02 يناير 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

          محمد الزرهوني

محافظة العيون

مطلب رقم 5172 - 17                                 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2019.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملعب الفرح "؛

نوعه : ملعب ؛
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موقعه : اقليم العيون، حي الفرح؛

مساحته : 12 آر 89 س  تقريبا.

اجملاورون  :  

شماال : واد الساقية احلمراء ؛  

جنوبا : الرسم العقاري عدد  12856 - 17 ؛  

شرقا : زنقة ؛  

غربا : الدولة امللك اخلاص ؛  

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك  : 

نسخة موجزة من كناش  محتويات أمالك الدولة بالعيون مؤرخ في 

06 يناير 2020؛

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم  5173 - 17                                 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2019.

طالبة التحفيظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملعب القسم "؛

نوعه : ملعب ؛

موقعه : اقليم العيون، حي القسم؛

مساحته  :  13 آر 04 س  تقريبا.

اجملاورون  :  

شماال : الدولة امللك اخلاص ؛  

جنوبا : الدولة امللك اخلاص ؛  

شرقا : الدولة امللك اخلاص ؛  

غربا : الدولة امللك اخلاص ؛  

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك  : 

نسخة موجزة من كناش  محتويات أمالك الدولة بالعيون مؤرخ في 

06 يناير 2020؛

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

محمد فاري     

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53018  - 18

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : الساد السيدات : 

1( مينة سدراوي بنت املصطفى بنسبة 07/88

2( عبد الرحيم سدراوي بن املصطفى بنسبة 14/88

3( السعدية سدراوي بنت املصطفى بنسبة 07/88

4( فتيحة سدراوي بنت املصطفى بنسبة 07/88

5( الشرقي سدراوي بن املصطفى بنسبة 14/88

6( امحمد سدراوي بن املصطفى بنسبة 14/88

7( أحمد سدراوي بن املصطفى بنسبة 14/88

8( الزهرة موهيم بنت حجاج بنسبة 11/88

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حوض احلسينات«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة أوالد عبدون دوار أوالد الشيخ علي.

مساحته : 80 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الزنقة؛

شرقـا : ورثة محمد جعرات؛ 

جنوبـا : بوعبيد اجدية؛

غربـا : مطلب التحفيظ 38074  - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 شوال 1405 موافق17 يوليو 1985.

- رسم إقحاب لقب عدلي مؤرخ في 05 صفر 1432 موافق 10 يناير 2011.

 1440 القعدة  ذي   13 في  مؤرخ  عدلي  بفريضة  اراثة  رسم   -

موافق 16 يوليو 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 مارس 2020 على 

الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53019   - 18

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : صالح ازريعة بن الغزواني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »ملك صالح أزريعة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك صالح أزريعة «.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة أبي اجلعد، حي النهضة.

مساحته : 01 آر 38 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الكطابي محمد؛

شرقـا : ازريعة الغزواني؛ 

جنوبـا : الزنقة؛

غربـا : محمد عداش.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ربيع األول 1410موافق 

30 أكتوبر 1989.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 17 رمضان 1435 موافق 15 يوليو 2014.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 30 رمضان 1435 موافق 28 يوليو 2014.
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- رسم اشهاد عدلي مؤرخ في 26 ربيع الثاني 1436 موافق 16 فبراير 

.2015

- رسمي شراء عدليني مؤرخني في 06 ربيع األول 1436 موافق 

29 ديسمبر 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 مارس 2020 على 

الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53020  - 18

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد شكير بن املولودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »فورار1«.

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

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة املفاسيس دوار الشرفاء.

مساحته : 57آر 64س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : شكير العربي ، شكير اجلياللي؛

شرقـا : رداد محمد ،شكير اجلياللي؛ 

جنوبـا : شكير ادريس؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

 1437 رجب   24 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  أصل 

موافق02 ماي 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 11 مارس 2020 على 

الساعة : h 13 زواال.

مطلب رقم 53021  - 18

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : السادة : 

1( املعطي حلرش بن املعطي بنسبة 12/13

2( الدودية احلرش بنت املعطي بنسبة 01/13

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »دار السما«.

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

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة الفقراء دوار السالملة.

مساحته : 06 هـ 20 آر تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : رحيمي امحمد بن احلاج لقاسم، ورثة محمد بن الصغير؛

شرقـا : سلوم احلاج العربي بن امحمد؛ 

جنوبـا : ورثة امحمد بن أحمد؛

غربـا : ورثة أمحمد بن لعروسي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ذي القعدة 1413موافق 22 ماي 1993.

- رسم اصالح عدلي مؤرخ في 13 محرم 1417 موافق 31 ماي 1996.

- رسم اصالح عدلي مؤرخ في 17 صفر 1431 موافق 03 فبراير 2010.

- رسم تسليم عدلي مؤرخ في 07 شعبان 1413 موافق 30 يناير 1993.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ذي القعدة 1424 موافق 06 يناير 2004.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 جمادى الثانية 1424 موافق 22 

اغسطس 2003.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 شوال 1415 موافق 24 مارس 1995.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 14 شعبان 1429 موافق 16 اغسطس 2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 13 مارس 2020 على 

الساعة : h 11 صباحا.

مطلب رقم 53022  - 18

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد وضيحي محمد بن دحيدح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »املرس«.

نوعــه : ارض فالحية بها بئر.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة الكفاف، دوار لكفاف حلرار.

مساحته : 01 هـ 05 آر 20 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : وضيحي أحمد؛

شرقـا : الرسمني العقاريني 41728  - 18، 43394  - 18؛ 

جنوبـا : وضيحي خدوج؛

غربـا : الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 ربيع الثاني 1436 موافق 

13 فبراير 2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17مارس 2020 على 

الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53023  - 18

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد سهامي بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »بئر مزوي«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »بئر مزوي«.

نوعــه : ارض فالحية.

موقعـه : دائرة خريبكة، جماعة بئر مزوي املركز.

مساحته :18آر81 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : احلاج عبد السالم بن عمر؛
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شرقـا : باتوني عزيز، الرسم العقاري 7211  - 18؛ 

جنوبـا : الصالح بن الطنجي؛

غربـا : ورثة ي بن أحمد.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 شعبان 1391 موافق 

07 أكتوبر 1971.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 مارس 2020 على 

الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53024  - 18

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد امحمد البركة بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » امحمد البركة«.

نوعــه : ارض عارية.

موقعـه : مدينة وادي زم ، دار الضوء.

مساحته : 04 آر تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 7248  - 18؛

شرقـا : الطريق ؛ 

جنوبـا : لهمام احلاج العربي؛

غربـا : الرسم العقاري 7247  - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 جمادى 1429موافق 

22 ماي 2008.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 12 مارس 2020على 

الساعة : h 10 30 صباحا.

مطلب رقم 53025  - 18

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوعبيد سدراني بن حسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بالد العسري«.

نوعــه : ارض فالحية.

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

مساحته : 03 هـ 12 آر 65 س تقريبا.

حـدوده : 

شمـاال : مطلب التحفيظ 2663  - 18؛

شرقـا : ورثة زروالي بن حمو، ورثة احلاج الرافة بن الوافي؛ 

جنوبـا : ورثة بوعزة بن الوافي عزاز؛

غربـا : مطلب التحفيظ 33131  - 18، ولد باعية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في18 رمضان 1440موافق 24 ماي 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في23 ربيع األول 1436 موافق 15 يناير 2015.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 صفر 1441 موافق 20 أكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 18 مارس 2020 على 
الساعة : h 09 صباحا.

مطلب رقم 53026  - 18
تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق الذهبي بن الغزواني.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار عبد احلق«.
نوعــه : دار للسكنى من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعـه : مدينة أبي اجلعد،حي النهضة.
مساحته : 49 س تقريبا.

حـدوده : 
شمـاال : الزنقة؛
شرقـا : الزنقة؛ 

جنوبـا : محمد احميمصة؛
غربـا : عبد العزيز الصبحي، محمد الصبحي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 
 1414 القعدة  ذو   15 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  نسخة   -

موافق 27 ابريل 1994.
- رسم مخارجة عدلي 15 محرم 1438 موافق 17 أكتوبر 2016 .

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 صفر 1441 موافق 20 أكتوبر 2019.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 شعبا 1438 موافق 08 ماي 2017.

- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 19 جمادى الثانية 1439 موافق 
08 مارس 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 مارس 2020 على 
الساعة : h 10 30 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » بير سدرة«

مطلب التحفيظ رقم 25816 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد  835 املؤرخة في 31 ديسمبر 2014.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 14 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املدعو " بير السدرة " مطلب التحفيظ رقم 25816  - 18 الكائن 
بدائرة أبي اجلعد جماعة بني بتاو دوار آيت اجلراري- منطقة التحفيظ 
اجلماعي ، تتابع في إسم طالبة التحفيظ األصلية باملساحة الناجتة 
عن التصميم العقاري . وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » عرارات حلشية«

مطلب التحفيظ رقم25990 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 835 املؤرخة في 31 ديسمبر 2014.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 14 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 
املدعو " عرارات حلشية " مطلب التحفيظ رقم 25990  - 18 الكائن بدائرة 
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أبي اجلعد جماعة بني بتاو دوار آيت اجلراري- منطقة التحفيظ اجلماعي ، تتابع 

التصميم  عن  الناجتة  باملساحة  األصلية  التحفيظ  طالبة  إسم  في 

العقاري .وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » بير السدرة«

مطلب التحفيظ رقم 26182  - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب

 حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 835 املؤرخة في 31 ديسمبر2014.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 14 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " بير السدرة " مطلب التحفيظ رقم 26182  - 18 الكائن 

بدائرة أبي اجلعد جماعة بني بتاو دوار آيت اجلراري- منطقة التحفيظ 

اجلماعي ، تتابع في إسم طالبة التحفيظ األصلية باملساحة الناجتة 

عن التصميم العقاري . وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » بير السدرة«

مطلب التحفيظ رقم 26183 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 835 املؤرخة في 31 ديسمبر 2014.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 14 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " بير السدرة " مطلب التحفيظ رقم 26183  - 18 الكائن 

بدائرة أبي اجلعد جماعة بني بتاو دوار آيت اجلراري- منطقة التحفيظ 

اجلماعي ، تتابع في إسم طالبة التحفيظ األصلية باملساحة الناجتة 

عن التصميم العقاري . وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا 

للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » بحرارة« 

مطلب التحفيظ رقم 26337  - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 835 املؤرخة في 31 ديسمبر 2014.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 14 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املدعو " بير السدرة " مطلب التحفيظ رقم 26337  - 18 الكائن بدائرة أبي 

تتابع   ، اجلماعي  التحفيظ  اجلراري- منطقة  آيت  دوار  بتاو  بني  اجلعد جماعة 

في إسم طالبة التحفيظ األصلية باملساحة الناجتة عن التصميم العقاري . 

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

    بوسيف عبد الكرمي

محافظة تطوان

مطلب رقم 56051 - 19 

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالب التحفيظ : التخريفة عبد القادر بن حدو بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "التخريفة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "التخريفة". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

مساحته : 03 آ 18 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : الرسم العقاري رقم 86261 - 19 

جنوبا : مطلب عدد : 54846 - 19

غربا : خدوج شيشي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15أكتوبر 2018 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23 أغسطس 2019 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ فاحت أكتوبر 2019 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 2 أكتوبر 2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه تصحيح مساحة بتاريخ 2 أكتوبر 2019

شهادة إدارية بتاريخ 11 أكتوبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11مارس 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56055 - 19 

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :

النجار األنصاري جالل بن مصطفى بنسبة 1 / 2. 

اوالد عبد الوارث سعاد بنت احمد بنسبة 1 / 2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زيد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زيد". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

مساحته : 02 آ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : نور الدين املصمودي 

شرقا : الطريق 

جنوبا : املفضل الشريف 

غربا : أوالد عبد القادر محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

نسخة من رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 21 نوفمبر2018 . 

عقد عرفي موضوعه بيع ثبت تاريخه في 29 ابريل 2019

نظير لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 نوفمبر 2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 21 نوفمبر 2019

شهادة إدارية بتاريخ 9 ديسمبر 2019 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 7 يناير 2020 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11مارس 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة. 
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مطلب رقم 56056 - 19
تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :
الزنابطي كرمي بن عبد الرحمان بنسبة 1 / 2 

اكتاو سهل بن عبد اجمليد بنسبة 1 / 2 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزنابطي -اكتاو 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزنابطي -اكتاو 2". 
مشتمالته : أرض فالحية . 

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

مساحته : 5 آ 78 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : عبد الكرمي الونيغي 
شرقا : احمد عبد القادر حجاج 

جنوبا : احمد جويلح 
غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك :

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 ماي 2016
شهادة إدارية بتاريخ 28 نوفمبر 2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 21ديسمبر 2019 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 7 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12مارس 2020 على الساعة 09 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56057 - 19 
تاريخ اإليداع : 12يناير 2020.

طالبو التحفيظ :
معوية علي بن بوطاهر بنسبة 1 / 4.

احلرباشي ربيعة بنت عمر بنسبة 1 / 4. 
معوية محمد بن علي بنسبة 1 / 4. 

بوناب سعيدة بنت محمد بنسبة 1 / 4. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرمي".

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

موقعه : إقليم تطون ، قيادة وجماعة املالليني ، احملل املدعو : الريحانة. 
مساحته : 06 آ 26 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال : عبد السالم بودوح 

شرقا : محمد داود 
جنوبا : الطريق 

غربا : احمد حمادوتي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
 30 بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  رسم  لنظير  األصل  طبق  صورة 

ديسمبر 2015
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 فبراير 2019 

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 4 سبتمبر 2019
نسخة من رسم موجب إحصاء عدلي بتاريخ 24 سبتمبر 2019 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 24 سبتمبر 2019 

شهادة إدارية بتاريخ 9 يناير 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 12مارس 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56058 - 19 
تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان جنان ايال 03-03-26541".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان جنان ايال 03-03-26541". 
مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة وجماع بني دركول ، احملل املدعو : ارغالن. 
مساحته : 65 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال : أحمد بن عمران 

شرقا : االحباس 
جنوبا : اخلندق 

غربا : املفضل احايك 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56059 - 19 
تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان بالنوية 2 03-03-26555".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان بالنوية 2 03-03-26555". 
مشتمالته : أرض فالحية . 

 : املدعو  احملل   ، دركول  بني  وجماعة  قيادة  إقليم شفشاون   : موقعه 
ارغالن. 

مساحته : 1 هـ 10 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال : االحباس و الطريق 
شرقا : تارة 

جنوبا : محمد احمد العشوش 
غربا : احمد بن عمران 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 مارس 2020 على الساعة 11 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56060 - 19
تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان مع ناذر سيدي داود03-03-26537".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان مع ناذر سيدي داةد 
 ."03-03-26537

مشتمالته : أرض عارية . 
 : املدعو  احملل  دركول  بني  وجماعة  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 

أرغالن. 
مساحته : 30 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال : الطريق 
شرقا : الطريق 
جنوبا : مقبرة 
غربا : الطريق 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 مارس 2020 على الساعة 12 
و00 دقيقة.

مطلب رقم 56061 - 19 
تاريخ اإليداع : 13يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارض مسجد الزيتونة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ارض مسجد الزيتونة". 
مشتمالته : 
أرض عارية.

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة تنقوب ، جماعة الغدير احملل املدعو : الزيتونة. 
مساحته : 5 آ 50 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال : ورثة محمد البطاح 

شرقا : الطريق 
جنوبا : فاطمة عبد احلليم العبودي 
غربا : العلمي عبد احلليم العبودي 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 26مارس 2020 على الساعة 10 
و00 دقيقة.

مطلب رقم 56062 - 19 
تاريخ اإليداع : 13يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وطاء البقالني 03-08-35978".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وطاء البقالني 03-08-35978". 
مشتمالته : أرض فالحية . 

احملل   ، بني فغلوم  ، جماعة  فيفي  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 
املدعو : الفحصيني. 

مساحته : 20 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال : محمد بن الدراز 
شرقا : محمد العطار 

جنوبا : الطريق 
غربا : اخلندق 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2020 على الساعة 13 
و00 دقيقة.

مطلب رقم 56063 - 19
تاريخ اإليداع : 13يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املنزه 03-08-35964".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "املنزه 03-08-35964". 
مشتمالته : أرض فالحية . 

احملل   ، بني فغلوم  ، جماعة  فيفي  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 
املدعو : الفحصيني. 

مساحته : 1 هـ تقريبا. 
حدوده : 

شماال : مشق الربح 
شرقا : الطريق 

جنوبا : ورثة عبياد 
غربا : محمد بن عبد السالم البرتولي 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2020 على الساعة 12 
و00 دقيقة.

مطلب رقم 56064 - 19 
تاريخ اإليداع : 13يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حيط الريفي 03-08-35963".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حيط الريفي 03-08-35963". 
مشتمالته : أرض فالحية . 

احملل   ، بني فغلوم  ، جماعة  فيفي  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 
املدعو : الفحصيني . 

مساحته : 20 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال : الطريق 
شرقا : ورثة محمد بن احمد 

جنوبا : اخلندق 
غربا : ورثة احمد املعلم علي 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2020 على الساعة 11 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56065 - 19 
تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكراجب 03-08-35991".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكراجب 03-08-35991". 
مشتمالته : أرض فالحية . 
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احملل   ، بني فغلوم  ، جماعة  فيفي  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 
املدعو : الفحصيني. 

مساحته : 5 آ 50 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : محمد احمد الدراز 
شرقا : الطريق 
جنوبا : اخلندق 

غربا : محمد الدراز 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56066 - 19 
تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بشفشاون بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دمنة املسجد 03-08-35988".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دمنة املسجد 03-08-35988". 
مشتمالته : أرض عارية بها مسجد . 

احملل   ، بني فغلوم  ، جماعة  فيفي  قيادة   ، إقليم شفشاون   : موقعه 
املدعو : الفحصيني . 

مساحته : 23 آ تقريبا. 
حدوده : 

شماال : الطريق 
شرقا : ادريس بن عبد السالم 

جنوبا : الطريق 
غربا : الطريق 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2020 على الساعة 10 
و00 دقيقة.

مطلب رقم 56067 - 19 
تاريخ اإليداع : 13يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وطاخضران 249 ج 5 التابع ألحباس 

قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وطاخضران 249 ج 5 

التابع ألحباس قبيلة ودراس". 
مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، 
احملل املدعو : مزارع الشوبية. 
مساحته : 9 آ 84 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال : مطلب عدد : 47388 - 19

شرقا : الرسم العقاري رقم 100262 - 19 
جنوبا : الرسم العقاري رقم 100271 - 19 

غربا : 1520
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 مارس 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56068 - 19
تاريخ اإليداع : 13يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ساحل امرغاد 200 مكرر ج 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ساحل امرغاد 200 مكرر ج 2". 
مشتمالته : أرض فالحية . 

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

مساحته : 22 آ 68 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : ارض اجلموع دوار الشوبية 
شرقا : عبد اهلل اخملتار سلمون ،

جنوبا : ورثة محمد عالل ،
غربا : ورثة احمد سلمون، 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 مارس 2020 على الساعة 09 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56069 - 19 
تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ساحل امرغاد 200 مكرر ج 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ساحل امرغاد 200 مكرر ج 1". 
مشتمالته : أرض فالحية . 

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

مساحته : 10 آ 56 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : الواد 
شرقا : الواد 

جنوبا : احمد سلمون 
غربا : محمد احلسن سلمون 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 مارس 2020 على الساعة 09 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56070 - 19 
تاريخ اإليداع : 13يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مزواوق 539 التابع الحباس قبيلة ودراس".

التابع   539 "مزواوق   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 
الحباس قبيلة ودراس". 

مشتمالته : أرض فالحية بها 5 اشجار الزيتون . 
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موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 
املدعو : مزارع دوار الشوبية. 

مساحته : 76 آ 66 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : الطريق 
شرقا : حبس ليلة القدر ملسجد املورد و التهامي اخروف 

جنوبا : التهامي اخروف 
غربا : املفضل اجلبلية 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 مارس 2020 على الساعة 10 
و00 دقيقة.

مطلب رقم 56071 - 19 
تاريخ اإليداع : 13يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
الحباس  التابع   271 "السيخة   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

قبيلة ودراس".
التابع   271 "السيخة   : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  اإلسم 

الحباس قبيلة ودراس". 
مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، احملل 
املدعو : اسماك مزارع احلباب. 
مساحته : 2 آ 82 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال : الطريق 

شرقا : احلاج بوزيد التغادويني 
جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 مارس 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56072 - 19 
تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الغابة اجلنان 190 التابع الحباس 

قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الغابة اجلنان 190 التابع 

الحباس قبيلة ودراس". 
مشتمالته : أرض فالحية . 

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

مساحته : 82 آ 99 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : احمد البجاوي ، و عبد السالم محمد سلمون ، و العياشي سلمون 
شرقا : الواد و ورثة محمد الدحروش و حبس ليلة القدر 

جنوبا : احلبس العام و اخملتار الرفاس و عبد اهلل سلمون و محمد اخروف 

غربا : ورثة احلسن عالل 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25 مارس 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56083 - 19 
تاريخ اإليداع : 14يناير 2020.

طالب التحفيظ : يوسفي حفيظ بن عبد القادر بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "يوسفي 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "يوسفي 2". 
مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : طابولة قرب 
اجملزر البلدي. 

مساحته : 1 آ 60 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : الطريق 
شرقا : امنة بن حمزة 

جنوبا : عبد القادر جوجات 
غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك :

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 أكتوبر 2018
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 أكتوبر 2018

بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  تصحيح  رسم  من  نسخة 
19أغسطس 2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 22 أغسطس 2019
نسخة من رسم واحد عدلي بتاريخ 22 أغسطس 2019

نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 22 أغسطس 2019 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 22 أغسطس 2019
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 22 أغسطس 2019 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 22 أغسطس 2019 
شهادة إدارية بتاريخ 25ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 مارس 2020 على الساعة 09 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56084 - 19 
تاريخ اإليداع : 14يناير 2020.

طالب التحفيظ : يوسفي حفيظ بن عبد القادر بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "يوسفي 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "يوسفي 1". 
مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو : طابولة قرب 
اجملزر البلدي. 

مساحته : 1 آ 59 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : الطريق 
شرقا : أجديدو محمد 

جنوبا : الطريق 
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غربا : رحمة حمزة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 ابريل 2008

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 21يناير 2016 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 أكتوبر 2018 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 أكتوبر 2018 . 

شهادة إدارية بتاريخ 27ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 مارس 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56085 - 19 

تاريخ اإليداع : 15يناير 2020.

طالبو التحفيظ : 

هروش التركي عبد الرحمان بن احمد بنسبة 40 / 380. 

هروش التركي سالم بن احمد بنسبة 40 / 380. 

هروش التركي أمينة بنت احمد بنسبة 20 / 380. 

هروش التركي العربي بن احمد بنسبة 40 / 380. 

هروش التركي عبد العزيز بن احمد بنسبة 40 / 380. 

هروش التركي زبيدة بنت أحمد بنسبة 20 / 380. 

هروش التوركي محمد سعيد بنسبة 40 / 380. 

هروش التوركي خديجة بنت احمد بنسبة 20 / 380. 

التركي هروش رضوان بنسبة 40 / 380. 

هروش التركي علي بنسبة 40 / 380.

الناصر القويضي وفاء بنت محمد بنسبة 5 / 380. 

هروش التركي زيد بن مصطفى بنسبة 12 / 380. 

هروش التركي جنيد بن مصطفى بنسبة 14 / 380. 

هروش التركي جنان بنت مصطفى بنسبة 7 / 380. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "التركي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "التركي". 

مشتمالته : عارية . 

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

بني معدان دوار املعاصم. 

مساحته : 13 آ 39 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : الرسم العقاري رقم 93376 - 19 

جنوبا : الطريق 

غربا : العياشي بن عيسى 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 17 يوليو 2017

رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 28 سبتمبر 2017

شهادة إدارية بتاريخ 28فبراير 2019
رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 28 مارس 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16مارس 2020 على الساعة 09 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56086 - 19 
تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : الغوش عمر بن التهامي بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عبد احلفيظ ".

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

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

مساحته : 1 آ 20 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال : احمد اخريف 
شرقا : خدوج اخريف 

جنوبا : ممر عمومي 
غربا : طالب التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك :

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 أغسطس 1986 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 30 سبتمبر 2019

شهادة إدارية بتاريخ 16أكتوبر 2019 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16مارس 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة. 
 مطلب رقم 56097 - 19 

تاريخ اإليداع 16يناير 2020.
طالب التحفيظ : الشحيتي مليكة بنت عبد الواحد بنسبة 1 / 1. 

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

مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل وطابق علوي . 
موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة بني سعيد ، احملل املدعو: جلل 

اهلل أكبر اشروظة. 
مساحته 24 آ تقريبا. 

حدوده : 
شماال: الشريف امليموني 

شرقا: موالي أحمد بن علي البقالي 
جنوبا: حيون اجلياللي 

غربا: الطريق 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 أكتوبر 1977 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 ديسمبر 2014 . 
شهادة إدارية بتاريخ 3 ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16مارس 2020 على الساعة 14 
و00 دقيقة.

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان
        املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3574 - 20

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020 .

طالبو التحفيظ :

1( السيد محمد طه املهداوي بن عبد السالم

2( السيدة سناء النعناع بنت ابراهيم

3( سناء املهداوي بنت عبد السالم مالكون على الشياع بنسبة الثلث 

لكل واحد منهم.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "طه سناء "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "طه سناء"

نوعه : دار للسكنى من طابق أرضي وطابق علوي واحد.

موقعه : سال املدينة سانية الشرقاوي باب شعفة رقم 28 مقاطعة 

باب ملريسة .

مساحته : 01 آر تقريبا

حدوده : 

شماال : السيد بنحميدة ادريس.

شرقا : زنقة. 

جنوبا : ممر 

غربا : السيدة آسيا بوشنتوف.

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك : 

1 - رسم عدلي مؤرخ في 10 شوال 1379 )07 أبريل 1960( صحيفة 

203 عدد 357 كناش 55 بتاريخ 30 شوال 1379. 

أبريل 1960( صحيفة   07( 2 -رسم عدلي مؤرخ في 10 شوال 1379 

203 عدد 358 كناش 55 بتاريخ 30شوال 1379. 

أبريل 1960( صحيفة   07( 3 -رسم عدلي مؤرخ في 10 شوال 1379 

203 عدد 359 كناش 55 بتاريخ 30 شوال 1379.

 )1960 نونبر   28(  1380 الثانية  جمادى   07 في  مؤرخ  عدلي  -رسم   4

صحيفة 179 عدد 339 كناش 56.

 409 صحيفة   360 عدد  حتت  أصلها  مضمن  إراثة  رسم  -نسخة   5

كناش التركات رقم 11 بتاريخ 10 يناير 1997.

 229 صحيفة   300 عدد  حتت  أصلها  مضمن  إراثة  رسم  -نسخة   6

كناش التركات رقم 36 بتاريخ 19 اغسطس 2003

7 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 جمادى األولى 1426 )29 يونيو 2005( 

ضمن حتت عدد 505 صحيفة 460 بتاريخ 21 يوليو 2005.

8 -وكالة عدلية مؤرخة في 26 محرم 1426 )26 فبراير 2005(.

9 -وكالة عدلية مؤرخة في 02 ذي القعدة 1434)09 سبتمبر 2013(. 

10 -نسخة مطابقة لألصل لرسم وكالة عدلي مضمن أصلها حتت 

عدد 163 صحيفة 157 كناش اخملتلفة رقم 53 بتاريخ 29 يناير 2004.

11 -عقد شراء عدلي مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1434 )25 فبراير 2013(.

12 -نسخة إثبات الوفاة غير مؤرخة حتت عدد 290/1.

13 -نسخة كاملة من من رسم الوالدة مؤرخة 17دجنبر 2019. 

14 -شهادة ادارية 01ش إ /م ت/2019 مؤرخة في 21 يناير 2019 رقم . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو : يوم اإلثنني 23 مارس 

2020 على الساعة العاشرة صباحا.  

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 

العلمي النعيم    

 

محافظة تازة

مطلب رقم 21103 - 21

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلربة القدمية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلربة القدمية"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن.

مساحته : 31 ار 46 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة السيوري البشير.

شرقا : ورثة السيوري البشير.

جنوبا : ورثة السيوري البشير.

غربا  : ورثة السيوري البشير.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل التملك : حيازة هادئة.

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21104 - 21

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني تفراوت ايضا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني تفراوت ايضا"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن.

مساحته : 9 ار 21 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : السيوري محمد.
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جنوبا : السيوري محمد.

غربا  : السيوري احمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل التملك : حيازة هادئة.

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21105 - 21

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني تفراوت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني تفراوت "

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن.

مساحته : 34 ار 69 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : السيوري محمد.

شرقا : واد، السيوري محمد.

جنوبا : واد.

غربا  : عبد العالي اليسوري. ورثة محمد اليسوري.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل التملك : حيازة هادئة.

على   2020 فبراير   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21106 - 21

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار بوغدو ايضا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار بوغدو ايضا"

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن احملل املدعو : جمغيلة.

مساحته : 10 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة الفالحي محمد بن قدور.

شرقا : ورثة البقالي الفالحي.

جنوبا : ورثة البقالي الفالحي.

غربا  : بوخريش محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل التملك : حيازة هادئة.

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21107 - 21

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار بوغدو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دار بوغدو"

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن احملل املدعو : جمغيلة.

مساحته : 16 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : واد.

شرقا : ورثة اجلياللي الفياللي.

جنوبا : ورثة محند قدور.

غربا  : ورثة البقالي الفالحي، ورثة بوخريش محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل التملك : حيازة هادئة.

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21108 - 21

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان بوناصر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان بوناصر"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة ومركز بني فراسن. 

مساحته : 28 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : علي بناصر.

شرقا : الشعبة، ورثة الشميل محمد.

جنوبا : الشعبة، ورثة الشميل محمد.

غربا  : الشعبة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل التملك : حيازة هادئة.

على   2020 فبراير   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21109 - 21

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سيدي محمد املكودي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سيدي محمد املكودي"
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نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن. 

مساحته : 10 ار 64 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة الشادلي.

شرقا : ورثة الشادلي.

جنوبا : ورثة ابعيل.

غربا  : ورثة ابعيل.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل التملك : حيازة هادئة.

على   2020 فبراير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21110 - 21

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني امسيلة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني امسيلة"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن دوار تفراوت. 

مساحته : 20 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة امحمد البشير.

شرقا : ورثة عبد السالم الشادلي.

جنوبا : ورثة املرابط محمد.

غربا  : ورثة املرابط محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل التملك : حيازة هادئة.

على   2020 فبراير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21111 - 21

تاريخ اإليداع  : 31 ديسمبر 2019.

طالب التحفيـظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تاسيت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تاسيت"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة بني فراسن. 

مساحته : 16 ار 89 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : املرابط علي.

شرقا : املرابط علي.

جنوبا : الوزاني سيدي التهامي.

غربا  : محمد الوزاني.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل التملك : حيازة هادئة.

على   2020 فبراير   28  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21112 - 21

تاريخ اإليداع  : 09 يناير 2020.

طالب التحفيـظ :

1 - محمد ريباتي بن محمد.

2 - عائشة ريباتي بنت محمد.

3 - جمال ريباتي بن محمد.

4 - حسن ريباتي بن محمد.

5 - فاطمة ريباتي بن محمد

6 - زهرة ريباتي بن محمد.

7 - ادريس ريباتي بن محمد

8 - رشيد ريباتي بن محمد. على الشياع بحسب 2/13 لكل واحد من 

األول والثالث والرابع والسابع والثامن و 1/13 لكل واحدة من الثانية 

واخلامسة والسادسة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كعدة الزرابنا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ضيعة احلاج محند"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة اكنول جماعة اجزناية اجلنوبية احملل املدعو : 

كعدة زرابنة. 

مساحته : 1 هــ 68 ار 92 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : أفجوج موح، أفجوج مسعود.

شرقا : محند يامنة.

جنوبا : ورثة احلاج محمد بن موح ريباتي.

غربا  : ورثة عالل شهبار.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل التملك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ذي القعدة 1400 موافق 16 سبتمبر 1980.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ربيع االول 1400 موافق 05 فبراير 1980.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 شوال 1400 موافق 16 اغسطس 1980.

 31 موافق   1433 الثاني  ربيع   07 في  مؤخ  وفريضة عدلي  اراثة  رسم 

يناير 2012.

على   2020 مارس   11  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 21113 - 21

تاريخ اإليداع  : 10 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : -عبد الرحمان لطرش ابن قدور.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملالعب"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "يحيى"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل جماعة غياثة الغربية احملل املدعو : املالعب. 

مساحته : 8 ار 43 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : االطرش عبد اهلل.

شرقا : رسم عقاري عدد 57313 - 21.

جنوبا : لطرش احلسن.

غربا  : ورثة بوكرين عياد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل التملك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 10 محرم 1441 موافق 

10 سبتمبر 2019.

على   2020 مارس   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "دار الشافي" 

مطلب رقم : 20003 - 21. الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1024 املؤرخة فـي : 15 اغسطس 2018.

مبقتضى مطلب اصالحي محرر في 08 يناير 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املذكور تتابع من اآلن فصاعدا، باملساحة التي أظهرها التصميم 

العقاري وهي 1 ار 26 س، بدال من 70 س املصرح بها عند إيداع مطلب 

التحفيظ، وذلك بناء على : 

احلجج املودعة سابقا.

موجب حيازة وتصرف عدلي مؤرخ في 19 ربيع الثاني 1441 موافق 16 

ديسمبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

بنعمارة عبد الرحيم     

 

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28119 - 22 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية . 

االسم الذي يعرف به امللك : " جنان العكبة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان العكبة "

نوع امللك : أرض فالحية

بن سليمان  وقيادة سيدي عيسى  الرامي جماعة  اوالد  دوار   : موقعه 

اقليم قلعة السراغنة 

مساحته : آرين اثنني تقريبا )02 آر( تقريبا.

حدوده

شماال : العالجاوي اجلياللي بن محمد 

شرقا : العالجاوي اجلياللي بن محمد 

جنوبا : مصرف الشكاكة 

غربا : زروال خليفة بن امبارك

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 77 مؤرخة في 20 يناير 2020 

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 28120 - 22 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية . 

االسم الذي يعرف به امللك : " شكاكة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شكاكة "

نوع امللك : أرض فالحية تتكون من قطعتني 

بن سليمان  وقيادة سيدي عيسى  الرامي جماعة  اوالد  دوار   : موقعه 

اقليم قلعة السراغنة 

مساحته : هكتار واحد واربعني ارا تقريبا )01 هك 40 آر( تقريبا.

حدوده

شماال : نظير مصطفى بن عالل – والطريق – ورثة احلاج العداروي 

شرقا : الواد اخلضر 

جنوبا : عبدالرحمان باحلسن – وبوسماح محمد لكبير – اجلياللي بن محمد 

غربا : ورثة ايت لفقيه.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 76 مؤرخة في 20 يناير 2020 

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم : 28121 - 22 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية . 

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

نوع امللك : أرض فالحية . 

بن سليمان  وقيادة سيدي عيسى  الرامي جماعة  اوالد  دوار   : موقعه 

اقليم قلعة السراغنة 

مساحته : ثمانية عشر آرا )18 آر( تقريبا.

حدوده

شماال : احمد بن امليلودي – الهادي بن محمد – املكاوي يوسف بن احلاج . 

شرقا : ورثة اسموت موالي احمد – اللوزي محمد بن الثامي 

جنوبا : رقية بنت زهرة 

غربا : لكبير بن اجلياللي – العيادي أمبارك 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل امللك : شهادة إدارية حتت عدد 75 مؤرخة في 20 يناير 2020 

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة بالنيابة 

فتح اهلل سراج     

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 111208 - 23 

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020 

طالب التحفيظ : الرحيل عبد الغني ابن محمد بن مبارك 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك الرحيل 7" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الرحيل 7 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، حي شنكيط ، سيدي عبد الكرمي 

مساحته : 40 آر 55 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرحيل مبارك 

شرقا : ورثة عبد السالم الرحيل 

جنوبا : الزنقة 

غربا : الرسم العقاري عدد 418714 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- عقد عرفي مؤرخ في 07 ماي 1976 

- رسم احصاء متروك مؤرخ في 20 يونيو 1997 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 يونيو 1997 

- حكم ابتدائي )قسمة (مؤرخ في 30 يونيو 2009 

- قرار استئنافي مؤرخ في 14 فبراير 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 07 نوفمبر 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 08 نوفمبر 2018 

- محضر تنفيذ مؤرخ في 28 يونيو 2018 

- تقرير خبرة مؤرخ في 26 يونيو 2018 

على   2020 مارس   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111209 - 23 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020 

طالب التحفيظ : نيت أحمد عبد اللطيف ابن محمد بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك نيت احمد" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك نيت احمد " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، دوار سيدي عبد الرحمان 

مساحته : 07 آر 03 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة عمر امسني منهم محمد 

شرقا : الزنقة 

جنوبا : مسعودي محمد 

غربا : الرسم العقاري عدد 3223 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 1982

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 03 يوليو 2012 

- رسم تنازل عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2016 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 اكتوبر 2017 

- شهادة ادارية مؤرخة في 08 ديسمبر 2019 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 اكتوبر 2019 

على   2020 مارس   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 111210 - 23 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : اسنينة إلهام بنت محمد 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الفيضة 2 " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة الثوابت، قيادة الصويرية ، دوار اعزيب 

القائد ، براكة المني 

مساحته : 59 آر 75 س تقريبا 
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حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 6362/م 

شرقا : بلفالح رشيد- و بن عبد السالم احمد 

جنوبا : اسنينة التهامي 

غربا : 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 16 اغسطس 1929 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ماي 1975 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 نوفمبر 1997 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 24 يونيو 2000 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 08 اغسطس 2000 

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 اغسطس 2019 

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 111211 - 23 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 72" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 72 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، دوار ليتامى 

مساحته : 22 آر 80 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2013

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2013

- شهادة ادارية مؤرخة في 22 فبراير 2016

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال .

مطلب رقم 111212 - 23 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 70" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 70 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، ، دوار ليتامى 

مساحته : 32 آر 52 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 ابريل 2012 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ابريل 2012

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 31 ديسمبر 2012 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2013 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2013 

- شهادة ادارية مؤرخة في 22 فبراير 2016 

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 111213 - 23 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 171" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 171 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، دوار ليتامى 

مساحته : 12 آر 90 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : - حكم قضائي نزع امللكية مؤرخ في 14 يونيو 2004 

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.
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مطلب رقم 111214 - 23 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020 

طالب التحفيظ : لعنكوري قدور ابن أحمد بن قدور 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تيرس بوغليم" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيرس بوغليم " 

نوعـه : أرض فالحية 

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

مساحته : 01 هك 05 آر 85 تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : لعنكوري امهاني 

مبارك-  منهم  فليلة  وورثة  فاطنة-  منهم  الشويخ  ورثة   : جنوبا 

والزرايدي عبد الرحيم- والعمراوي خدوج 

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 15 اغسطس 1992 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ابريل 2002 

- شهادة ادارية مؤرخة في 04 يونيو 2018 

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 30 : 15 بعد الزوال . 

مطلب رقم 111215 - 23 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020 

طالب التحفيظ : مجدي عبد الوهاب ابن سعيد بن اجلياللي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض ضاية العود 1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض ضاية العود 1 " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة وقيادة سيدي عيسى، دوار اوالد السي بوعالم 

مساحته : 98 آر 46 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة جنمة مجدي منهم محمد 

شرقا : الطريق 

جنوبا : ورثة املكي منهم عبد اللطيف 

غربا : ورثة جنمة مجدي منهم محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2019 

- شهادة إدارية مؤرخة في 9 اغسطس 2019 

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا . 

مطلب رقم 111216 - 23 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020 

طالب التحفيظ : مجدي عبد الوهاب ابن سعيد بن اجلياللي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض ضاية هوارية 2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض هوارية 2 " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة وقيادة سيدي عيسى، دوار اوالد السي بوعالم 

مساحته : 50 آر 31 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة حفيظة مجدي منهم مليكة 

شرقا : مجدي رشيدة 

جنوبا : الطريق 

غربا : ورثة سي محمد ابن اسماعيل منهم امحمد املودن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2019 

- شهادة إدارية مؤرخة في 9 اغسطس 2019 

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا ..

مطلب رقم 111217 - 23 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020 

طالب التحفيظ : مجدي عبد الوهاب ابن سعيد بن اجلياللي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض جبودة 1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض جبودة 1 " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة وقيادة سيدي عيسى، دوار اوالد السي بوعالم 

مساحته : 99 آر 54 س تقريبا 

حدوده : 

منهم  محمد  املعزوزي  وورثة   – دحوم  ابن  مبارك  عالل  بن   : شماال 

مصطفى – وابن احلسني محمد بن الطاهر - واحلوزي احمد . 

شرقا : ورثة شمسي ميلود منهم نور الدين 

جنوبا : ورثة اجلياللي ابن خديجة منهم نبيل 

غربا : ورثة اجلياللي ابن خديجة منهم نبيل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2019 

- شهادة إدارية مؤرخة في 9 اغسطس 2019 

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا ..
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مطلب رقم 111218 - 23 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020 

طالب التحفيظ : مجدي عبد الوهاب ابن سعيد بن اجلياللي 

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض جبودة 2 " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة وقيادة سيدي عيسى، دوار اوالد السي بوعالم 

مساحته : 02 هك 60 آر 80 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة اجلياللي ابن خديجة منهم نبيل - ورثة شمسي ميلود 

منهم نور الدين 

شرقا : ورثة عبد العزيز بن محمد بن عبو منهم مصطفى 

جنوبا : الزعالني فاطمة 

غربا : املودن ربيعة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2019 

- شهادة إدارية مؤرخة في 9 اغسطس 2019 

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111219 - 23 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : مجدي رشيدة بنت اسعيد بن اجلياللي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض الصويلح" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الصويلح" 

نوعـه : أرض فالحية تتكون من قطعتني وتفصلها طريق عرضها 10 امتار 

موقعـه : اقيم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي عيسى ، دوار اوالد السي بوعالم 

مساحته : 01 هك 96 آر 64 سنتيار ا تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة اجلياللي

شرقا : ورثة اجلياللي 

جنوبا : ورثة حلسن البحري- وورثة حلسن امبارك 

غربا : ورثة اجلياللي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2019 

- شهادة إدارية مؤرخة في 9 اغسطس 2019

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال

مطلب رقم 111220 - 23 

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : مجدي رشيدة بنت اسعيد بن اجلياللي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض الشريكات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الشريكات" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقيم اسفي ، جماعة وقيادة سيدي عيسى ، دوار اوالد السي بوعالم 

مساحته : 32 آر 33 سنتيار ا تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد الرحمان منهم عالل

شرقا : ورثة شمسي ميلود منهم نور الدين 

جنوبا : بنت اسماعيل مليكة 

غربا : ورثة سي محمد ابن اسماعيل منهم امحمد املودن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 اغسطس 2019 

- شهادة إدارية مؤرخة في 9 اغسطس 2019

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال .

مطلب رقم 111221 - 23 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020 

طالب التحفيظ : العناب الطاهر ابن مسعود ابن الطاهر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك العناب" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك العناب" 

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي وطالق أول 

موقعـه : اليوسفية، حي السالم، زنقة مراكش ، الرقم 63 

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 51383 - 23

شرقا : الزنقة 

جنوبا : زرايدي صالح 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 10051 - 23 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 مارس 1993 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 29 ابريل 1993

- شهادة ادارية مؤرخ في 29 نوفمبر 2019

على   2020 مارس   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا .
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مطلب رقم 111222 - 23 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك. 92 ." 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 92" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، دوار ايت بعمران، حي عقبة بن نافع 

مساحته : 28 آر 28 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2012 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 فبراير 2016 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2017

على   2020 مارس   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111223 - 23 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 134" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 134" 

نوعـه : ارض عارية 

موقعـه : اسفي، دوار البورات ، حي عقبة بن نافع 

مساحته : 42 آر 34 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2014

- شراء استمرار عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2014 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 مارس 2016 

على   2020 مارس   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال . 

مطلب رقم 111224 - 23 

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 132 " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 132" 

نوعـه : ارض عارية 

موقعـه : اسفي، دوار البورات ، حي عقبة بن نافع 

مساحته : 83 آر 45 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 مارس 2015

عقد شراء عدلي مؤرخ في 19 مارس 2015 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 مارس 2016

على   2020 مارس   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال . 

احملافظ على االمالك العقارية بأسفي 

شكيب حيمود      

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3786 - 26

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020

طالب )ة( التحفيظ : 

1 - امباركة عسري بنت أحمد بنسبة 91/768

2 - مليكة عسري بنت أحمد بنسبة 91/768

3 - محجوبة عسري بنت أحمد بنسبة 126/768

4 - بشرى عسري بنت أحمد بنسبة 91/768

5 - فتيحة عسري بنت أحمد بنسبة 91/768

6 - عبد اللطيف عسري بن أحمد بنسبة 182/768

7 - اخلودة الرافعي بنت بلخير بنسبة 96/768

بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع حسب النسب املبينة أعاله

االسم الذي يعرف به امللك : "ملك عسري "



755 عدد 1100 - 03 جمادى االخرة 1441 )29 يناير 2020(

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عسري "

نوعه : ارض بها سكنى من طابق سفلي و طابق علوي واحد و سطح

موقعه : عمالة احملمدية ، دوار الشحاوطة

مساحته : 66 سنتيار

شماال : طريق عرضه 04 أمتار

جنوبا : مصطفى الزيلتي

شرقا : طريق عمومية

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3581 - 26

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 289 كناش االمالك عدد 73 بتاريخ 

18 سبتمبر 2019

2 - رسم اصالح عدلي عدد 185 كناش اخملتلفة عدد 104 بتاريخ 

17 يناير 2020

3 - شهادة ادارية عدد 1702/م.ش.ا بتاريخ 25 يونيو 2019

4 - رسم اراثة عدلي عدد 247 كناش التركات عدد 44 بتاريخ 13 اكتوبر 2018

5 - رسم اصالح عدلي عدد 186 كناش اخملتلفة عدد 104 بتاريخ 

17 يناير 2020

6 - رسم وكالة عدلي عدد 528 كناش اخملتلفة عدد 98 بتاريخ 

17 سبتمبر 2018

 104 عدد  اخملتلفة  كناش   187 عدد  عدلي  استدراك  رسم   -  7

بتاريخ 17 يناير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 23 مارس 2020 على 

الساعة 09 و 30د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية بالنيابة

محمد بوصبع    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41340 - 27

تاريخ االيداع : 10 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : محمد ايت منغارت بن موحى. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلرشى"

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم ودائرة خنيفرة - ملحقة موحى وحمو الزياني - جماعة 

البرج - املكان املدعو : دوار البرج ايت بومزيل .

مساحته : 05 هـ 41 ار 56 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة دحمان بلعيد ؛

شرقا : الواد )ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12559 - 27 

غربا : ورثة دحمان بلعيد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 339 مؤرخ في 14 ابريل2017؛ 

2 - رسم ملكية عدلي عدد 288 مؤرخ في 24مارس 2017 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 10 مارس 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف .

مطلب رقم 41341 - 27

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020 . 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة ثاقا ايشعان "

نوعه : ارض بها بنايات.

موقعه : اقليم خنيفرة - دائرة اجلموس - ملحقة و جماعة احلمام - 

املكان املدعو : دوار ثاقا ايشعان 

مساحته : 06 آ 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احمد التوبي ؛

شرقا ورثة احمد التوبي ؛

جنوبا : ورثة احمد التوبي - الطريق) ملك عمومي ( ؛

غربا : ورثة احمد التوبي .

احلقوق العينية : الشيء.

الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

بخنيفرة مؤرخة في 10 يناير 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16مارس 2020 على 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41342 - 27

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020 . 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مجوعة مدارس بوشبل"
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نوعه : ارض بها بنايات.

موقعه : اقليم خنيفرة - دائرة اجلموس - ملحقة و جماعة احلمام - 

املكان املدعو : دوار بوشبل 

مساحته : 25 آ 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : واد ) ملك عمومي ( ؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

بخنيفرة مؤرخة في 10 يناير 2020 .

-التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16مارس 2020 على 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 41343 - 27

تاريخ االيداع : 14 يناير2020 . 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مدرسة امغاس "

نوعه : ارض بها بنايات.

موقعه : اقليم خنيفرة - دائرة اجلموس - ملحقة و جماعة احلمام - 

املكان املدعو : دوار امغاس

مساحته : 23 آ 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق) ملك عمومي ( ؛

شرقا الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الطريق) ملك عمومي ( ؛

غربا : الطريق - الساقية ) ملك عمومي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

الدولة  امالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

بخنيفرة مؤرخة في 10 يناير 2020 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16مارس 2020 على 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41344 - 27

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : عبد اهلل االمغاري بن احلسان. 

االسم الذي يعرف به امللك : شامة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شامة"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : بولشفار 

مساحته : 01 ار 44 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : احلسني بركاوي ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛ 

غربا : العربي درعيش .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ في 03 اغسطس 1990؛ 

2 - رسم تعريف برسم شراء عدلي عدد 01 مؤرخ في 06 يناير 2020 ؛

3 - شهادة ادارية عدد 43 مؤرخة في15 نوفمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 مارس 2020 على 

الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41345 - 27

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020. 

طالبة التحفيظ : نادية مغني بنت محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نادية"

نوعه : ارض فالحية بها اشجار .

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

الربيع ، املكان املدعو : مزارع ايت سيدي سعيد .

مساحته : 73 ار 24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ناديري سيدي محمد ؛

شرقا : االشفق ، الغابة ) ملك غابوي ( ؛

جنوبا : سالك موالي؛ 

غربا : الواد ) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : عقد شراء عدلي عدد 480 مؤرخ في 18 مارس 2003 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 16 مارس 2020 على 

الساعة العاشرة .

مطلب رقم 41346 - 27

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020. 

طالبة التحفيظ : فاظمة االيوبي بنت اعزيزي. 

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

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حي حتجاويت .

مساحته : 01 ار 26 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : احلسني كنوبي ؛

جنوبا : االيوبي علي؛ 

غربا : طاوسي محمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 642 مؤرخ في 19 مارس 1992 ؛

2 - اصالح رسم شراء عدلي عدد450 مؤرخ في 18 يوليو 2019

3 - شهادة ادارية عدد44 مؤرخة في 22 نوفمبر 2009 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 17 مارس 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف .

مطلب رقم 41347 - 27

تاريخ االيداع : 20 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : سيدي جميل بن محمد وعمر. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك جميل "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : حي امحمد انطوطو .

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : احللواحلاج محمد؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : جامع بن محمد؛ 

غربا : محتان بن احلاج.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 73 مؤرخ في 28 ديسمبر 2009؛

2 - شهادة ادارية مؤرخة في 09 اكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 مارس 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف .

مطلب رقم 41348 - 27

تاريخ االيداع : 20 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : محمد اعلي والطلح بن موحى. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دعاء "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي موحى وبوعزة .

مساحته : 48 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد887 - 27 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد887 - 27 ؛ 

غربا : ام كلثوم اقواسن.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 184 مؤرخ في 30 ديسمبر 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 20 مارس 2020 على 

الساعة احلادية عشر .

مطلب رقم 41349 - 27

تاريخ االيداع : 21 يناير 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - عبد املالك ارزوق بن محمد ؛

2 - احمد ارزوق بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد ارزوق "

نوعه : ارض فالحية .

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

البرج ، املكان املدعو : ايت بومزيل .

مساحته : 08 هـ 52 ار 46 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الكبيرة البابور ؛

جنوبا : ورثة البابور؛ 

غربا : اورديل يوسف.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 83 مؤرخ في 02 ابريل 2019 .

2ـ عقد شراء عدلي عدد 90 مؤرخ في 02 ابريل 2019 .

3ـ عقد شراء عدلي عدد 101 مؤرخ في 06 مارس 2018 .

4ـ عقد شراء عدلي عدد 186 مؤرخ في 05 ابريل 2017 .

5 - عقد شراء عدلي عدد 88 مؤرخ في 16 فبراير 2017 .

6 - عقد شراء عدلي عدد 124 مؤرخ في 14 ديسمبر 2016. 
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7 - محضر تنفيدي عدد 309/2014 مؤرخ 14 يناير 2016 .

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

9 - ملحق تكميلي خلبرة قضائية عدد 309/2014 مؤرخة في 31 

ديسمبر 2015. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 23 مارس 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف .

مطلب رقم 41350 - 27

تاريخ االيداع : 21 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : محمد حمادى بن سعيد.

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك محمد "

نوعه : ارض فالحية .

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

البرج ، املكان املدعو : مزارع املصلى .

مساحته : 06 ار 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب رقم29617 - 27 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 20606 - 27 ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 20606 - 27 ؛ 

غربا : الطريق) ملك عمومي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 710 مؤرخ في 26 يونيو 2007 ؛

2ـ شهادة ادارية عدد 07/2017 مؤرخة في18 سبتمبر2017 ؛

3ـ عقد موافقة عرفي مؤرخ في 27 اغسطس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 23 مارس 2020 على 

الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41351 - 27

تاريخ االيداع : 21 يناير 2020. 

طالبة التحفيظ : نصيرة العميري بنت املعطي

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سوسان "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

موقعه : اقليم خنيفرة ، دائرة و جماعة اكلموس ، املكان املدعو حي التقدم .

مساحته : 01 ار 01 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عمي امينة؛

شرقا : باحلسن اعبول ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛ 

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

-1 رسم شراء عدلي عدد 1359 مؤرخ في 29 اغسطس 2005؛ 

2ـ رسم شراء عدلي عدد1396 مؤرخ في 17 اغسطس 2005؛

3ـ شهادة ادارية عدد64 مؤرخة في 30 ابريل 2018 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 23 مارس 2020 على 

الساعة احلادية عشر . 

مطلب رقم 41352 - 27

تاريخ االيداع : 22 يناير 2020. 

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1 - ناصيري صالح بن الطيب بنسبة 35/112 

2 - عائشة الشعبي بنت املعطي بنسبة 14/112

3 - الشرقاوي ناصيري بن الطيب بنسبة 35/112

4 - الصاحلة ناصيري بنت املعطي بنسبة 14/112 

5 - فاطمة ناصيري بنت املعطي بنسبة 14/112

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عائشة "

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول .

املكان   ، تغسالني  جماعة   ، القباب  ودائرة   ، خنيفرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : حي السعادة .

مساحته : 01 ار 13 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الداكيري عيادة؛

شرقا : عائشة الشعيبي ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛ 

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد صدقة عدلي عدد 124 مؤرخ في 23 يناير 2018 ؛

2 - رسم ثبوت متروك عدلي عدد122 مؤرخ في 05 سبتمبر 2015 ؛

3 - رسم اراثة عدلي عدد203 مؤرخ في 20 ديسمبر 2014 ؛

4 - رسم فريضة عدلي عدد335 مؤرخ في 23 ديسمبر 2009 ؛

3ـ شهادة ادارية مؤرخة في 25 ديسمبر 2019 .

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

الساعة التاسعة والنصف .

مطلب رقم 41353 - 27

تاريخ االيداع : 22 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : موح ازومك بن عمار. 

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

نوعه : ارض عارية .

 : املدعو  املكان  واومنة  القباب، جماعة  دائرة  اقليم خنيفرة   : موقعه 

حي بوغارف .

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : فريد رابحة؛ 

غربا : فريد رابحة

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 724 مؤرخ في 23 سبتمبر 2016.

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

الساعة احلادية عشر .

مطلب رقم 41354 - 27

تاريخ االيداع : 22 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : موح ازومك بن عمار. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ازوماك1"

نوعه : ارض عارية .

 : املدعو  املكان  واومنة  القباب، جماعة  دائرة  اقليم خنيفرة   : موقعه 

حي بوغارف .

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : احمد اوزينب؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : طالب التحفيظ .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 724 مؤرخ في 06 يناير 2017 .

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

الساعة احلادية و 45 د .

مطلب رقم 41355 - 27

تاريخ االيداع : 22 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : موح ازومك بن عمار. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "موحى"

نوعه : ارض عارية .

 : املدعو  املكان  واومنة  القباب، جماعة  دائرة  اقليم خنيفرة   : موقعه 

حي بوغارف .

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : فريد رابحة؛ ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : حلسن بويقدار ؛

غربا : فريد رابحة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 729 مؤرخ في 23 سبتمبر 2016 .

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

الساعة الثانية عشر والنصف.

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " الرفتاني "

مطلب رقم 41145 - 27 الذي أدرج االعالن عن خالصته

باجلريدة الرسمية عدد 1073 املؤرخة في 24 يوليو 2019 . 

مسطرة  فان   2020 يناير   03 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " الرفتاني " ذي املطلب رقم 41145 - 27 الكائن 

مدينة خنيفرة - املكان املدعو احلي الفالحي - تتابع في اسم السيد 

حميد كفي ابن بناصر وذلك زيادة على العقود املودعة سابقا تأييدا 

ملطلب التحفيظ وكذا : 

- عقد توثيقي مؤرخ في 03 يناير 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 50396 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  14  يناير 2020.

مندوب  عنه  ينوب  الدولة  أمالك  مدير  السـيد   : التحفيـظ  طالب 

أمالك الدولة بورزازات. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ارض القشلة.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ارض القشلة. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة تلوات، احملل املدعو : دوار اغرابن.

مسـاحتـه : 05 هكتار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ارض جماعية .

شـرقـا : ارض جماعية .

جـنـوبا : الدولة )امللك اخلاص( و الواد و اراضي اجلموع .

غـربـا : ارض جماعية .
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احلقوق العينية : الشيء.

بورزازات  الدولة  ألمالك  احملتويات  كناش  من  مستخرج   : املـلك  أصل 

مؤرخ في 29 ديسمبر 2019.

بإحداث  يتعلق   103.58.1 رقم  من ظهير شريف  نسخة شمسية   -

البحث  التي أصدرتها جلنة  البحث -نسخة من الئحة األحكام  جلنة 

بتاريخ 16 اغسطس 1958 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  16  مارس 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقـم 50397 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  16  يناير 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد علي بودوار بن محمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ملك علي بودوار.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : ملك علي بودوار. 

نـوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق اول ؛

موقعه : مدينة زاكورة، احملل املدعو : جتزئة بوعبيد الشرقي.

مسـاحتـه : 01 ار 02 سنتيار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : عبد اللطيف الطاهري .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : مبارك الطاهري .

غـربـا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

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

- نسخة مصادق عليها من شهادة إدارية مؤرخة في 09 سبتمبر 2019 .

- رسم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  17  مارس 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقـم 50398 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  21  يناير 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد علي فاسكا بن امحمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : عبد اجلليل.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : عبد اجلليل. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تاجدة.

مسـاحتـه : 07 ار 30 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الطريق .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : الرسم العقاري عدد 20759 - 28 .

غـربـا : علي فسكا .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 يناير 2019

 - نسخة مصادق عليها من شهادة إدارية مؤرخة في 31 دجنبر 2018 

و رسم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  20  مارس 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقـم 50399 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  21  يناير 2020.

طالب التحفيـظ : السـيد علي فاسكا بن امحمد. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : محمد.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيـظ للمـلك : محمد. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة ترميكت، احملل املدعو : تاجدة.

مسـاحتـه : 07 ار 30 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الطريق .

شـرقـا : علي فاسكا .

جـنـوبا : الياس البيضاوي .

غـربـا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك :

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 يناير 2019.

- نسخة مصادق عليها من شهادة إدارية مؤرخة في 31 دجنبر 2018 

و رسم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  21  مارس 2020 على الساعة : احلادية عشر صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات بالنيابة

عبد الرحيم الطاهري    

 

محافظة الرماني

مطلب رقم 5381 - 29

تاريـخ اإليـداع : 16 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة بديعة الزاوي بنت الكبير بن محمد.

اإلسم الـذي يعـرف به امللك حاليا : " مريحات "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مريحات ".
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نـوعـه : " ارض فالحية".

احملل  الغوالم  حد  جماعة  الرماني،  دائرة  اخلميسات،  اقليم   : موقعه 

املدعو قبيلة أوالد دحو دوار القطيبات .

مسـاحتـه : 04 هـ 51 آرا 40 س تقريبا ويتألف من قطعتني.

حــدوده : 

القطعة األولى : مساحتها 01 هـ 09 آرا 40 س : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 1193 - 29 والشعبة سيل املاء؛

شـرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غـربـا : ورثة محمد بن غفور.

القطعة الثانية : مساحتها 03 هـ 42 آرا 00 س : 

شماال : الطريق ؛

شـرقا : مطلب التحفيظ عدد 1193 - 29 ؛

جنوبا : ورثة محمد بن غفور والشعبة سيل املاء؛

غـربا : ورثة محمد بن غفور.

احلقـوق العينية : الشيء. 

أصل امللـــك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2019؛

- عقد وكالة خاصة عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 20 ديسمبر 2019؛

- شهادة إدارية عدد 613 بتاريخ 09 يوليو 2019 صادرة عن قائد قيادة الغوالم.

 2020 املؤقت هو يوم 17 مارس  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني

الشريف البقالي     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-145935

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020 .

طالبي التحفيظ : 

السيدة صفية املصلح بنت محمد ،

السيد عبد العزيز املصلح بن محمد ،

السيد ادريس املصلح بن محمد ،

على الشياع بينهم بحصة الثلث لكل واحد منهم ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك املصلح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك املصلح "

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي واحد ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو " خارج باب أكلو تيزنيت املركز "،

مساحته : 01 آ 06 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : رع رقم 31-32081 ، 

جنوبا : رع رقم 31-23611 ،

غربا : شكري محمد ، 

احلقوق العينية : 

لفائذة  املوقعي  بالتصميم   1 رقم  االستاللي  الرقم  دو  الهواء  حق   -

شوكر محمد مساحته 12 س ، 

لفائذة  املوقعي  بالتصميم   2 رقم  االستاللي  الرقم  دو  الهواء  حق   -

الرسم العقاري رقم 31-23611 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 مارس 1987 ، 

رسم نسخة شراء عدلي مؤرخ في 07 سبتمبر1969 ،

نسخة رسم تقدميي عدلي مؤرخ في 15 ماي 2019 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 فبراير 1997 ،

صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في25 أغسطس2017،

اشهاد بتحديد النسب عرفي مصحح االمضاء في02 ديسمبر2019 

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145936

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020 .

طالبا التحفيظ : 

السيد البشير تخبرا بن محمد ،

السيد احلسني صام بن محمد ،

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك : " توريرت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" توريرت "

نوعه : أرض بورية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

باحملل املدعو " مزارع جماعة املعدر الكبير"،

مساحته : 05 هـ 47 آ 60 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 61387-31 بعضا وورثة تيبو بعضا آخر ، 

مشاع  اجلموع  وأراضي   31-128770 رقم  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

 ، DA.31 القبلة
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جنوبا : رع رقم 50480-31 بعضا ورع رقم 33343-31 بعضا آخر،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-44177 ، 

احلقوق العينية : الشىء

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2019 ، 

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال .

مطلب رقم 31-145937

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم احلربيلي بن بوجمعة ،

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك عمري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدشيرة "

نوعه : أرض عارية بورية ،

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار الدشيرة "،

مساحته : 02 هـ 24 آ 64 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : احلربيلي ، 

شرقا : عبد اهلل الناجي ، 

جنوبا : عبيد عمري وورثة ادمنصور،

غربا : عبيد عمري ، 

احلقوق العينية : الشىء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 أغسطس 2017 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 يوليو 2017 ،

وكالة عرفية مؤرخة في 27 يوليو 2017،

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145938

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد بوقد عبد الرحمان بن امليلودي ،

االسم الذي يعرف به امللك : " تيزي امساض"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزي امساض "

نوعه : أرض عارية بورية ،

موقعه : جماعة اريغ نتهالة دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو 

" دوار اسيف مقورن "،

مساحته : 35 آ 29 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : كيري احلاج سعيد ، 

شرقا : آيت بوقد منهم عبد الرحمان بوقد ، 

جنوبا : الطريق وآيت بوقد منهم عبد الرحمان بوقد 

غربا : الطريق وآيت بوقد منهم عبد الرحمان بوقد 

احلقوق العينية : الشىء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر2019 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 05 ديسمبر2019 ،

على   2020 مارس   16 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145939

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد صالح كومغار بن أحمد ،

االسم الذي يعرف به امللك : " مرام 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك كومغار"

نوعه : أرض بها منزل من طابق ،

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 2 "،

مساحته : 90 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : أضرضور، 

شرقا : مباركة ادعلي ، 

جنوبا : زنقة ،

غربا : مباركة ادعلي ،

احلقوق العينية : الشىء

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 أغسطس 2017 

صورة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 فبراير 2012 ،

صورة طبق االصل لرسم هبة عدلي مؤرخ في08 نوفمبر 2012،

صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في24 أغسطس 2016،

على   2020 مارس   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145940

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " مدرسة موالي يوسف املركز"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1323 

قروي مدرسة موالي يوسف املركز"
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نوعه : أرض بجزء منها بها مدرسة ومرافقها،

موقعه : جماعة املعدرالكبير قيادة رسموكة دائرة واقليم تيزنيت احملل 

املدعو " مدرسة موالي يوسف املركز" ،

مساحته : 07 آ 47 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 31-16772 ، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : رسم عقاري رقم 31-16772،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة بتيزنيت مؤرخة 

في 25 ديسمبر 2019 .

مالحظة : هذا املطلب يحل محل مطلب التحفيظ رقم 31-14999 

امللغى بتاريخ 07 سبتمبر 2007 

على   2020 مارس   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-145941

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 6755 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 6755 قروي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسة ،

موقعه : جماعة الركادة قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت ،

مساحته : 08 هـ 46 آ 67 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-36615 ، 

شرقا : مطلبي التحفيظ رقمي 34582-31 و 34562-31 وملك الغير،

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقمي 2934-31 و 31-34562

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-2934 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

بتيزنيت مؤرخة في 07 يناير 2020 .

على   2020 مارس   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145942

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 182 حضري"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 182 حضري"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو"خارج باب العوينة"،

مساحته : 04 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة الطالب ابراهيم ، 

شرقا : موالي احلسن ،

جنوبا : املدينة اجلديدة ،

غربا : املدينة اجلديدة ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة بتيزنيت مؤرخة 

في 07 يناير 2020 .

 31-711 رقم  التحفيظ  مطلب  محل  يحل  املطلب  هذا   : مالحظة 

امللغى بتاريخ 04 اغسطس 2014 ،

على   2020 مارس   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-145943

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 802 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 802 قروي "

نوعه : أرض بها بناية ،

موقعه : جماعة الركادة قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت ،

مساحته : 02 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : الطريق ،
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احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة بتيزنيت مؤرخة 

في 07 يناير 2020 .

مالحظة : هذا املطلب يحل محل مطلب التحفيظ رقم 31-14847 

امللغى بتاريخ 13 يونيو 2018 

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145944

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1566 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1566 قروي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو " دوار ادعيسى "

مساحته : 07 آ 20 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة بتيزنيت مؤرخة 

في 14 يناير 2020 .

مالحظة : هذا املطلب يحل محل مطلب التحفيظ رقم 31-71195 

امللغى بتاريخ 24 ماي 2019 

على   2020 مارس   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145945

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1284 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1284 قروي "

نوعه : أرض بها بعض االشجار،

موقعه : جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو 

" دوار ادعبد القادر" 

مساحته : 07 آ 10 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة بتيزنيت مؤرخة 

في 07 يناير 2020 .

مالحظة : هذا املطلب يحل محل مطلب التحفيظ رقم 31-10887 

امللغى بتاريخ 25 اغسطس 2017 

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-145946

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 943 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 943 قروي "

نوعه : أرض بها بناية ،

موقعه : جماعة الركادة قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت ،

مساحته : 03 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : ملك الغير،

جنوبا : الطريق،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة بتيزنيت مؤرخة 

في 07 يناير 2020 .

مالحظة : هذا املطلب يحل محل مطلب التحفيظ رقم 31-14829 

امللغى بتاريخ 25 اغسطس 2017 ،

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .
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مطلب رقم 31-145947

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 916 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 916 قروي "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : جماعة الركادة قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت ،

مساحته : 60 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بلعيد بن علي وموماد بن العربي ، 

شرقا : واد ادودو ،

جنوبا : اجلرف ،

غربا : واد أدودو بعضا وورثة محمد بن علي بن الشيخ بعضا آخر،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة بتيزنيت مؤرخة 

في 07 يناير 2020 .

مالحظة : هذا املطلب يحل محل مطلب التحفيظ رقم 31-14841 

امللغى بتاريخ 18 يونيو 2018 ،

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145948

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد بلقاسم اوعدي بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك : " مركز اداوسمالل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مركز اداوسمالل"

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي عبارة عن مستودع وطابق أول

تيزنيت  اقليم  أنزي  دائرة  اداكوكمار  قيادة  تيزوغران  : جماعة  موقعه 

باحملل املدعو " مركز جمعة اداوسمالل "،

مساحته : 97 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : اوسرغني محمد ،

جنوبا : اوسرغني حسن ،

غربا : الواد ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 2016 .

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " هنيك "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 308

بتاريخ 24 نوفمبر 2004 ،

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 10 يناير2020 فإن مسطرة حتفيظ 

31 الكائن  امللك املسمى " هنيك " مطلب التحفيظ رقم 13920 - 

اآلن  تتابع من  تيزنيت  " مدينة  امحمد  أيت  اداومكنون  املدعو"  باحملل 

فصاعدا في اسم السيدة زاينة السعدي بنت محمد وذلك بناءا على 

نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املدكور وكذا : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 نوفمبر 2012 ،

- حكم ابتدائي عدد 364 الصادر في 18 ديسمبر 2018 ملف التحفيظ 

عدد 295/2018 ،

- شهادة عدم الطعن باالستئناف مؤرخة في 06 يناير 2020 ،

- صورة حملضر بحث قضائي مؤرخ في 27 يوليو 2018 ،

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "بنداود"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4475 

بتاريخ 05 أغسطس 1998،

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 23 يناير 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   31  -  5575 رقم  التحفيظ  مطلب   " بنداود   " املسمى  امللك 

باحملل املدعو" دوار الدوتركا" جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم ورثة بن داود الطاهر وهم السادة : 

11/883 اوالده منها وهم -  1

2( بن داود محمد بن الطاهربنسبة 14/88  

3( بن داود احلسني بن الطاهربنسبة 14/88 

4( بن داود عبد اهلل بن الطاهربنسبة 14/88  

5( بن داود نعيمة بنت الطاهربنسبة 07/88  

6( بن داود الطيب بن الطاهربنسبة 14/88  

7( بن داود احلسن بن الطاهر بنسبة 14/88

وذلك بناءا على نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب 

املدكور وكذا : 

- رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2007 ،

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 29 أغسطس 2014 ،

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     
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محافظة الصويرة

مطلب رقم 62201 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة تيمساخت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة تيمساخت.

نوعه : أرض بها مدرسة.

الشمالية  الشياظمة  قيادة  احلنشان  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

جماعة كشولة مدرسة تيمساخت. 

مساحته : 28 آ 32 س تقريبا.

حدوده

شماال : شعبة. 

شرقا : شعبة.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

09 يناير 2020.

- تصميم جتزيئي للملك.

تاريخ التحديد 18 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62202 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة املعاضيل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة املعاضيل.

نوعه : أرض بها مدرسة.

علي  سيدي  جماعة  اقرمود  قيادة  الصويرة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

الكراتي مدرسة املعاضيل. 

مساحته : 11 آ 61 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : طريق عمومي..

جنوبا : الطريق الرئيسية رقم 2202.

غربا : ممرعمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

09 يناير 2020.

- تصميم جتزيئي للملك.

تاريخ التحديد 17 مارس 2020 مع 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 62203 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة اجلغاليل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة اجلغاليل.

نوعه : أرض بها مدرسة.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اقرمود مدرسة اجلغاليل. 

مساحته : 18 آ 76 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي - مطلب التحفيظ عدد 57017 - 35.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 55291 - 35.

جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 301.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 56146 - 35.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

09 يناير 2020.

- تصميم جتزيئي للملك.

تاريخ التحديد 17 مارس 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62204 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة آيت حامد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة آيت حامد.

نوعه : أرض بها مدرسة.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اوناغة. 

مساحته : 08آ 74 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي. 
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شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

13 يناير 2020.

- تصميم جتزيئي للملك.

تاريخ التحديد 18 مارس 2020 مع 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 62205 - 35

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مستوصف آيت تهريا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مستوصف آيت تهريا.

نوعه : أرض بها مستوصف.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة اقرمود جماعة موالي بوزرقطون. 

مساحته : 13 آ 67 س تقريبا.

حدوده

شماال : الطريق الرئيسية عدد 2207 – ورثة عبد اهلل ابن مسعود. 

شرقا : الطريق الرئيسية عدد 2207.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26119 - 35.

غربا : ورثة عبد اهلل ابن مسعود.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

13 يناير 2020.

- تصميم جتزيئي للملك.

تاريخ التحديد 17 مارس 2020 مع 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62206 - 35

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : فاظمة عمران بنت علي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تورتيت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تورتيت.

نوعه : أرض عارية بها شجيرات الزيتون.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة اداوكرض دوار اماريرن. 

مساحته : 05 آ 10 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : طالبة التحفيظ.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 7119 - 35.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 8310 - 35.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 اغسطس 2019

- شهادة إدارية عدد 89/2019/ق.ق.ج مؤرخة في 16 اغسطس 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 19 مارس 2020 مع 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 62207 - 35

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة إفولوست.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة إفولوست.

نوعه : أرض بها مدرسة.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي. 

مساحته : 34 آ 72 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق. 

شرقا : طريق.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 18786/م.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- نسخة مستخرجة من كناش محتويات أمالك الدولة.

- تصميم جتزيئي.

تاريخ التحديد 19 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62208 - 35

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : احمد الصبر ابن ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الكنطرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكنطرة.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : بلدية الصويرة دوار العرب. 

مساحته : 11 آ 90 س تقريبا.

حدوده

شماال : الرسم العقاري عدد 16406 - 35. 

شرقا : طريق عمومي.
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جنوبا : طريق عمومي.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 8374 - 35.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 يناير 2020.

- شهادة إدارية عدد 07/2019 م.ش.ا مؤرخة في 30 ديسمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 19 مارس 2020 مع 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62209 - 35

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد العالي مومن ابن عبد الرحمان.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الدار املهدومة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الدار املهدومة.

نوعه : أرض بها دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول وحديقة بها 

أشجار الزيتون وشجرة لوز وشجرة خوخ.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي 

دوار افران. 

مساحته : 01 آ 66 س تقريبا.

حدوده

شماال : محمد الساخي. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 يونيو 2019.

- شهادة إدارية عدد 40/2019/ق.ق.ج مؤرخة في 03 ماي 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 19 مارس 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62210 - 35

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : 

-شامة ابن جديد بنت عبد القادر

- فاطمة ابن جديد بنت عبد القادر

- عائشة ابن جديد بنت عبد القادر

- ناجية ابن جديد بنت عبد القادر

- امنة ابن جديد بنت عبد القادر

- تورية ابن جديد بنت عبد القادر

- حفيظة ابن جديد بنت عبد القادر

- نعيمة ابن جديد بنت عبد القادر

- خليد ابن جديد ابن عبد القادر

- أحمد ابن جديد ابن عبد القادر. 

بصفتهم طالب التحفيظ على الشياع للذكر مثل حظ األنثيني.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك اخلنيفرات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اخلنيفرات.

نوعه : أرض عارية

موقعه : بلدية الصويرة دوار العرب. 

مساحته : 65 آ 82 س تقريبا.

حدوده

شماال : امللك الغابوي. 

شرقا : كمال قاحت ممثل شركة أكالي.

جنوبا : امللك الغابوي.

غربا : امللك الغابوي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 1953.

- رسم عدلي لتصحيح املساحة مؤرخ في 15 نوفمبر 2007.

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 04 ماي 2008.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 1992.

- ملحق إراثة عدلي مؤرخ في 23 ماي 2003.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 03 اكتوبر 2017.

- وكالة عدلية مؤرخة في 04 فبراير 2019.

- وكالة عدلية مؤرخة في 27 فبراير 2019.

- وكالة عدلية مؤرخة في 13 ديسمبر 2018.

- ملحق لرسم وكالة عدلي مؤرخة في 17 يونيو 2019.

تاريخ التحديد 19 مارس 2020 مع 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62211 - 35

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : منى خويا بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك منى خويا.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك منى خويا 2.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وحوش.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة ادا وتغوما جماعة ادوكلول دوار اد حيا. 

مساحته : 02 آ 81 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة محمد بن محند خويا. 

شرقا : منى خويا.
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جنوبا : توفيق خويا بن سعيد.

غربا : توفيق خويا بن سعيد.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 يوليو 2015.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 537/ق.ش.د مؤرخة في 15 يونيو 2015.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 20 مارس 2020 مع 10 : 30 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي     

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32773 - 36

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020

طالب التحفيظ : 

السادة والسيدات : 

1 - مينة بنت أحمد رقيب.

2 - نوال بنت الطيب القريشي.

3 - جنيب بن أحمد رقيب.شياعا بينهم بحسب 2/3 لألولى و1/3 سوية 

بني الثانية والثالث.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رمي"

نوعه : ارض فالحية بها بناء قدمي متالشي. 

موقعه : مدينة العرائش ، احملل املدعو : "رقادة"

مساحته : 00 س 12 ار تقريبا

حدوده : 

شماال : أحمد الربيعي ؛

جنوبا : أحمد الربيعي ؛

شرقا : ورثة الصمدي؛

غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مؤرخ في : 17 اكتوبر 1989.

-رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 4أ صحيفة 431 عدد 368 

بتاريخ : 24 اغسطس 2018.

-رسم إراثة وفريضة عدلي مضمن بكناش التركات رقم 2 ف صحيفة 277 

عدد 190 بتاريخ : 31 مارس 2016.

-توكيل خاص عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ : 18 مارس 2016.

-وكالة عامة مفوضة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ : 29 اكتوبر 2015.

-وكالة مفوضة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ : 25 مارس 2005.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 13 مارس 2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا؛

مطلب رقم 32774 - 36

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020

طالبتا التحفيظ : 

1 - الزهرة الريسوني بنت الصادق 

2 - كنزة الريسوني عبد الرحمان 

مناصفة بينهما 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الريسوني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الريسوني"

نوعه : ارض بها بناية تتكون من طابق سفلي و طابقني علويني 

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير،حي األندلس 

مساحته : 92 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الزهرة التمسماني

جنوبا : الشريف احمد اخلمسي 

شرقا : العلمي الفتوحي 

غربا : شارع

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في : 12 مارس 1986

- شهادة املطابقة مؤرخة في 19 نوفمبر 2019 

- شهادة املطابقة مؤرخة في 12 ديسمبر 2019 

- وكالة عرفية خاصة مصححة اإلمضاء بتاريخ 19 يونيو 2014

- وكالة عرفية خاصة مصححة اإلمضاء بتاريخ 25 يوليو 2014

- شهادة إدارية بتاريخ 26 ديسمبر 2019 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 23 مارس 2020 على 

الساعة 09 و النصف صباحا؛

مطلب رقم 32775 - 36

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020

طالبة التحفيظ : فاطمة الزهراء القجيري بنت املصطفى 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " هناء "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مبروكة "

نوعه : ارض عارية 

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير،جتزئة مبروكة 
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مساحته : 01 آر 34 س تقريبا

حدوده : 

شماال : حسن الروداني و دودو حميد 

جنوبا : املطلب عدد 9790 - 36 

شرقا : 9785 - 36 

غربا : شارع

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم موجب إثبات ملكية ضمن بكناش األمالك رقم 67 - أ عدد 236 

صحيفة 240 بتاريخ 27 نوفمبر 2019 

- شهادة إدارية بتاريخ 20 سبتمبر 2019 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 23 مارس 2020 على 

الساعة 11.00 صباحا؛

مطلب رقم 32776 - 36

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020

طالبة التحفيظ : حفيظة الكموش بنت احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " يوسف "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يوسف"

نوعه : ارض بها بناية تتكون من طابق سفلي و طابقني علويني 

موقعه : إقليم العرائش،مدينة القصر الكبير،سيدي مخلوف

مساحته : 01 آر 24 س تقريبا

حدوده : 

شماال : زنقة 

جنوبا : غير معروف 

شرقا : حسن زبير 

غربا : زنقة 

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

- نسخة من رسم شراء عدلي املؤرخ أصلها في 08/02/1991

- نسخة من رسم شراء عدلي مضمن أصلها بتاريخ 16 اغسطس 1977

- شهادة إدارية بتاريخ 27 نوفمبر 2019 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 23 مارس 2020 على 

الساعة 12.30 صباحا؛

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

         العربي الظريف

محافظة تاونات

مطلب رقم 64097 - 37

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020 .

طالبوا التحفيظ : 

خديجة طرشون بنت حمان ؛ 

امينة محسن بنت محمد ؛ 

فتيحة محسن بنت محمد ؛ 

جنية محسن بنت محمد ؛ 

خليصة محسن بنت محمد ؛ 

نزهة محسن بنت محمد ؛ 

حنان محسن بنت محمد ؛ بنسبة متساوية بينهن 1/7 لكل واحدة . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حيط طابو 5 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حيط طابو 5 ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة بوعروس احملل املدعو حيط طابو 5 .

مساحته : 01 ار 15 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة محمد محسن و امينة محسن ؛ 

شرقا : الطريق املعبدة ؛ 

جنوبا : مطلبالتحفيظ عدد 7967 - 37 . 

غربا : حكيم املنتصر ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 4 اغسطس 2015 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 16 نوفمبر 2015 ؛ 

وكالة عرفية محررة بتاريخ 17 يناير 2017 ؛ 

وكالة عرفية محررة بتاريخ 8 سبتمبر 2017 ؛

تصريح بالشرف مصادق على امضاءاته بتاريخ 9 اكتوبر 2019 ؛ 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64098 - 37

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020 .

طالبوا التحفيظ : 

خديجة طرشون بنت حمان ؛ 

امينة محسن بنت محمد ؛ 

فتيحة محسن بنت محمد ؛ 

جنية محسن بنت محمد ؛ 

خليصة محسن بنت محمد ؛ 

نزهة محسن بنت محمد ؛ 

حنان محسن بنت محمد ؛ 

بنسبة متساوية بينهن 1/7 لكل واحدة . 
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حيط طابو 1 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حيط طابو 1 ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة بوعروس احملل املدعو حيط طابو 1 .

مساحته : 10 ار 63 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : حميد الغروي و ادريس البوكيلي ؛ 

شرقا : الطريق املعبدة ؛ 

جنوبا : ورثة محمد محسن و امينة محسن و حكيم املنتصر . 

غربا : ادريس البوكيلي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 4 اغسطس 2015 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 16 نوفمبر 2015 ؛ 

وكالة عرفية مصادق على امضاءاتها بتاريخ 17 يناير 2017 ؛ 

وكالة عرفية مصادق على امضاءاتها بتاريخ 8 سبتمبر 2017 ؛

تصريح بالشرف مصادق على امضاءاته بتاريخ 09 اكتوبر 2019 ؛ 

 .h 10 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64099 - 37

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : جماعة مساسة النائب في شخص ممثلها القانوني ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكركار " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكركار ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة مساسة احملل املدعو مزارع مساسة.

مساحته : 10 ار 00 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : طاموا شطيبة ؛ 

شرقا : ورثة لكدالي عمر ؛ 

جنوبا : ملك جماعة مساسة . 

غربا : ورثة أوالد حمان ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم صدقة عدلي بتاريخ 27 اكتوبر 2019 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2019 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 16 اكتوبر 2019 ؛ 

نسخة ضوئية من قرار عامل إقليم تاونات بتاريخ 18 يوليو 2019 ؛

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16 مارس 2020 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

ابن طامة يوسف     

محافظة متارة

مطلب رقم 2731 - 38 

تاريـخ اإليداع : 23 يناير 2020

طالب التحفيظ : حسن راوزي بن محمد ، 

بصفته طالب التحفيظ الوحيد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »ملطيلك «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » الريحان«.

موقعه : عمالة الصخيرات - متارة، دائرة عني عودة جماعة املنزه ، دوار 

أوالد بوطيب.

نوعه : ارض فالحية. 

مساحته : 14 آر 38 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ملك ام كلثوم بنت املهدي الطاهري ؛

شرقا : ممر عرضه 3 امتار؛

جنوبا : ملك محجوبة بنت املهدي الطاهري ؛

غربا : ملك بلحاج بن علي العركوبي.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –موجب بثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 07 رمضان 1433 املوافق ل : 

27 يوليو 2012 ضمن حتت عدد 386 بتاريخ 28 اغسطس 2012 كناش 

األمالك رقم 9.

2 -صورة لشهادة تنفي الصبغة الفالحية للعقار حتت عدد 007172 مرفقة 

بتصريح بالضياع لها مصحح االمضاء بتاريخ 08 ديسمبر 2019 .

3 -عقد هبة عدلي مؤرخ في21 رمضان 1437 املوافق ل : 21 يونيو 2016 ضمن 

حتت عدد 268 صحيفة 278 بتاريخ 13 يوليو 2016 سجل األمالك رقم 12.

4 - تصميم موقعي.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم : 23 مارس 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتمارة 

سعد عفيفي     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31607 - 39

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيد سعيد سعيدو بن اخملتار بنسبة 2/13 .

- السيد عبد الرحمان سعيدو بن اخملتار بنسبة 2/13 .
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- السيد محمد سعيدو بن اخملتار بنسبة 2/13 .

- السيد عصام سعيدو بن اخملتار بنسبة 2/13 .

- السيدة رشيدة سعيدو بنت اخملتار بنسبة 1/13 .

- السيدة محجوبة سعيدو بنت اخملتار بنسبة 1/13 .

- السيدة خديجة سعيدو بنت اخملتار بنسبة 1/13 .

- السيدة السعدية سعيدو بنت اخملتار بنسبة 1/13 .

- السيدة زهرة سعيدو بنت اخملتار بنسبة 1/13 .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك بحيرة جنان «.    

نوعـه : ارض عارية مشيد في جزء منها دار للسكن سفلية.

موقعه : دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى قيادة عني شعيب دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 06 ار 81 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : فضمة كركار ; و ابراهيم كركار؛ 

جنوبا : البطا سليمان؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 19 ديسمبر 2019.

- نسخة طبق االصل لرسم اراثة مؤرخة في 07 نوفمبر 2017.

تاريخ التحديد : 18 مارس 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31608 - 39

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد الشيضمي احمد بن احلاج عمر .

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

نوعـه : ارض فالحية مغروسة باشجار الليمون .

موقعه : مزارع ايت داود جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 08 هـ 80 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق. 

جنوبا : الواد؛

غربا : عمر امكون؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 08 يناير 2020. 

تاريخ التحديد : 19 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31609 - 39

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد الشيضمي احمد بن احلاج عمر .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك بوفلوس رقم 2 «.    

نوعـه : ارض فالحية مغروسة باشجار الليمون .

موقعه : مزارع ايت داود جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 04 هـ 05 ار 40 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت التجاني مبارك وعبد القادر بلحسن؛ 

شرقا : الطريق. 

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 08 يناير 2020. 

تاريخ التحديد : 19 مارس 2020 على الساعة 13 : 30 زواال.

مطلب رقم 31610 - 39

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد الشيضمي احمد بن احلاج عمر .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك بوفلوس رقم 1 «.    

نوعـه : ارض فالحية مغروسة باشجار الليمون .

موقعه : مزارع ايت داود جماعة تنزرت قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هـ 42 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوفلوس؛ 

شرقا : الطريق. 

جنوبا : الطريق؛

غربا : بوفلوس؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 08 يناير 2020. 

تاريخ التحديد : 19 مارس 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31611 - 39

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني اتدرارت بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تغزوت «.    

نوعـه : ارض فالحية بها بها 12 شجرة زيتون وشجرة خروب .

موقعه : دوار تخربني جماعة وقيادة تافنكولت دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 37 ار 67 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : ورثة احلسني وارحو منهم باحسني وارحو؛ 

شرقا : ورثة احلسني ورحوو، بولسنان محمد وورثة بولسنان عمر ؛ 

جنوبا : ممر؛

غربا : الواد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 فبراير 2019.

تاريخ التحديد : 19 مارس 2020 على الساعة 15 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31612 - 39

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد ايت احلسن بن علي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ايت احلسن«.    

نوعـه : أرض عارية بها بناية دات طابق سفلي و طابق أول .

تامية  اوالد  دائرة  بوموسى  سيدي  جماعة  شعيب  عني  دوار   : موقعه 

اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : فاحتي البشيرو اخوانه ؛ 

جنوبا : الطريق الرئيسية؛

غربا : براهيم بن محمد العظيم؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 11 ديسمبر 1995.

- نسخة رسم استمرار محرر أصلها في 05 يوليو 1993.

- شهادة ادارية مؤرخة في 16 يناير 2018.

-عقد هبة عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2011.

تاريخ التحديد : 18 مارس 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31613 - 39

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد موالي سليمان حلمودي بن موالي عبد اهلل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار موالي سليمان «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موقعه : دوار القصيبة جماعة سيدي احمد اوعمرقيادة عني شعيب 

دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 16 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حلمودي رقية؛ 

شرقا : ورثة حلمودي موالي عبد اهلل؛ 

جنوبا : ؛ ورثة حلمودي موالي عبد اهلل؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد هبة عرفي مؤرخ في 22 سبتمبر 2005.

- عقد صدقة عرفي مؤرخ في 14 مارس 2008.

- شهادة إدارية مؤرخة في 23 سبتمبر 2005.

تاريخ التحديد : 19 مارس 2020 على الساعة 13 : 30 زواال.

مطلب رقم 31614 - 39

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد كبور املاسي بن سعيد بن مبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مفتاح «.    

نوعـه : أرض فالحية.

دائرة  احمر  قيادة  لكاللشة  احمر  جماعة  سالم  اوالد  دوار   : موقعه 

سيدي موسى احلمري اقليم تارودانت.

مساحته : 88 ار 01 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 265-39؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 265-39 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 265-39؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 265-39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار مؤرخ في 17 ديسمبر 2019.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 15 يناير 2020.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 22 ديسمبر 2016.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31615 - 39

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

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

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار لوز.

موقعه : دوار اغيل منشتكيل جماعة زاكموزن قيادة اساكي اقليم تارودانت.

مساحته : 10 ار 26 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت تزروالت؛ 

شرقا : ايت تزروالت؛ 
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جنوبا : ايت تزروالت ؛

غربا : ايت تزروالت ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 134 مؤرخة في 15 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31616 - 39

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حقلة حتت الرحى «.    

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : دوار اغيل منشتكيل جماعة زاكموزن قيادة اساكي اقليم تارودانت.

مساحته : 05 ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت تزروالت ؛ 

شرقا : ايت تزروالت؛ 

جنوبا : ايت تزروالت ؛

غربا : ايت تزروالت ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 132 مؤرخة في 15 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31617 - 39

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » اشبارو «.    

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار لوز.

موقعه : دوار اغيل منشتكيل جماعة زاكموزن قيادة اساكي اقليم تارودانت.

مساحته : 06 ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ياسني احمد؛ 

شرقا : ايت تزروالت؛ 

جنوبا : جبري احمد بن محمد ؛

غربا : املصرف ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 133 مؤرخة في 15 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة 12 : 00 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8247 - 40

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد عامري بن حماد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حلمارة ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " حلمارة ". 

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي.

مساحته : 01 هـ 29 آر 57 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عامري العيد ؛ 

شرقا : غلوشي والرسم العقاري عدد 960/02 ؛ 

جنوبا : ورثة عامري السايح وعامري علي ؛ 

غربا : ورثة غلوش احمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء. 

أصل امللك : 

1. ثبوت ملكية عدلي عدد 285 صفحة 335 كناش االمالك رقم 169 

بتاريخ 08 يناير 2020 توثيق وجدة.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 8248 - 40

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد عامري بن حماد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اليغ نطغاط ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " اليغ نطغاط ". 

نوعه : ارض فالحية بورية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي.

مساحته : 77 آر 48 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عامري حلومة ؛ 

شرقا :  الرسم العقاري عدد 738/02. 

جنوبا : عامري عبد اهلل ؛ 

غربا : مسلك عمومي بعرض 10 امتار؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

1. ثبوت ملكية عدلي عدد 283 صفحة 332 كناش االمالك رقم 169 

بتاريخ 08 يناير 2020 توثيق وجدة.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 8249 - 40

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد عامري بن حماد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " حمللة 1". 

نوعه : ارض فالحية بورية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي.

مساحته : 25 آر 09 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة مزيان عامري؛ 

شرقا :  مسلك عمومي بعرض 7.5 متر. 

جنوبا : حسن العامري وبنعيسى العامري ؛ 

غربا : الواد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. ثبوت ملكية عدلي عدد 284 صفحة 333 كناش االمالك رقم 169 

بتاريخ 08 يناير 2020 توثيق وجدة.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 8250 - 40

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد عامري بن حماد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " حمللة 2 ". 

نوعه : ارض فالحية بورية.

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي.

مساحته : 22 آر 59 س تقريبا

اجملاورون : 

شماال : ورثة مزيان عامري ومسلك عمومي؛ 

شرقا : ورثة السيخ بنعيسى؛ 

جنوبا : حسن العامري وورثة الشيخ بنعيسى ؛ 

غربا : احلسن العامري.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. ثبوت ملكية عدلية عدد 78 صحيفة 90 كناش االمالك رقم 170 

بتاريخ 09 يناير 2020 . 

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 د.

مطلب رقم 8251 - 40

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد عامري بن حماد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " متر كام".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " متر كام ". 

نوعه : ارض فالحية بورية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي.

مساحته : 01 هـ 79 آر 52 س تقريبا

اجملاورون : 

شماال : ورثة عامري الطيب؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 961/02. 

جنوبا : ورثة عامري السايح وعامري علي ؛ 

غربا : مسلك عمومي بعرض 10 امتار؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

89 كناش االمالك رقم 170  1. ثبوت ملكية عدلي عدد 77 صحيفة 

بتاريخ 09 يناير 2020 توثيق وجدة.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 د.

مطلب رقم 8252 - 40

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد صديقي بن محمد.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " صديقي 1". 

نوعه : ارض فالحية بورية بها بناية قدمية.

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال دوار اصوادق.

مساحته : 16 آر 60 س تقريبا

اجملاورون : 

شماال : صديقي امحمد بن محمد؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 734 - 40. 

جنوبا : صديقي رحمة بنت محمد ؛ 

غربا : ورثة صادقي محمد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي عدد 96 صحيفة 125 كناش االمالك رقم 14 

بتاريخ 08 ماي 2018 توثيق احفير.

2. ملحق اصالحي عدلي عدد 701 صحيفة 499 كناش اخملتلفة رقم 

13 بتاريخ 16 يناير 2020.

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان

محمد بنموسى    
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محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9292 - 43

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020 ؛

االوقاف  وزير  السيد  نيابة عن  اوقاف مركش  ناظر   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك سيدي بودشيش"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : مراكش املدينة، سيدي بودشيش؛ 

مساحته : 20 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : عمر صالحي؛

شرقا : زنقة سيدي بودشيش ؛

جنوبا : أحمد مانوتي؛

غربا : ورثة سي بن عيسى؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

شهادة حبسية امللك رقم 2902 بتاريخ 25 ديسمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 09 مارس 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9293 - 43

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020 ؛

االوقاف  وزير  السيد  نيابة عن  اوقاف مركش  ناظر   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كتاب درب اخلميس"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : مراكش املدينة، زنقة عبد املومن، درب اخلميس؛ 

مساحته : 01 آر 00 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : محمد ابراهيمي؛

شرقا : زنقة عبد املومن ؛

جنوبا : عماد املتوكي؛

غربا : درب اخلميس؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

شهادة حبسية امللك رقم 2745 بتاريخ 09 ديسمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 09 مارس 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9294 - 43

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020 ؛

االوقاف  وزير  السيد  نيابة عن  اوقاف مركش  ناظر   : التحفيظ  طالب 

والشؤون االسالمية بالرباط؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كتاب اجلبلي"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : مراكش املدينة، زنقة عبد املومن، درب اخلميس؛ 

مساحته : 25 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : زنقة قاعة بناهيض؛

شرقا : زنقة قاعة بناهيض ؛

جنوبا : زنقة قاعة بناهيض؛

غربا : محمد بن أحمد؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

شهادة حبسية امللك رقم 2903 بتاريخ 25 ديسمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 09 مارس 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9295 - 43

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد احلكيم اليزيدي بن املصطفى؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عبد احلكيم"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي ، طابق علوي وسطح به مرفق؛ 

موقعه : مراكش املدينة، قشيش، حي اسبتيني، درب النصر رقم 11؛ 

مساحته : 70 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد املونيكة؛

شرقا : محمد ناصر احلق العمراني ؛

جنوبا : درب النصر؛

غربا : آيت علي حلسن؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 225 صحيفة 296 كناش رقم 58 بتاريخ 

13 ماي 2019؛

رسم هبة عدلي ضمن بعدد 07 صحيفة 09 كناش االمالك عدد 287 

بتاريخ 08 فبراير 2019 بتوثيق مراكش؛

رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 64 صحيفة 68 ش ل رقم 70 في 30 

ماي 2002؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 267 صحيفة 251 كناش ل عدد 95 

في 21 شعبان 1399 مبراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 09 مارس 2020 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9296 - 43

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ :

زهور الشناق بنت عبد السالم بنسبة 74/792؛

عمر الشناق بن عبد السالم بنسبة 274/792؛

نعيمة الشناق بنت عبد السالم بنسبة 74/792؛

أحمد الشناق بن عبد السالم بنسبة 148/792؛

محمد البركة الشناق بن عبد السالم بنسبة 22/792؛
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امينة الشناق بنت عبد السالم بنسبة 200/792؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشناق"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول؛ 

موقعه : مراكش املدينة، قاعة بناهيض، درب عليليش رقم 27 ؛ 

مساحته : 01 آر 51 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : درب عليليش؛

شرقا : حاج العربي و ورثة بوستة ؛

جنوبا : سوبدان محمد و ورثة موالي امحمد؛

غربا : الصابة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

 18 في   298 ش   36 صحيفة   27 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

أكتوبر 2019 مبراكش؛

رقم  التركات  138 سجل  93 صحيفة  بعدد  اراثة عدلي ضمن  رسم 

175 بتاريخ 07 يوليو 2017 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

 135 رقم  كناش   183 صحيفة   222 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 03 سبتمبر 2008 بتوثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 144 بتاريخ 04 أكتوبر 1980؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 83 صحيفة 92 كناش 3 عدد 69 في 17 

محرم 1402 بتوثيق مراكش؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 318 صحيفة 265 كناش  

رقم 3 بتاريخ 28 شوال 1378 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 10 مارس 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9297 - 43

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020 ؛

طالبي التحفيظ : 

شكير محياوي بن بوشعيب؛

سعاد آيت بعال بنت أحمد؛ مناصفة بينهما

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشويريج"؛

نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق أرضي و طابق علوي، حديقة ومسبح ؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون دوار أوالد مزوك؛ 

مساحته : 53 آر 56 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : مسلك عمومي؛

شرقا : مسلك عمومي ؛

جنوبا : مسلك عمومي؛

غربا : السعيد بنحيدة و أحمد بنحيدة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 127 صحيفة 165 كناش االمالك عدد 

263 بتاريخ 25 ديسمبر 2017 بتوثيق مراكش؛

االمالك  كناش   478 صحيفة   617 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 237 بتاريخ 31 أكتوبر 2017 بتوثيق مراكش؛

صورة لشهادة ادارية عدد 52/ق ت بتاريخ 29 ديسمبر 2016؛

صورة قرار عدد 52/2018 مبثابة رخصة البناء بتاريخ 05 ديسمبر 2018؛

صورة قرار عدد 17/2019 مبثابة رخصة السكن بتاريخ 01 أكتوبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 10 مارس 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9298 - 43

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد احلي عمارة بن عمر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " يحيى"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق علوي؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حي رياض العروس، درب الذباغ الكبير رقم 183؛ 

مساحته : 70 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : الدرب؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 32976 - 04 وحسن الكاص ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 39722 - 04؛

غربا : عائشة صبيتي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

430 كناش االمالك عدد  529صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

287 بتاريخ 27 ديسمبر 2019 بتوثيق مراكش؛

االمالك  كناش   111 صحيفة   113 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 287 بتاريخ 10 ماي 2019 بتوثيق مراكش؛

رسم راثة عدلي ضمن بعدد 122 صحيفة 148 الكناش الثاني رقم 34 

في 23 ذي لقعدة 1420؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1201 بتاريخ 09 أبريل 1991؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 206 صحيفة 228 الكناش االول رقم 71 

في 16 ربيع االول 1425؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 210 صحفة 222 كناش ش ل عدد 24 

في 06 جمادى ني 1386 بتوثيق مراكش؛

وكالة محررة باخلارج بتاريخ 30 أبريل 2019؛

حكم رقم 1515 بتاريخ 02 أكتوبر 2019 في امللف رقم 938/1201/2019 ؛

شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 25 نوفمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 10 مارس 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9299 - 43

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : محمد عزيب بن ابراهيم ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار فاطنة"؛

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة، بئرو دار للسكن؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة أوالد حسون، دوار أوالد بوزيد؛ 

مساحته : 23 آر 50 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : مسلك؛
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شرقا : عبد السالم ابيض بن بريك ؛

جنوبا : العربي الشباني؛

غربا : مسلك؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 12 صحيفة 13 كناش االمالك رقم 265 

بتاريخ 31 أكتوبر 2017 بتوثيق مراكش؛

 112 33 كناش ل عدد  45 صحيفة  رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 11 أبريل 2007 ؛

 03 بتاريخ   105 477 ش  538 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

يوليو 2007؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 10 مارس 2020 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9300 - 43

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : ربيعة الزرهدي بنت محمد ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار الزرهدي"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابقني علويني و سطح به مرافق؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حي سيدي بنسليمان اجلزولي، درب الطلبة رقم 7؛ 

مساحته : 01 آر 05 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : الصابة ودرب الطلبة؛

شرقا : عبد الرحمان االدريسي ؛

جنوبا : ورثة العسال اخملتار؛

غربا : ورثة محمد بشاشة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق الهواء لفائدة ورثة لكبيرة 

لشرفاء بتداء من علو 2 متر مساحته 4 سنتيار ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 609 بتاريخ 12 أبريل 1994؛

رسم عدلي بتصحيح مساحة ضمن بعدد 298 صحيفة 302 كناش 

اخملتلفة رقم 242 بتريخ 12 نوفمبر 2019 بتوثيق مركش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 11 مارس 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9301 - 43

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : ايد بوفكر احلسن بن محمد ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسمني"؛

نوعه : قطعة أرضية  ؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم، 

دوار أوالد شعوف؛ 

مساحته : 70 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : محمد الناصري؛

شرقا : علي جعفر ؛

جنوبا : عبد السالم النصيري؛

غربا : ممر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 316 صحيفة 276 كناش االمالك رقم 

162 بتاريخ 03 فبراير 2011؛

ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 454 صحيفة 279 كناش اخملتلفة 

رقم 244 بتاريخ 24 ديسمبر 2019 توثيق مركش؛

شهادة ادارية رقم 129 بتاريخ 07 أكتوبر 2019؛

 276 صحيفة   304 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  قسمة  رسم  نسخة 

كناش االملك رقم 129 بتاريخ 04 أبريل 2008 بتوثيق مراكش

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 11 مارس 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9302 - 43

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

مصطفى قسوح بن محمد بنسبة 2/14؛

فاحت قسوح بن محمد بنسبة 2/14؛

عبد العزيز قسوح بن محمد بنسبة 2/14؛

فاطمة قسوح بنت محمد بنسبة  1/14؛

خديجة قسوح بنت محمد بنسبة  1/14؛

السعيد قسوح بن محمد بنسبة 2/14؛

صالح الدين قسوح بن محمد بنسبة 2/14؛

عبد احلق قسوح بن محمد بنسبة 2/14؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اخلير 1"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي و طابق أول  ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، باب ايالن، درب القاضي رقم 159؛ 

مساحته : 01 آر 60 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : ابراهيم أحمد ايت عابدودرب قايد راسو؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 6395 - 43؛

جنوبا : زهرو بنت ملني وعبد الفتاح حللك؛

غربا : الرسم العقاري رقم 70113 - 43 و مطلب التحفيظ رقم 39710 - 04؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   200 صحيفة   206 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 247 بتاريخ 19 ديسمبر 2019 توثق مركش؛

رقم  التركات  137 كناش  85 صحيفة  بعدد  اراثة عدلي ضمن  رسم 

179 بتريخ 19 سبتمبر 2018 توثيق مراكش؛
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رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 366 صحيفة 452 كناش تركت رقم 109 

باريخ 13 ديسمبر 2010 توثيق مراكش؛

شهاد توحيد االسم رقم 35 بتاريخ 09 يناير 2020؛

 14 رقم  كناش   454 صحيفة   1483 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 25 يناير 1964 توثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 11 مارس 2020 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9303 - 43

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

أم هاني االزهر بنسبة 151/1536 ؛

عبد اللطيف بنشقرون بن أحمد بنسبة 278/1536؛

حفيظة بنشقرون بنت أحمد بنسبة 91/1536؛

عبد الغني بنشقرون بن أحمد بنسبة 278/1536؛

نعيمة بنشقرون بنت أحمد بنسبة 91/1536؛

نفيسة بنشقرون بنت أحمد بنسبة 91/1536 ؛

عبد الرحيم بنشقرون بن أحمد بنسبة 278/1536؛

عبد الصادق بنشقرون بن أحمد بنسبة 278/1536؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بنشقرون"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول وسطح   ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، رياض العروس، درب أصبان رقم 40؛ 

مساحته : 82 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : رياض كوكوفو؛

شرقا : الرسم العقاري رقم  60973 - 43 ؛

جنوبا : ورثة الدقاق بن ابرهيم؛

غربا : ورثة الدقاق بن ابراهيم؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

 17 االول منرة  62 كناش  596 صحيفة  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

توثيق املنشية؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 194 صحيفة 218 كناش 

التركات رقم 28 بتاريخ 27 يوليو 1999 توثيق مراكش؛

رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 139 صحيفة 159 سجل االمالك 275 

بتاريخ 17 أغسطس 2018 قسم قضاء االسرة مبراكش؛

379 كناش اخملتلفة  457 صحيفة  تعريف باشهاد عدلي ضمن بعدد 

رقم 231 في 15 أكتوبر 2018 بتوثيق مراكش؛

االمالك  سجل   195 صحيفة   183 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 291 بتاريخ 02 سبتمبر 2019 بتوثيق مراكش؛ 

بيان نسب متلك عدلي ضمن بعدد 88 صحيفة 99 كناش اخملتلفة عدد 

248 بتاريخ 24 ديسمبر 2019 توثيق مراكش؛

مجموعة وكاالت عدلية وخرى تابثة االمضاء؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 16 مارس 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9304 - 43

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

سعيد البعمراني بن علي بنسبة 1/2؛

مليكة بولفري بنت الهاشمي بنسبة ½؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البعمراني"؛

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابقني علويني وسطح   ؛ 

ابراهيم  الويدان، جماعة واحة سيدي  دائرة  : عمالة مراكش،  موقعه 

دوار برحمون؛ 

مساحته : 60 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عبد العزيز بن براهيم ؛

جنوبا : ورثة بن الفاطمي؛

غربا : محمد غزيف؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 281 صحيفة 345 كناش االمالك رقم 

221 بتاريخ 09 فبراير 2016 توثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 268 صحيفة 311 كناش االمالك رقم 

195 بتاريخ 24 يونيو 2014 توثيق مراكش؛

رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 221صحيفة 218 كناش االمالك رقم 

1 بتاريخ 20 يناير 2009؛

شهادة ادارية عدد 73 بتاريخ 29 ماي 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 16 مارس 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9305 - 43

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : محمد مرشيد بن محمد فتحا بن محمد ؛

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

نوعه : أرض فالحية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم ، اخلير2؛ 

مساحته : 01 هكتار 39 آر 50 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : رسم عقاري رقم4093 - 43 ؛

جنوبا : رسم عقاري رقم21666 - 43 ، رسم عقاري رقم 7412 - 22؛
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غربا : رسم عقاري رقم5947 - 43 ؛

أتر   4 عرضها  : طريق عمومية  العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

تخترق امللك املدكور ؛

أصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن  أصلها بعدد 299 صحيفة 264 

كناش رقم 101 بتاريخ 18 أغسطس 2006 بتوثيق مراكش؛

وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 10 ماي 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 16 مارس 2020 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9306 - 43  

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : عمر اإلدريسي ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صفورة"؛

نوعه : أرض فالحية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة و جماعة الويدان، دوار بن العربي ؛

مساحته : 15 آر 41 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : موسى سليماني؛

شرقا : محمد برحيوي و عبد الكرمي املباركي ؛

جنوبا : مراد العيساوي؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن  بعدد 55 صحيفة 47 كناش األمالك رقم 

270 بتاريخ 12 فبراير 2018 بتوثيق مراكش؛

وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 31 يوليو 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2019 عدد 69 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 18 مارس 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9307 - 43

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : موسى سليماني؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أمني"؛

نوعه : أرض فالحية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة  و جماعة الويدان ، دوار بلعربي؛ 

مساحته : 15 آر 62 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : محمد برحيوي ؛

جنوبا : عمر اإلدريسي ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 

 270 رقم  كناش   45 صحيفة   53 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

بتاريخ 12 فبراير 2018 ؛

وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 31 يوليو 2019؛

شهادة إدارية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 عدد 70 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 18 مارس 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9308 - 43

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

محمد بن السي مو بن حسن بنسبة 2/7؛

زهراء بن السي مو بنت حسن بنسبة1/7؛

نورة بن السي مو بنت حسن بنسبة 1/7 ؛

مليكة بن السي مو بنت حسن بنسبة 1/7 ؛

سالم بن السي مو بن حسن بنسبة 2/7؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عائشة"؛

نوعه : دار تشتمل على قبو ، طابق علويني  و سطح به مرفق؛ 

موقعه : مراكش املدينة باب دكالة درب السهب رقم 22؛ 

مساحته : 82 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : رسم عقاري رقم 9864 م ؛

جنوبا : ورثة خدروم ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 

األمالك   كناش   434 صحيفة   405 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 277 بتاريخ 03 فبراير 2019  توثيق مراكش؛

 1985 يناير   23 بتاريخ   213 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  لرسم  نسخة 

بتوثيق مراكش ؛

رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 180 صحيفة 174 كناش التركات عدد 

176 بتاريخ 24 نوفمبر 2017 بتوثيق مراكش ؛

وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 30 ديسمبر 2019؛

نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 02 أبريل  2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 18 مارس 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9309 - 43

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : املديرية اجلهوية للتجهيز و النقل و اللوجيستيك 

مبراكش ) امللك العام للدولة (؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االطريق الثالثية رقم 

6101 " الطرق اجلعفرية" "؛

نوعه : طريق عمومية ) الطريق الثالثية ؤقم 6101( ؛ 
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الطريق   ، ابراهيم  سيدي  واحة  ،جماعة  مراكش  عمالة   : موقعه 

الثالثية 6101 )الطريق اجلعفرية(؛ 

مساحته : 16 هكتار 60 آر 00 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : بور حربيل؛

شرقا : بور حربيل ؛

جنوبا : بور حربيل ؛

غربا : بور حربيل ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 

صورة من اجلريدة الرسمية عدد 4130 بتاريخ 25 ديسمبر 1991؛

صورة لطلب التعرض بتاريخ 17 ماي 2019؛

طلب إدراج مطلب التحفيظ بتاريخ 06 يناير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 19 مارس 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9310 - 43  

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : الكراح نعيمة ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك نعيمة الكراح"؛

نوعه : دار للسكن ؛ 

درب   ، العزيز  عبد  سيدي   ، العروس  رياض  املدينة  مراكش   : موقعه 

شنتوف رقم 77؛

مساحته : 64 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : محمد زاك؛

شرقا : موحى ، عائشة غرسي؛

جنوبا : حسن يقني؛

غربا : مطلب عدد 38710 - 04 ، مسجد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 238 صحيفة 148 كناش عدد 12 بتاريخ 

19 يوليو 1968؛

رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1708 بتاريخ 29 يونيو 1985 ؛

رسم شراء عدلي  حفظ حتت عدد 2745 بتاريخ 25 نوفمبر 1998؛

 485 316 صحيفة  بعدد  أصلها  إراثة عدلي ضمن  رسم  نسخة من 

كناش التركات رقم 12 بتاريخ 07 يناير 1999 بتوثيق مراكش ؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 236 صحيفة 295 الكنش األول رقم 96 

بتاريخ 05 يونيو 2006 ؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 71 صحيفة 107 الكناش األول رقم 

298 بتاريخ 13 ديسمبر 2019 ؛

نسخة من رسم وصية عدلي ضمن أصلها بعدد 122 صحيفة 171 

كناش التركات رقم 14 مكرر بتاريخ 27 صفر 1417 توثيق مراكش ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 19 مارس 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9311 - 43  
تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 
موالي احمد البوعناني اإلدريسي بن محمد بنسبة 2/10؛

موالي عبد اهلل البوعناني اإلدريسي  بن محمد بنسبة 2/10؛
فاطمة الزهراء البوعناني اإلدريسي  بنت محمد بنسبة 1/10؛

لطيفة البوعناني اإلدريسي بنت محمد بنسبة 1/10؛
زينب البوعناني اإلدريسي بنت محمد بنسبة 1/10؛

موالي احفيظ البوعناني اإلدريسي  بن محمد بنسبة 2/10؛
ثريا البوعناني اإلدريسي  بنت محمد  بنسبة 1/10 ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك البوعناني"؛
نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي ، طابق علوي و سطح ؛ 

موقعه : مراكش املدينة جامع الفنا قاعة بناهيض درب بونوار رقم 15؛
مساحته : 81 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 
شماال : بورحيم السعيد؛

شرقا : درب بونوار ؛
جنوبا : الشريف سي محمد ، ورثة العاصمي حمودة؛

غربا : الطريق ، شكور حميد؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 
رسم شراء  عدلي ضمن  بعدد 33 صحيفة 261 كناش األمالك رقم 

38 بتاريخ 31 ديسمبر 1954 ؛
- رسم عدلي ضمن بعدد 548 صحيفة 497 كناش عدد 65 بتاريخ 08 

ديسمبر 2003 بتوثيق مراكش ؛ 
- رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 224 صحيفة 307 الكناش الثاني رقم 

180 بتاريخ 21 مارس 2018  ؛
- نسخة من رسم الوفاة مؤرخة في 28 فبراير 2018 عدد 17  ؛

- وكالة عرفية مصادق عليها بتاريخ 24 ديسمبر 2019  ؛
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 19 مارس 2020 على الساعة 12:30.

خالصة إصالحية - تتعلق امللك املسمى " ملك ستير "؛
مطلب رقم 8879 - 43  الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1052 بتاريخ  27 فبراير 2019
مسطرة  فإن  2020؛  يناير   20 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
43؛   -  8879 رقم  املطلب  ذي  "؛  ستير  ملك   " املسمى  امللك  حتفيظ 
الكائن عمالة مراكش، دائرة و جماعة الويدان، دوار بلعربي؛  تتابع من 
اآلن فصاعدا في اسم السيدة  فواز فوزية بنت محمد؛ وذلك مبقتضى 
العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا عقد موثق مؤرخ 

في 18 ديسمبر 2019. 

خالصة إصالحية - تتعلق امللك املسمى " بنبيضة "
مطلب رقم 9269 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1096 بتاريخ  01 يناير 2020
مسطرة  فإن  2020؛  يناير   20 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املسمى " بنبيضة "؛ ذي املطلب رقم 9269 - 43؛ الكائن 
مبراكش املدينة، دائرة الباهية، بوطويل، حي رياض الزيتون القدمي ،درب 
شعبان رقم 10 مكرر ؛  تتابع من اآلن فصاعدا  على الشياع و بنسبة 

متساوية بينهما في اسم السيد و السيدة  : 
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احمد حسني محماد بن محمد؛

تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك  جهان؛  أنا  ألكسندرا 

للمطلب املذكور وكذا :

-عقد موثق مؤرخ في 13 يناير 2020 مرفق بوكالتني توثيقيتني مؤرختني 

في 13يناير 2020. 

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش سيدي بوسف بن علي

   جواد شريفي.

 

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 141793 - 44

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : احلفيظ اهلل مرمي بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض احلطة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " أرض احلطة ".

 نوعه : أرض عارية بها دار للسكن من طابق ارضي وطابق أول .

موقعه  :  دوار اوالد احميدة جماعة العامرية قيادة بني هالل سيدي بنور.

مساحته : 04  ار 60 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة مرمي بنت بيبح

شرقا : مسلك عمومي

جنوبا : ورثة مبارك بن بيبح 

غربا : ورثة امحمد بلحسن.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2019

شهادة إدارية مؤرخة في   19 نوفمبر 2019

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة  صباحا.

مطلب رقم  141794 - 44

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020

طالب التحفيظ : عيساوي احمد بن سالم  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض اجلامع".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " أرض اجلامع ".

نوعه : أرض فالحية بورية .

موقعه : دوار عزيب موالي التهامي جماعة كريديد قيادة اوالد عمران 

سيدي بنور.

مساحته : 11  ار 93 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : طريق عمومي عرضه 6 امتار

شرقا : ورثة بوشعيب بن اجلياللي ومسجد

جنوبا : حرم وزنقة بعرض متر واحد 

غربا : طريق عمومي عرضه 3 امتار

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2018

شهادة إدارية مؤرخة في   14 ديسمبر 2018

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2020 على الساعة 11 و30 دقيقة  صباحا.

مطلب رقم  141795 - 44

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020 

طالب التحفيظ : معروفي ابراهيم بن الغوتي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكاعة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " اكاعة ".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار سبت املعاريف جماعة كريديد قيادة اوالد عمران اقليم 

سيدي بنور.

مساحته : 09  ار 80 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري رقم 18108 - 44

شرقا : محمد معروفي

جنوبا : طريق 

غربا : طريق

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2019

شهادة إدارية مؤرخة في   27 نوفمبر 2019

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2020 على الساعة 12 و45 دقيقة  زواال.

مطلب رقم  141796 - 44

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020

طالب التحفيظ : معروفي ابراهيم بن الغوتي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " املرس ".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار سبت املعاريف جماعة كريديد قيادة اوالد عمران افليم 

سيدي بنور.

مساحته : 07  ار 50 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري رقم 15415 - 44 ومحمد املعروفي

شرقا : طريق
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 36147 - 44

غربا : الرسم العقاري رقم 18108 - 44

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك  : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2019

شهادة إدارية مؤرخة في   04 نوفمبر 2019

تاريخ التحديد املؤقت : 23 مارس 2020 على الساعة 13 و30 دقيقة  زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "جنان احليمر"

مطلب رقم 19206 - 44

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 16 يناير 2020. فإن مسطرة حتفيظ 

 .44  -  19206 رقم  التحفيظ  مطلب  احليمر"   "جنان  املسمى  امللك 

الكائن مبنطقة الضم بور 4 باوالد عمران، تتابع مسطرة حتفيظه من 

االن فصاعد في اسم : 

1– السريدي عبد العزيز بن عباس بصفته مالكا وحيدا.

وذلك استنادا على الوثائق السابق إيداعها وكذا :

1 - حكم ابتدائي صادر عن ابتدائية سيدي بنور رقم 89/10 ملف رقم 

220/2009 املؤرخ في 08 ديسمبر 2010.

2 - شهادة بعدم الطعن باالستئناف  مؤرخة في 14 ماي 2013. 

3 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 27 سبتمبر 1999.

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور بالنيابة.

            مبارك انوفر.

 

محافظة تاوريرت

 

مطلب رقم 7466 - 51

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020 .

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

امالك الدولة بوجدة؛

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مكتب االستشارة الفالحية" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مكتب االستشارة الفالحية ".

نوعـه : أرض مكتب االستشارة الفالحية.

مكتب  املدعو  احملل  الويدان  ملقى  جماعة  تاوريرت،  إقليم   : موقعه 

االستشارة الفالحية.

مساحته : 62 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : قدور كارزياد ؛

شرقا : محمد اليوهاني؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم o/6950 ؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 19؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- نسخة من كناش احملتويات مؤرخة في 29 نوفمبر 2019؛

- تصميم موقعي للعقار؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 23 مارس 2020 على 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت. 

                                        فوزي متون.

 

محافظة سوق أربعاء الغرب
  

 

مطلب رقم 7630 - 52

تاريخ االيداع  : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد الريعي بن بوسلهام 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ركبة الفرايس

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ركبة الفرايس "

نوعه : ارض فالحية 

موقعه :  جماعة الشوافع دوار لظهر اعجاج

مساحته : 02هـ 92ار57س تقريبا

شماال : الطريق العمومية 

شرقا : الطريق العمومية 

جنوبا :  الطريق العمومية

غربا :  ورثة حلمر بن الضيف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

 01 بتاريخ   100 كناش   147 صحيفة   288 عدد  عدلي  ملكية  -رسم 

نوفمبر 2019

التاريخ املقرر لعملية التحديد االولي  24 مارس 2020 على الساعة 

10 و30دقيقة صباحا.

 مطلب رقم 7631 - 52

تاريخ االيداع 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد الريعي بن بوسلهام   

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلمري

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلمري"

نوعه : ارض فالحية 

موقعه : جماعة الشوافع مزارع اوالد بسام 

مساحته : 01هـ 85ار35س تقريبا
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شماال : احلسني بن محمد بلحاج 

شرقا : ارض اجلماعة

جنوبا :  بوحمالة احميدو

غربا : ورثة عبدالسالم بن احميدو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشئ

اصل امللك :

بتاريخ01   100 كناش   179 صحيفة  عدد288  عدلي  ملكية  رسم   -

نوفمبر 2019

التاريخ املقرر لعملية التحديد االولي هو 24 مارس 2020 على الساعة 

12و30دقيقة  مساءا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق األربعاء بالنيابة.

                    عبد االله املعطاوي.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18710 - 53

تاريخ اإليداع : 15 يناير  2020.

طالب التحفيظ السادة  : 

رقية ازهري بنت عبد السالم بنسبة 110880/554400

بوشعيب ازهري ابن املعطي بنسبة 31680/554400

السعدية ازهري بنت املعطي بنسبة 15840/554400

محمد ازهري ابن املعطي بنسبة 31680/554400

حسن ازهري ابن املعطي بنسبة 31680/554400

املصطفى ازهري ابن املعطي بنسبة 31680/554400

عائشة ازهري بنت املعطي بنسبة 15840/554400

تورية ازهري بنت املعطي بنسبة 15840/554400

زهرة ازهري بنت املعطي بنسبة 15840/554400

عمر ازهري ابن املعطي بنسبة 31680/554400

عبد الرحمان العمري ابن بوشعيب بنسبة 24640/554400

محمد العمري ابن بوشعيب بنسبة 24640/554400

فاطمة العمري بنت بوشعيب بنسبة 12320/554400

حسن العمري ابن بوشعيب بنسبة 24640/554400

مينة العمري بنت بوشعيب بنسبة 12320/554400

فتيحة العمري بنت بوشعيب بنسبة 12320/554400

املصطفى الغالبي ابن محمد بنسبة 28770/554400

عبد الرحيم الغالبي ابن محمد بنسبة 28770/554400

خدوج الغالبي بنت محمد بنسبة 14385/554400

فاضمة املودن بنت محمد بنسبة 8085/554400

فتاح الغالبي ابن محمد بنسبة 10290/554400

سعيدة الغالبي بنت محمد بنسبة 5145/554400

رشيد الغالبي ابن محمد بنسبة 10290/554400

زهرة الغالبي بنت محمد بنسبة 5145/554400

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اوالد عزوز  . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اوالد عزوز  .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد ابريك  .

مساحته  : 72 آر 76 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 3613 عرضها 30 متر و الفكاك محمد 

و مطلب رقم 327 - 53 ؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 110983 - 53 والرسم العقاري رقم 37792 س ؛

جنوبا : مطلب رقم 12875 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 322 - 53 و ورثة احملجوبة بنت بابا  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - نسخة لرسم ملكية قصد التحفيظ عدلي مضمن بتوثيق برشيد 

بعدد 278 صحيفة 267 كناش األمالك عدد 48 بتاريخ 20 سبتمبر 2001.

 299 256 صحيفة  بتوثيق برشيد بعدد  اراثة عدلي مضمن  - رسم   

كناش التركات عدد 18 بتاريخ 14 سبتمبر 2001.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 166 كناش عدد 

317 بتاريخ 19 يونيو 2019.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 106 كناش عدد 

304 بتاريخ 26 فبراير 2019.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 5509 صحيفة 194 

كناش التركات عدد 83 بتاريخ 15 يوليو 1989.

 370 الدارالبيضاء بعدد  اراثة عدلي مضمن بتوثيق   - نسخة لرسم 

صحيفة 485 كناش عدد 36 بتاريخ 16 ديسمبر 1999.

كناش   269 بعدد  الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  رسم   -  

التركات عدد 125 بتاريخ 10 يناير  2011.

 - رسم اراثة عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 147 كناش عدد 

214 بتاريخ 17 أبريل 2014.

 - رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق الدارالبيضاء بعدد 504 كناش 

عدد 439 بتاريخ 31 أكتوبر 2019.

 - موافقة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 03 يناير  2020.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 25 ديسمبر 2019.

 - وكالة خاصة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 20 ديسمبر 2019.

بتوثيق  مضمن  عدلي  وكالة  لرسم  لالصل  مطابقة  نسخة   -  

الدارالبيضاء بعدد 217 كناش اخملتلفة عدد 439 بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 16 مارس 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا .
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مطلب رقم 18711 - 53

تاريخ اإليداع : 16 يناير  2020.

طالب التحفيظ : السيد الدولة املغربية امللك اخلاص. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد احلوض  . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد احلوض .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد عبو دوار شرقاوة  .

مساحته  : 06 هك 59 آر 30 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : طريق اقليمية  ؛

شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : مطلب رقم 1123 - 15 ؛ 

غربا : مطلب رقم 1123 - 15  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - صورة شمسية للجريدة الرسمية عدد 3638 مؤرخة في 21 يوليو 1982.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 16 مارس 2020 على الساعة الواحدة  زواال .

مطلب رقم 18712 - 53

تاريخ اإليداع : 16 يناير  2020.

طالب التحفيظ : السيد  الدولة املغربية امللك اخلاص. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلضنة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلضنة.

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد املقاطعة اخلامسة دوار التشايش  .

مساحته  : 13 هك 17 آر 00 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : مطالب عد : 7335 - 7449-15 - 53 - 8148 - 53 - 2642 - 53 - 7478 - 53؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 1291 - 53 و ورثة احلاج القديري و مطالب 

عدد : 4089 - 53 - 7281-53 - 7284-53 - 7430-53 - 4880-53  ؛

جنوبا : طريق عمومية و  الرسم العقاري رقم 25268 - 53 ؛ 

غربا :  الرسم العقاري رقم 32419 - 53 و  الرسم العقاري رقم 32418 

- 53 ومطلب 7396 - 53 و  الرسم العقاري رقم 6810 - 53 و  الرسم 

العقاري رقم 33472 - 53    ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - صورة شمسية للجريدة الرسمية عدد 3638 مؤرخة في 21 يوليو 1982.

 - مقتطف من كناش احملتويات غير مؤرخ.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 16 مارس 2020 على الساعة الثالثة  زواال .

مطلب رقم 18713 - 53

تاريخ اإليداع : 17 يناير  2020.

طالب التحفيظ : السيد  احمد حميدون بن احمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض نسنيسة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك حميدون.

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بنحمدون دوار حمرودة  .

مساحته  : 01 هك 00 آر 61 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ورثة توبال املكي بن احمد؛

شرقا : مسلك من 10 أمتار ؛

جنوبا : ورثة عبد اهلل عكوش بن احلسني ؛ 

غربا : ورثة توبال محمد بن احمد  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 245 صحيفة 193 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 21 نوفمبر 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 229 صحيفة 329 

كناش التركات عدد 154 بتاريخ 13 ديسمبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 111 مؤرخة في 10 أكتوبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 17 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18714 - 53

تاريخ اإليداع : 20 يناير  2020.

طالب التحفيظ : السيد  جميلة شكير بنت محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض شرقاوة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض شرقاوة.

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن مشيش دوار الكنانط  .

مساحته  : 15 آر 63 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 10518/س؛

شرقا : شاكر صفية ؛

جنوبا : طريق مارة من 5 امتار ؛ 

غربا : شاكر العبدية  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 184 صحيفة 144 

كناش األمالك عدد 104 بتاريخ 15 مارس 2012.

 280 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اقارب  بني  صدقة  رسم   -  

صحيفة 313 كناش االمالك عدد 105 بتاريخ 22 مارس 2012.
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 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 365 صحيفة 378 

كناش األمالك عدد 112 بتاريخ 26 أبريل 2013.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 20 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18715 - 53

تاريخ اإليداع : 20 يناير  2020.

طالب التحفيظ : السيد  مليكة زهير بنت محمد. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض اجلنان 3 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض اجلنان 3.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل اوالد احريز دوار الشكة  .

مساحته  : 66 آر 72 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ورثة قمر احمد بن اجلياللي؛

شرقا : ورثة زهير الزهرة ؛

جنوبا : مسلك من 10 امتار ؛ 

غربا : زهير الكنبوشية  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 603 صحيفة 430 

كناش األمالك عدد 146 بتاريخ 01 مارس 2019.

 - صورة طبق االصل لشهادة ادارية عدد 47 مؤرخة في 03 ديسمبر 2018.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في 17 يناير  2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 20 مارس 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 18716 - 53

تاريخ اإليداع : 21 يناير  2020.

طالب التحفيظ : السيد  مرمي زهي بنت محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بوطرة ق 1 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوطرة ق1.

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته  : 27 آر 32 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : طريق عرضها 05 امتار ؛

شرقا : طريق عرضها 05 امتار  ؛

جنوبا : زهي بوشعيب  ؛ 

غربا : زهي بوشعيب   ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 304 صحيفة 243 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 17 ديسمبر 2019.

 -  صورة  شمسية لشهادة ادارية عدد 119 مؤرخة في 14 نوفمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18717 - 53

تاريخ اإليداع : 21 يناير  2020.

طالب التحفيظ : السيد  مرمي زهي بنت محمد . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بوطرة ق 6 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوطرة ق6.

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته  : 30 آر 81 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ورثة بوشعيب بن اودادس  ؛

شرقا : عزمي رقية وعبد الرحمان بن محمد بن ادريس   ؛

جنوبا : زهي بوشعيب   ؛ 

غربا : طريق عرضها 05 امتار    ؛

احلقوق العينية والتحمالت : ممر من مترين وخط كهربائي من الضغط 

املنخفض .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 305 صحيفة 244 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 17 ديسمبر 2019.

 -  صورة  شمسية لشهادة ادارية عدد 120 مؤرخة في 14 نوفمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 18718 - 53

تاريخ اإليداع : 21 يناير  2020.

طالب التحفيظ : السيد  بوشعيب حافظي بن العربي  . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد تبودة  . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد تبودة .

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي واسطبل .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بن حمدون  دوار اوالد عبد القادر    .

مساحته  :  07 هك 16 آر 60 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 18084 - 15 ؛

شرقا : محمد حافظي وامحمد حافظي   ؛

جنوبا : IC 252   كدية اخليل   ؛ 

غربا : زهرة حافظي    ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .
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أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 194 صحيفة 151 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 22 نوفمبر 2019.

 -  صورة  شمسية لشهادة ادارية عدد 122 مؤرخة في 31 أكتوبر 2019. 

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في 12/2019 .

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة الواحدة والنصف زواال .

مطلب رقم 18719 - 53

تاريخ اإليداع : 21 يناير  2020.

طالب التحفيظ : السيد  بوشعيب حافظي بن العربي . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد تبودة  . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد تبودة .

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي بنحمدون  دوار اوالد عبد القادر    .

مساحته  : 02 هك 62 آر 47 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ممر عرضه 02 امتار  ؛

شرقا : ممر عرضه 10 امتار   ؛

جنوبا : كدية اخليل 252  ؛ 

غربا : عسير عبد الكرمي    ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 195  صحيفة 153 

كناش األمالك عدد 159 بتاريخ 22 يناير  2019.

 -  صورة  شمسية لشهادة ادارية عدد 123 مؤرخة في 31 أكتوبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال .

مطلب رقم 18720 - 53

تاريخ اإليداع : 21 يناير  2020.

طالب التحفيظ : السيد  فؤاد بعازة بن ادريس  . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الك الرسم العقاري رقمني 1 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الك الرسم العقاري رقمني 1.

نوعه : أرض فالحية بها حوض و بئر.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة  دوار الركاكنة .

مساحته  : 05 هك  00 آر 00 س تقريبا.

 حدوده : 

بوشواطة  وورثة  السالم  عبد  بن  وبوشعيب  بوشواطة  ورثة   : شماال 

الشهب وورثة بوشواطة العربي بن عبد السالم واجلياللي ولد الساملية  ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم  99697 - 53   ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم  42989 - 53 والرسم العقاري رقم  42988 - 53   ؛ 

غربا : ورثة بعازة احلاجة    ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 155 صحيفة 103 

كناش األمالك عدد 131 بتاريخ 01 نوفمبر 2019.

- رسم اصالح  عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 563 صحيفة 404 

كناش اخملتلفة  عدد 62 بتاريخ 25 ديسمبر 2019.

- عقد بيع موثق مؤرخ في 04و13 نوفمبر 2019 

 11 في  مؤرخة   10 عدد   ادارية  لشهادة  لألصل  مطابقة  نسخة   -

ديسمبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 24 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                   فريد بدري.

 

محافظة أزيالل

 

مطلب رقم 33530 - 55 

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أم توفنيت "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  أم توفنيت " 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ازيالل جماعة بني حسان احملل املدعو ابراغن  

 مساحته : 1  هـ 50 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : ورثة ايت خليفة و ايت بوستة 

جنوبا : ورثة ايت خليفة 

غربا : عبد اهلل ايت احميدة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 -شهادة إدارية بتاريخ 9 يناير 2020 

 -حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2020 على الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 33531 - 55 

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  تني أمادي 3"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  تني أمادي 3" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ازيالل جماعة بني حسان احملل املدعو ابراغن  

 مساحته :  36  آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة ايت خليفة

شرقا : ورثة ايت خليفة 

جنوبا : ايت بوستة 

غربا : احلسني بويكضاض و علي اشمراح 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 -شهادة إدارية بتاريخ 9 يناير 2020 

 -حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 مارس 2020 على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 33532 - 55 

تاريخ اإليداع : 10 يناير 2020

طالب التحفيظ : املسعودي فاطمة بنت محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  بقعة ارضية ب ايت داود"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  فاطمة" 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه : إقليم ازيالل جماعة واويزغت احملل املدعو ايت داود 

مساحته : 88 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الداودي عبد العزيز و فضلي فضيلة

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : الدمراني محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 3 بتاريخ  قسمة  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  -صورة   

أغسطس 1979

 -صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 26 ديسمبر  2002 

 -نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14يناير 2003 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 11مارس 2020 على الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 33533 - 55 

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020

طالب التحفيظ : تسكا ابراهيم بن سعيد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بقعة إدارية بحي ايت درى"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  مرمي" 

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ايت درى 

مساحته : 80 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : نفيس محمد

شرقا : نايت اوسيدي اسماعيل 

جنوبا : أيت همو حماد 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء .

سند التملك : 

 -صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18ابريل 2008 

 -صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 17ابريل 2012 

 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13يونيو 2012

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13مارس 2020 على الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 33534 - 55 

تاريخ اإليداع : 14يناير 2020

طالب التحفيظ : ايتعمي سعيد بن ايشو بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  قطعة أرضية بحي الزاوية"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  كوثر" 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

مساحته :  1  آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : تعدوشت عائشة 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : ايت خويا حلسن سعيد

غربا : تعدوشت عائشة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 -رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16يناير 2004 

 -شهادة إدارية بتاريخ 6 يناير 2020  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13مارس 2020 على الساعة 14 

بعد الزوال .

مطلب رقم 33536 - 55 

تاريخ اإليداع : 15يناير 2020

طالب التحفيظ : مودو حمو بن احماد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  افال نغير"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  افال نغير"

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أزيالل القدمي 

مساحته :   77 س تقريبا

حدوده : 

شماال : عائشة ايت اوخريض
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شرقا : ماما ايت اخريض 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : بية حدو نايت اوخريض 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 -رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 4 ابريل 2019 

 -شهادة إدارية بتاريخ 30 ديسمبر  2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16مارس 2020 على الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 33537 - 55 

تاريخ اإليداع : 15يناير 2020

طالب التحفيظ : ويسران مصطفى بن ايدير بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغير نحاحان"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "عاديل" 

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي أزيالل القدمي 

مساحته :  1 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : أيت الطالب احلسني

شرقا : وعوش محمد 

جنوبا : طريق 

غربا : العسكري محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 -رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 11 فبراير2019

 -شهادة إدارية بتاريخ 10 يناير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16مارس 2020 على الساعة 14 

بعد الزوال 

مطلب رقم 33538 - 55 

تاريخ اإليداع : 16يناير 2020

طالب التحفيظ : بني العباسي جعفري بن سي اليزيد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  توريرت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  توريرت" 

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أيت تكال احملل املدعو دوار تزروت

مساحته :   7 : آ 25 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق االقليمية رقم 3105

شرقا : ايت ناصر أو عبد اهلل و عمر العباسي 

جنوبا : ايت ناصر أو عبد اهلل 

غربا : بني العباسي عبد الرحمان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك:

 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 9 فبراير 2017 

 - شهادة إدارية بتاريخ 15يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17مارس 2020 على الساعة 14 

بعد الزوال. 

مطلب رقم 33539 - 55 

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020

طالب التحفيظ : محمد الوردي بن احمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  بور العباس"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "   بور العباس " 

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي اغير 

مساحته : 1 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة العباسي العربي واحمد العباسي

شرقا : ورثة العباسي العربي واحمد العباسي

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 -رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 15 يناير 2018 

 -شهادة إدارية بتاريخ 15يناير 2020  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17مارس 2020 على الساعة 15 

و30 دقيقة بعد الزوال. 

مطلب رقم 33540 - 55 

تاريخ اإليداع : 16يناير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "  تريزيت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  تريزيت" 

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو احلدجة

مساحته :   7 : آ 50 س تقريبا 

حدوده:

شماال : طريق 

شرقا : احلسن او عبد الرحمان 

جنوبا : ورثة ايت عبو 

غربا : ورثة ايت عبو 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 -شهادة إدارية بتاريخ 15يناير 2020 

 -حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2020 على الساعة 11 

و30 دقيقة

مطلب رقم 33541 - 55 

تاريخ اإليداع : 16يناير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  فدان اسمسيل"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  فدان اسمسيل"

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو احلدجة 

مساحته :  1  هـ 20 آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة ايت غزون

شرقا : ورثة ايت ايهير 

جنوبا : ورثة عبد القادر بن فطومة 

غربا : ورثة الكبير بن عبو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 -شهادة إدارية بتاريخ 15يناير 2020  

 -حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2020 على الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 33542 - 55 

تاريخ اإليداع :  17يناير 2020

طالب التحفيظ : رشيد ايت متودةبن محمد بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "  بقعة أرضية باغير نحاحان"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زكرياء" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تفروين

مساحته : 1 آ تقريبا .

حدوده : 

شماال : بن صالح

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : الطالب احلسني 

غربا : الطالب احلسني

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

 -رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 21  سبتمبر 2006

 -شهادة إدارية بتاريخ 03 يناير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2020 على الساعة 14 

بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                                عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22792 - 56

تاريخ اإليداع : 14 يناير  2020

طالب التحفيظ : حمدي فاخوري بن احلبيب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار حمدي فاخوري 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار حمدي فاخوري 

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو حي التواغيل ، مدينة كلميم 

مساحته : 79 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد اخلصاصي

شرقا : بن البشير بن اخلليل؛

جنوبا : فاطمة الشريفية؛

غربا : مقبرة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 259 بعدد  1974 مضمن  نوفمبر   10 في  مؤرخ  -رسم شراء عدلي   1

صحيفة 203 كناش 1 عدد 27 بتاريخ 25 مارس 1975 

2 - نسخة شراء عدلية مؤرخة في 16 نوفمبر 1967 مضمن أصلها 

بعدد 656 صحيفة 383 كناش 01 عدد 16 

3 - نسخة شراء عدلية مؤرخة في 10  نوفمبر   1974 مضمن أصلها 

بعدد 259 صحيفة 203 كناش 01 عدد 27                 

2020 على  13 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22793 - 56

تاريخ اإليداع : 16 يناير  2020

طالب التحفيظ : هاشم بوزكا بن علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : هاشم2 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : هاشم2

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو  دوار اكيسل جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم 



791 عدد 1100 - 03 جمادى االخرة 1441 )29 يناير 2020(

مساحته : 08 هكتار 16 آر 60 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق املؤدية إلى توتلني

شرقا : ورثة محمد أو محمد ؛

جنوبا : ورثة اد البراهم ؛

غربا : حسن اسليمان ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

مضمن   2018 مارس   21 في  مؤرخة  عدلية  امللكية  ثبوت  -رسم   1

بسجل األمالك رقم 68 حتت عدد 207 بتاريخ 02 أبريل 2018 

2 - صورة شمسية من وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء 

3 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 04 يناير 2018 حتت 

عدد 05/ق ش ق

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00

مطلب رقم 22794 - 56

تاريخ اإليداع : 16 يناير  2020

طالب التحفيظ : هاشم بوزكا بن علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : هاشم 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : هاشم

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي

موقعه : احملل املدعو  دوار اكيسل جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم 

مساحته : 30 آر 28 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : الطريق بعضا و ورثة الكورميس مبارك او احلاج في البعض األخر ؛

جنوبا : تغزوت بعضا واد محماد في البعض األخر  ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 21 مارس 2018 مضمن بعدد 

206 سجل األمالك رقم 68 بتاريخ 02 أبريل 2018 

2 - صورة طبق األصل من وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء 

3 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 04 يناير 2018 04 ق ش ق                 

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00

مطلب رقم 22795 - 56

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020

طالب التحفيظ : نعيم حبيب بن احملجوب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حبيب نعيم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حبيب نعيم

نوعه : منزل للسكن بالسفلي و ثالثة طوابق علوية

موقعه : احملل املدعو  حي تيرت السفلى ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر 60 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة 1 بلوك أو

شرقا : عبد املالك أقادير ؛

جنوبا : سعيد بوزركطون ؛

غربا : الشارع أمن أوشن ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 23 يناير 2006 

2 - صورة طبق األصل من رسم مخارجة عدلية مؤرخة في 21 يونيو 

2003 مضمن بعدد 17 صحيفة 18 سجل األمالك رقم 26 بتاريخ 30 

يونيو 2003 

3 - عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 14  ديسمبر  2017 

4 -صورة شمسية من رخصة البناء مؤرخة في 15 ديسمبر 2017 عدد 

 925/2017

5 - صورة شمسية من رخصة شغل األمالك اجلماعية مؤرخة في 15 

ديسمبر 2017 عدد 925/2017.

على  مارس2020   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22796 - 56

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020

طالب التحفيظ :

1 - عمر اعريب بن احلبيب بنسبة ½ 

2 - خاليد اعريب بن احلبيب بنسبة ½ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الفتح2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الفتح2

 نوعه : أرض فالحية

و  جماعة  العشار  ام  مبزارع  عتمان  سيدي  ربوة  املدعو  احملل   : موقعه 

قيادة أسرير إقليم كلميم ، 

مساحته : 82 آر 30 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 1

شرقا : ورثة محمد بن احمد ؛

جنوبا : ورثة احلبيب؛

غربا : ورثة احلبيب و مطلب التحفيظ رقم 13649 - 56؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 2012 ابريل   25 في  بيع عدلي مؤرخ  األصل من رسم  1 -صورة طبق 

 12 بتاريخ   52 رقم  األمالك  سجل   206 صحيفة   200 بعدد  مضمن 

يونيو 2012 
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2 - موافقة و إشهاد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 13 يناير 2020 

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 22 أكتوبر 2018 مضمن حتت رقم 45/2018 

ديسمبر     18 في  مؤرخ  عدلية  اراثة  نسخة  من  شمسية  -صورة   4

 09 01بتاريخ  7 سجل اخملتلفة رقم  12 صحيفة  1983 مضمن بعدد 

ديسمبر 1993 

5 - صورة شمسية من فرع عدلي مؤرخ في 27  سبتمبر  1940 

6 - صورة شمسية من عقد شراء عدلي مؤرخ في 27  سبتمبر  1940 

عدد 139 صحيفة 70 

7 - صورة شمسية من رسم إراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 18 ماي 2009 

فبراير   29 و فريضة عدلية مؤرخة في  إراثة  - صورة شمسية من   8

بتاريخ   06 التركات رقم  03 سجل  02 صحيفة  2000 مضمنة بعدد 

06 مارس 2000 

9 - صورة شمسية من وكالة عدلية مؤرخة في 12  نوفمبر   2011 

مضمن بعدد 256 صحيفة 144 سجل اخملتلفة رقم 34 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  مفوضة  وكالة  من  شمسية  -صورة   10

بتاريخ 14 فبراير 2011 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  خاصة  وكالة  من  شمسية  صورة   -  11

بتاريخ 21 فبراير 2011 

12 - صورة شمسية من وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ

21 فبراير 2011 

13 - صورة شمسية من وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 09  

أغسطس  2011 1

14 -رسم إراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 18 ماي 2009 مضمن بعدد 

168 صحيفة 180 سجل التركات رقم 29.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00

مطلب رقم 22797 - 56

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020

طالب التحفيظ : محمود بهيدا بن الوالي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بهيدا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بهيدا

 نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو  مزارع اكوك جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم ، 

مساحته : 04 هكتار 38 آر 38 سنتيار آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشيكر عبد العزيز  

شرقا : رزاق محمد ؛

جنوبا : الكناو أحمد؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -عقد شراء عدلي مؤرخ في 14  نوفمبر   2016 مضمن بعدد 274 

صحيفة 278 سجل األمالك عدد 65 بتاريخ 30 نوفمبر 2016 

ابريل   16 األصل من عقد قسمة عدلية مؤرخة في  - صورة طبق   2

2013 مضمنة بعدد 319 صحيفة 293 سجل األمالك عدد 55 بتاريخ 

13 ماي 2013 

17 أكتوبر  3 - صورة طبق األصل من رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 

1993 مضمن بعدد 33 كناش األمالك رقم 1 بتاريخ 30 مارس 1994 

4 -شهادة إدارية مؤرخة في 01  ديسمبر  2016 حتت عدد 16/118 

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30

مطلب رقم 22798 - 56

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020

طالب التحفيظ : احلبيب لعالوي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لعالوي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لعالوي

 نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو  حي التواغيل ، مدينة كلميم ، 

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : ملك البائعني ) مبيريكة الرعداني و من معها( ؛

غربا : علي بلخير ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 08 ماي 2006 حتت عدد 1576 - 1577 

2 - صورة طبق األصل من عقد فرع مصحح اإلمضاء بتاريخ 05 ماي 2008 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  خاصة  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  3

بتاريخ 11 يوليو 2002 

4 -شهادة إدارية مؤرخة في 26 يونيو 2007 حتت عدد 376 ق.ت.ت 

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00 .

مطلب رقم 22799 - 56

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم امي بن محمد.  

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : امي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امي .

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو حي تيرت ، مدينة كلميم .

مساحته : 03 آر  تـقـريـبـا.

حدوده : 
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شماال : الزنقة

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : اسبان عائشة  ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07  أغسطس  2019 مضمن بعدد 444 

صحيفة 325 سجل األمالك رقم 85 بتاريخ 10 سبتمبر 2019

2 -  صورة طبق األصل من نسخة إراثة عدلية مؤرخة في 23 أكتوبر 

2012 مضمن أصلها بتاريخ 07 نوفمبر 2012 حتت عدد 195 صحيفة 

2733 سجل التركات رقم 41 بتاريخ 07 نوفمبر 2012

يوليوز   09 في  مؤرخة  عدلية  إراثة  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -  3

2012 مضمن بعدد 106 صحيفة 121 سجل التركات رقم 42 بتاريخ 

3 يوليو 2012 

4 -صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 30 يونيو 1988 

حتت عدد 1138 بتاريخ 15  سبتمبر  1988 

سبتمبر    04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد  من  األصل  طبق  -صورة   5

1958 مضمن بعدد 95 صحيفة 67 كناش 01 عدد 20 

اإلمضاء  مصححة  عرفية  قسمة  عقد  من  األصل  طبق  صورة   -  6

بتاريخ 29  سبتمبر  2003 

 1999 يناير   09 في  مؤرخة  عدلية  وكالة  من  شمسية  -صورة   7

 16 بتاريخ   08 رقم  اخملتلفة  430 كناش  641 صحيفة  بعدد  مضمنة 

نوفمبر 1999 

8 -صورة شمسية من وكالة عامة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 

23  سبتمبر  2003 

 2003 09  سبتمبر  9 -صورة شمسية من وكالة عدلية مؤرخة في 

مضمن بعدد 626 صحيفة 389 سجل اخملتلفة رقم 16 

10 -  صورة شمسية وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 01 أبريل 2003  

11 -صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 11  ديسمبر  2019 

12 -  وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 29  نوفمبر  2019

13 -  شهادة إدارية مؤرخة في 30 ماي 2016 حتت عدد 137 ق.ت.ت/ج.ج.ك                               

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 15 : 30

مطلب رقم 22800 -  56

تاريخ اإليداع : 20 يناير   2020

طالب التحفيظ : احلسني كنبوش بن ابراهيم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك كنبوش 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك كنبوش 2

نوعه : بناية مكونة من سفلي و طابق أول

موقعه : احملل املدعو  حي األمل 2 ، مدينة بويزكارن 

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : عبد اللهي بلقاسم و احمد بولير ؛

جنوبا : ورثة ورغى علي  ؛

غربا : الزنقة  ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 1993 ماي   09 في  مؤرخة  عدلية  وكالة  من  األصل  طبق  صورة   -  1

مضمن ة بعدد 1010 صحيفة 450

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 03  أغسطس  1998 مضمن بعدد 

249 صحيفة 235 سجل األمالك رقم 03 بتاريخ 25 أغسطس 1998

  - 090 ماي 1993 4  3

صورة طبق األصل من عقد تسليم عدلي مؤرخ في 15 ماي 1991 حتت 

عدد 379 صحيفة 239 سجل األمالك رقم 3بتاريخ 12 يونيو 1991                                 

2020 على  20 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ   

الساعة  : 12 : 30

مطلب رقم  22801 -  56

تاريخ اإليداع : 20 يناير   2020

طالب التحفيظ : خديجة ابدا بنت سالم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيرت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تيرت

نوعه : أرض بورية

موقعه : احملل املدعو  تيرت مزارع اكيسل جماعة أباينو قيادة القصابي 

إقليم كلميم 

مساحته : 01 هكتار 02 آر 67 سنتيار  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم  5290 -  56

شرقا : ملك فاطمة ابدا  ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 13 -  56   ؛

غربا : ملك إحضيه أبدا ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 500 عدد  حتت   2019 فبراير   05 في  مؤرخة  عدلية  ملكية  رسم   -  1

سجل األمالك رقم 11 بتاريخ 13 فبراير 2019

2 -  شهادة إدارية مؤرخة في 13  ديسمبر  2018 حتت عدد 71 ق ش ق                                 

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00

مطلب رقم  22802 -  56

تاريخ اإليداع : 20 يناير   2020

طالب التحفيظ : عبداهلل كوملاي بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك عبداهلل كوملاي 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك عبداهلل كوملاي
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نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو  توتلني جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 01 آر  تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك سالم ميدح

شرقا : الطريق  ؛

جنوبا : ملك زكرياء إد مجوض ؛

غربا : ملك زكرياء إد مجوض ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 14  نوفمبر  2019 مضمن بعدد 347 

سجل األمالك عدد 72 بتاريخ 19 ديسمبر 2019

يناير   13 األصل من عقد صدقة عدلية مؤرخة في  -  صورة طبق   2

2012 مضمن بعدد 58 صحيفة 65 سجل األمالك رقم 51 بتاريخ 20 

يناير 2012

اإلمضاء  مصححة  عرفية  مفوضة  وكالة  من  شمسية  صورة    -  3

بتاريخ 14  نوفمبر  2011.

4 -  صورة طبق األصل من رسم إراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 16 

 06 عدد  التركات  178 سجل  99 صحيفة  بعدد  2000 مضمن  يونيو 

بتاريخ 19 يونيو 2000 

5 -صورة طبق األصل من رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 29  أغسطس  

 03 بتاريخ   23 01 عدد  117 كناش  279 صحيفة  1977 مضمن بعدد 

يناير 1978 

6 - شهادة إدارية مؤرخة في 06 مارس 2019 عدد 12/ق.ت                                 

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00

مطلب رقم  22803 -  56

تاريخ اإليداع : 20 يناير  2020

طالب التحفيظ : فطيمة خطاب بنت علي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك فطيمة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك فطيمة 

نوعه :  دار للسكن مكونة من سفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو  حي املسيرة ، مدينة بويزكارن

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد أمحند أو لبشير بعضا و ورثة أرجدال ) منهم احمد 

ارجدال( في البعض األخر 

شرقا : ابوبكر السايح  ؛

األخر؛ البعض  في  محماد  أعطار  و  بعضا  اسرار  عائشة   : جنوبا 

غربا : محماد أكوريح بعضا و ممر مغلق في البعض األخر ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23  سبتمبر  2004 مضمن بعدد 175 

صحيفة 128 سجل األمالك رقم 06 بتاريخ 18 أكتوبر 2004

2 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 06 يناير 1997 مضمن بعدد 421 صحيفة 

334 سجل األمالك رقم 02 بتاريخ 21 أكتوبر 1997

2020 على  20 مارس    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30

مطلب رقم  22804 -  56

تاريخ اإليداع : 21 يناير  2020

طالب التحفيظ : عالي الطارقي بن خاطري  

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عالي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عالي

 نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو  حي الوفاء ، مدينة كلميم

مساحته : 10 آر 50 سنتيار آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مصطفى بن حميدة   

شرقا : الواد  ؛

جنوبا : حنكال عبد اهلل؛

غربا : احملجوب الزاوي ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في 25  سبتمبر  1977 

مضمن بعدد 156 صحيفة 89 كناش 1 عدد 33 بتاريخ 24 ابريل 1978

2 -  شهادة إدارية مؤرخة في 08  ديسمبر  2017 حتت عدد 226 ق.ت.ت/ج.ك. 

2020 على  23 مارس    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 15 : 30

مطلب رقم 22805  - 56

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020

طالب التحفيظ : بجديد زينة بنت احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : زينة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زينة

 نوعه : بناية مكونة من مستودع بالسفلي و دار للسكن بالطابق العلوي

موقعه : احملل املدعو  حي السعديني  ، مدينة كلميم ، 

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة  

شرقا : الزنقة  ؛

جنوبا : البشير حران  ؛
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غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 71 بعدد  مضمن   1993 نوفمبر     04 في  مؤرخة  عدلية  بيع  نسخة 

صحيفة 40 سجل اخملتلفة رقم 36 بتاريخ 28 سبتمبر 2012

2 -  نسخة شراء عدلية مؤرخة في 04 أكتوبر 2012 مضمن أصلها 

بعدد 319 صحيفة 357 سجل األمالك رقم 53

3 -  نسخة عقد بيع عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2016 مضمن بعدد 57 

صحيفة عدد 57 سجل األمالك عدد 64 بتاريخ 20 أبريل 2016

3 -  تصريح بالضياع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 14 يناير 2020

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22806  - 56

تاريخ اإليداع : 22 يناير  2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اصالب1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اصالب1

 نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة

موقعه : احملل املدعو  تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا ، إقليم طاطا 

مساحته : 15 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : الطريق  ؛

جنوبا : مسلك خاص  ؛

غربا : الساقية ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

نسخة من كناش احملتويات عدد 180/19

2020 على  23 مارس    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00

مطلب رقم 22807  - 56

تاريخ اإليداع : 22 يناير  2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اصالب2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اصالب2

 نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة

موقعه : احملل املدعو  تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا ، إقليم طاطا 

مساحته : 15 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : الطريق  ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الساقية  -  ارسموك ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

نسخة من كناش احملتويات عدد 181/19

2020 على  23 مارس    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00

مطلب رقم 22808  - 56

تاريخ اإليداع : 22 يناير  2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بونقالت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بونقالت

 نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة

موقعه : احملل املدعو  تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا ، إقليم طاطا 

مساحته : 01 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ؤشعيب

شرقا : الطريق  ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

نسخة من كناش احملتويات عدد 183/19

2020 على  23 مارس    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 13 : 00

مطلب رقم 22809  - 56

تاريخ اإليداع : 22 يناير  2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تبحرت شلوح

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تبحرت شلوح

 نوعه : أرض فالحية بها أشجار النخيل

موقعه : احملل املدعو  تكاديرت اجلماعة احلضرية أقا ، إقليم طاطا 

مساحته : 30 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ؤعتمان

شرقا : ارسموك  ؛

جنوبا : الطريق ؛
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غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

نسخة من كناش احملتويات عدد 182/19

2020 على  23 مارس    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00

مطلب رقم 22810  - 56

تاريخ اإليداع : 22 يناير  2020

طالب التحفيظ : محمد الرجدال بن امبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الرجدال

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الرجدال

 نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو  حي السالم ماء واد الديب ، مدينة كلميم 

مساحته : 01 آر 14 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب رقم  3308 - 56

شرقا : الطريق املعبدة سابقا الواد الدي متت تغطيته  ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 7114 -  56 و ورثة املعلومة الكمراني ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 521 -  56 ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 30 ابريل 2019 مضمن بعدد 22 

سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 13 ماي 2019

2 -  صورة طبق األصل من عقد وكالة عدلية مؤرخة في 05 يناير 2018 

مضمن بعدد 77 سجل اخملتلفة عدد 43 بتاريخ 17 يناير 2018

  - 140 ماي 2019 حتت عدد 01/م.ش.ق 4  3

شهادة إدارية مؤرخة في 16 يناير 2020 حتت رقم 6/2020 ق.ت.ت/ج.ك

2020 على  23 مارس    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30

مطلب رقم 22811  - 56

تاريخ اإليداع : 22 يناير  2020

طالب التحفيظ : محمد الرجدال بن امبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :   الرجدال

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  :   الرجدال

 نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو  حي السالم ماء واد الديب ، مدينة كلميم 

مساحته : 03 آر 33 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 2469 - 31 و ملك عبد املالك بنموسى

شرقا : الطريق املعبدة سابقا الواد الدي متت تغطيته  ؛

جنوبا : مطلب رقم 3308 - 56 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 521 - 56 و مطلب رقم 3308 - 56؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

صورة طبق األصل من رسم ملكية عدلية مؤرخة في 30 ابريل 2019 

مضمن بعدد 22 سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 13 ماي 2019.

2 - صورة طبق األصل من عقد وكالة عدلية مؤرخة في 13  ديسمبر  

2019 مضمن بعدد 446 سجل اخملتلفة عدد 47 بتاريخ 30 ديسمبر 2019.

 3 - ملحق اصالحي لرسم ملكية عدلية مؤرخة في 11 يوليو 2019 

مضمن بعدد 251 سجل اخملتلفة رقم 13 بتاريخ 16 يوليو 2019.

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 15 أبريل 2019 حتت عدد 01/م.ش.ق

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 16 يناير 2020 حتت رقم 7/2020 ق.ت.ت/ج.ك

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30

مطلب رقم 22812 - 56

تاريخ اإليداع : 23 يناير  2020

طالب التحفيظ : احلبيب شيال بن علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : شيال

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : شيال

 نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي و طابقني علويني

موقعه : احملل املدعو  حي املسيرة، مدينة كلميم 

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : ورثة الغرباوي عبد اهلل  ؛

جنوبا : ورثة شيال علي ؛

غربا : ورثة احليحي احملفوظ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -نسخة شراء عدلية مؤرخة في 22  سبتمبر  1980 مضمن بعدد 

92 صحيفة 43 سجل اخملتلفة رقم 39 بتاريخ 03 سبتمبر 2014 .

2 - عقد صدقة عدلية مؤرخة في 12 ابريل 2018 مضمن بعدد 327 

سجل األمالك رقم 68 بتاريخ 17 ماي 2018 

3 -  صورة طبق األصل من نسخة إراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 11 

ابريل 2017 مضمن أصلها بعدد 09 صحيفة 09 سجل التركات رقم 

28 بتاريخ 14 أبريل 2017 

2020 على  24 مارس    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 15 : 30

مطلب رقم 22813 - 56

تاريخ اإليداع : 23 يناير  2020

طالب التحفيظ : احلسني الكروري

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك الكروري
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الكروري

 نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو  حي املرابطني ، مدينة كلميم 

مساحته : 86 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : محمد عالي

شرقا : فرجي الشداد  ؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الشريف موالي احمد؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

أصلها  مضمن   1981 يوليو   10 في  مؤرخة  عدلية  شراء  -نسخة   1

بعدد 70 صحيفة 51 كناش 01 عدد 42 

2 -  شهادة الضياع مؤرخة في 14 يناير 2020 

2020 على  24 مارس    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22814 - 56

تاريخ اإليداع : 24 يناير  2020

طالب التحفيظ : احمد القوتلي بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : القوتلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : القوتلي  

 نوعه : بناية بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو  حي التكنا ، مدينة كلميم 

مساحته : 01 آر 87 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بوجمعة ابو الرغوة

شرقا : الزنقة  ؛

جنوبا : القواتلي احلسن ؛

غربا : بعيريس احلسني؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

بكناش  1991 مسجل  نوفمبر   11 في  مؤرخ  تسليم عدلي  -رسم   1

اإليداع رقم 5 عدد 10292 

2 -  نسخة ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 13  ديسمبر  2012 مضمن 

أصلها بعدد 393 صحيفة 208 سجل اخملتلفة رقم 36 

1997 مضمن  15  ديسمبر   -  نسخة تسليم عدلية مؤرخة في   3

أصلها بعدد 384 صحيفة 472 سجل األمالك رقم 09

1973 مضمن أصلها  14 مارس  - نسخة شراء عدلية مؤرخة في   4

بعدد 360 صحيفة 280 كناش 01 عدد 23.

اإلمضاء  مصححة  عرفية  قسمة  عقد  من  األصل  طبق  صورة   -  5

بتاريخ 27  سبتمبر  1990

6 - إشهاد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 08 يناير 2020 

على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00

  

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " لكرايرة " 

مطلب رقم 18385 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريـدة الرسمية عدد 931  املؤرخـة في 02  نوفمبر   2016 

مسطرة  فإن   .2020 يناير   06 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو " لكرايرة " مطلب التحفيظ رقم 18385 - 56. 

الكائن مبنطقة التحفيظ اجلماعي رأس أمليل اجلماعة القروية راس 

امليل قيادة لبيار، إقليم كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم 

املودعة سابقا  الوثائق  بناء على نفس  والكل  التحفيظ  نفس طالب 

تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على  :

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 05  سبتمبر  2019 مضمن بعدد 

406 كناش 02 عدد 48 بتاريخ 09 ديسمبر 2019 .

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 10 يونيو 2019 حتت عدد 74/ق.ش.ق.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " تيرزة " 

مطلب رقم 18384 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريـدة الرسمية عدد 931  املؤرخـة في 02  نوفمبر   2016 

مسطرة  فإن   .2020 يناير   06  : في   مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 .56  -  18384 رقم  التحفيظ  مطلب   " تيرزة   " املدعو  امللك  حتفيظ 

الكائن مبنطقة التحفيظ اجلماعي رأس أمليل اجلماعة القروية راس 

امليل قيادة لبيار، إقليم كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم 

املودعة سابقا  الوثائق  بناء على نفس  والكل  التحفيظ  نفس طالب 

تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على  :

 1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 05  سبتمبر  2019 مضمن بعدد 

220 كناش 01 عدد 48 بتاريخ 28 أكتوبر 2019 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 10 يونيو 2019 حتت عدد 73/ق.ش.ق.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ابركان " 

مطلب رقم 18397 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريـدة الرسمية عدد 931  املؤرخـة في  02  نوفمبر   2016 

مسطرة  فإن   .2020 يناير   06 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 .56  -  18397 رقم  التحفيظ  مطلب   " ابركان  املدعو"  امللك  حتفيظ 

الكائن مبنطقة التحفيظ اجلماعي رأس أمليل اجلماعة القروية راس 

امليل قيادة لبيار، إقليم كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم 

املودعة سابقا  الوثائق  بناء على نفس  والكل  التحفيظ  نفس طالب 

تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على  :
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1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 05  سبتمبر  2019 مضمن بعدد 

110 كناش 01 عدد 48 بتاريخ 07 أكتوبر 2019 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 10 يونيو 2019 حتت عدد 72/ق.ش.ق.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " ملك يحيى " 

مطلب رقم 22455 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريـدة الرسمية عدد 1089  املؤرخـة في 21  نوفمبر 2018 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 14 يناير 2020 .فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو" ملك يحيى " موضوع مطلب التحفيظ رقم 22455 - 56 

إقليم  القصابي،  قيادة  أباينو  القروية  اجلماعة  األصفر  بالرك  الكائن 

كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ

 والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

بناء على  :

 1 -إشهاد عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 13 يناير 2020 

 16 بتاريخ  اإلمضاء  التاريخ عرفي مصحح  ثابت  - ملحق إصالحي   2

ماي 2019 

3 - صورة طبق األصل من عقد وكالة خاصة عدلية مؤرخة في 03 مارس 

2018 مضمن بعدد 269 سجل اخملتلفة رقم 43 بتاريخ 05 مارس 2018 

4 -صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 15 يناير 2019 

مضمن بعدد 452 سجل اخملتلفة رقم 73/4 بتاريخ 24 يناير 2019 

5 - صورة طبق األصل من عقد وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 

 21 بتاريخ   45 اخملتلفة عدد  274 سجل  بعدد  2019 مضمن  يناير   29

فبراير 2019 

6 - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 25  أغسطس  

2011 مضمن بعدد 37 صحيفة 36 سجل اخملتلفة رقم 52 بتاريخ 08 

سبتمبر 2011 

7 - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 24 يناير 2019 

مضمنة بعدد 536 سجل اخملتلفة رقم 73/4 بتاريخ 15 فبراير 2019.

 خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " ملك عدي 3 " 

مطلب رقم 18025 - 09 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 3699  املؤرخة في 21  سبتمبر  1983

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 09 يناير 2020. فإن مسطرة حتفيظ 

.09  -  18025 رقم  التحفيظ  مطلب   "  3 عدي  ملك   " املدعو  امللك 

الكائن بحي ابن رشد مدينة كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم 

نفس طالب التحفيظ وللمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و 

إيداع  إبان  بها  املصرح  املساحة  من  ،بدال  سنتيار   13 آر   02 البالغة  

مطلب التحفيظ والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا 

لهذا املطلب.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " املستقبل " 

مطلب رقم 3753 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريـدة الرسمية عدد 414  املؤرخـة في 06  ديسمبر  2006 

مسطرة  فإن   .2020 يناير   15 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو " املستقبل " مطلب التحفيظ رقم 3753 - 56 

الكائن بجماعة تيموالي قيادة إفران األطلس الصغير، إقليم كلميم. 

بدال من  احمد  بن  بغواب  اآلن فصاعدا في إسم محمد  ستتابع من 

التصميم  الناجتة عن  واملساحة  وللحدود   ، السابق  التحفيظ  طالب 

و  احلدود  من  سنتيار،بدال   37 آر   26 هكتار   02 البالغة  الهندسي 

بناء على  والكل  التحفيظ  إيداع مطلب  إبان  بهما  املصرح  املساحة 

نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بوكرن " 

مطلب رقم 3410 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريـدة الرسمية عدد 389  املؤرخة في 14  نوفمبر 2006 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 09 يناير 2020. فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو " بوكرن " مطلب التحفيظ رقم 3410 - 56. الكائن بالرك 

نفس  إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  كلميم.  مدينة  األصفر، 

طالب التحفيظ، وللمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي البالغة 

02 هكتار 01 آر 53 سنتيار ، بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع 

مطلب التحفيظ والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا 

لهذا املطلب.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " ملك أناس " 

مطلب رقم 2984 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريـدة الرسمية عدد 367 املؤرخـة في 11 يناير 2006 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 14 يناير 2020. فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو" ملك أناس " موضوع مطلب التحفيظ رقم 2984 - 56 

من  ستتابع  كلميم.  إقليم  بويزكارن،  قيادة  تكانت  بجماعة  الكائن 

 07 قدرها  وملساحة   ، التحفيظ  طالب  نفس  إسم  في  اآلن فصاعدا 

هكتار 71 آر 72 سنتيار كجزء أول موجود باجلماعة احلضرية بويزكارن،

موجود  ثاني  كجزء  سنتيار   31 آر   49 هكتار   02 قدرها  وملساحة 

باجلماعة القروية تكانت والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا 

تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " ازواريك " 

مطلب رقم 3138 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريـدة الرسمية عدد 377  املؤرخة في 22 مارس 2006 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 15 يناير 2020. فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   .56  -  3138 رقم  التحفيظ  مطلب   " ازواريك  املدعو"  امللك 

فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  كلميم.  إقليم  لقصابي،  قيادة  و  بجماعة 

التصميم عن  الناجتة  وللمساحة  التحفيظ  طالب  نفس  إسم  في 



799 عدد 1100 - 03 جمادى االخرة 1441 )29 يناير 2020(

املساحة  من  ،بدال  سنتيار   22 15آر  هكتار   06 البالغة  و  الهندسي   

املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والكل بناء على نفس الوثائق 

املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على  :

 1 - رسم لفيف عدلي مؤرخ في 05 يوليوز 2019 مضمن بعدد 224 

سجل األمالك رقم 25 بتاريخ 12 سبتمبر 2019 

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 28 يناير 2019 حتت 

عدد 30/ق ش ق.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك عبد اخلالق " 

مطلـب رقـم 2858 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 355

 املؤرخـة في 19 أكتوبر 2005 

مسطرة  فإن   .2020 يناير   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو"ملك عبد اخلالق " موضوع مطلب التحفيظ رقم 

2858 - 56 . الكائن بحي تيرت،مدينة كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا 

التصميم  عن  الناجتة  للمساحة  و  التحفيظ  نفس طالب  إسم  في 

الهندسي و البالغة   01 آر 18 سنتيار  ،بدال من املساحة املصرح بها 

إبان إيداع مطلب التحفيظ البالغة 01 آر 10 سنتيار.

 والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " تفوكت " 

مطلـب رقـم 16380 - 09 الـذي أدرجت خـالصة

 مـطلب حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 3560

 املؤرخـة في 21 يناير 1981 

مسطرة  فإن   .  2020 يناير   17 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو"  تفوكت "  مطلب التحفيظ رقم 16380 - 09  

أباينو قيادة القصابي، إقليم كلميم. ستتابع  الكائن بتايرت جماعة 

من اآلن فصاعدا مجزأة و فيق الشكل التالي  : 

 88 آر   59 هكتار   01 قدرها  "ملساحة  الزهراء  "فاطمة  إسم  -حتت 

سنتيار في اسم السيدة فاطمة الزهراء ابوزيد -حتت اإلسم القدمي " 

تفوكت" ملا تبقى من امللك في إسم السيد ابراهيم ابوزيد بدل طالب 

التحفيظ السابق. والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا 

لهذا املطلب.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم. 

                                           عرظاوي محمد.

 

محافظة إفران

مطلب رقم 6732 - 57

تاريخ اإليداع : 15يناير 2020

طالب التحفيظ : 

-رقية بهداوي بنت عدي بنسبة 6/72

-محمد ناصري بن محمد بنسبة 28/72

-حمامة ناصري بنت محمد 14/72

-حياة ناصري بنسبة 12/72

-امال هوسي بنت موحى بنسبة 12/72

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "ملك رقية".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي

مساحته : 25 آرا 65 سنتيار تقريبا.

حدوده  : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : طريق عمومي

جنوبا : الساقية

غربا : الساقية

احلقوق العينية والتحمالت  : 

-ممر يخترق امللك

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 491 صحيفة 210 بتاريخ 16 ماي 1997

-رسم إراثة عدلي مضمن بعدد 338 صحيفة 259 بتاريخ 15 ماي 1999.

-رسم وصية عدلي مضمن بعدد 338 صحيفة 377 بتاريخ 10يناير 1996

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 16 مارس 2020 على الساعة 

العاشرة صباحا. 

خالصة إصالحية -املطلب رقم 3868 - 57 

الذي ادرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية 

عدد 1039 بتاريخ 28 نوفمبر 2018 

باملساحة  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  حتفيظه.  مسطرة  أصبحت  والذي 

التي أظهرها التصميم العقاري وهي 1 هكتار 93 آر 14سنتيار  بدال 

من املساحة املصرح بها، وذلك بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا 

تأييدا ملطلب التحفيظ.

احملافظ  على األمالك العقارية بافران.

                                                      عبد اجلبار فرطاس.

  

محافظة مكناس - االسماعيلية

مطلب رقم 4476 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020؛

طالب التحفيظ  : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "روى املعني 3305" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " روى املعني 3305 " 



عدد 1100 - 03 جمادى االخرة 1441 )29 يناير 2020(800

نوعه : روى عبارة عن ثالث محالت جتارية ؛

موقعه : سويقة زعبول املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 60 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : درب )ملك عمومي(؛ ؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي(؛

جنوبا  : االوقاف العامة؛ 

غربا  : االوقاف العامة والسيد مزوار عبد القادر 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 9 مارس2020 الساعة 10 صباحا؛

مطلب رقم 4477 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يناير  2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار رقم 8" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار رقم 8 " 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق اول ؛

موقعه : سويقة زعبول جناح االمان املدينة القدمية رقم 14 مكناس؛

مساحته : 1 ار 15س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : درب )ملك عمومي( ؛

شرقا  : السيد الفطواكي احملجوب؛

جنوبا  : السيد السحار موالي احمد و السيد بوعمامة الوجدي ؛ 

غربا  : االوقاف العامة؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

10و  الساعة  9 مارس2020  التحديد هو  املقرر الجراء عملية  التاريخ 

30 د صباحا.

مطلب رقم 4478 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1222" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1222" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : رقم 06 درب السرايرية املدينة القدمية امللحقة االدارية 1 مكناس؛

مساحته : 18س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : االوقاف العامة ؛

شرقا  : درب )ملك عمومي(؛

جنوبا  : السادة ورثة اوبرامي حلسن ؛ 

غربا  : السور االسماعيلي؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 10 مارس2020 الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 4479 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يناير  2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "روى املعني 3306" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " روى املعني 3306" 

نوعه : روى عبارة عن محل جتاري ؛

موقعه : سويقة زعبول جناح االمان املدينة القدمية رقم 71 مكناس؛

مساحته : 38 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : االوقاف العامة ؛

شرقا  : زنقة )ملك عمومي( ؛

جنوبا : السادة ورثة محمد احلريف ؛ 

غربا  : االوقاف العامة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 09 مارس2020 الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4480 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1222" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1747" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : رقم 14 درب السرايرية املدينة القدمية امللحقة االدارية 1 مكناس؛

مساحته : 19س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : االوقاف العامة ؛
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شرقا  : درب )ملك عمومي(؛

جنوبا  : السيد السوسي محمد ؛ 

غربا  : السور االسماعيلي؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة  مارس2020   10 هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

10و30 صباحا.

مطلب رقم 4481 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يناير  2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1748" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1748" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : رقم 16 درب السرايرية املدينة القدمية امللحقة االدارية 1 مكناس؛

مساحته : 23 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : االوقاف العامة ؛

شرقا  : درب )ملك عمومي(؛

جنوبا  : االوقاف العامة؛ 

غربا  : السور االسماعيلي؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 10 مارس2020 الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4482 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1749" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري1749" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : رقم 18 درب السرايرية املدينة القدمية امللحقة االدارية 1 مكناس؛

مساحته : 20س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : االوقاف العامة ؛

شرقا  : درب )ملك عمومي(؛

جنوبا : االوقاف العامة ؛ 

غربا  : السور االسماعيلي؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 11 مارس 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4483 - 59

تاريخ اإليداع : 09 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك 1037" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك 1037" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : سويقة زعبول جناح االمان املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 24س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : االوقاف العامة ؛

شرقا : االوقاف العامة ؛

جنوبا  : السيد الوجدي بوعمامة ؛ 

غربا : االوقاف العامة ؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة  مارس2020   09 هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

11و30د صباحا.

مطلب رقم 4484 - 59

تاريخ اإليداع : 09  يناير  2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري1223" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1223" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : رقم 08 درب السرايرية املدينة القدمية امللحقة االدارية 1 مكناس؛

مساحته : 18س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : االوقاف العامة ؛

شرقا  : درب )ملك عمومي(؛

جنوبا : االوقاف العامة ؛ 



عدد 1100 - 03 جمادى االخرة 1441 )29 يناير 2020(802

غربا  : السور االسماعيلي؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة  مارس2020   11 هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

10و30د صباحا

مطلب رقم 4485 - 59

تاريخ اإليداع : 09  يناير  2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري1224" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1224" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري ؛

موقعه : رقم 10درب السرايرية املدينة القدمية امللحقة االدارية 1 مكناس؛

مساحته : 18س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : السيد السوسي محمد؛

شرقا  : درب )ملك عمومي(؛

جنوبا : االوقاف العامة ؛ 

غربا  : السور االسماعيلي؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 11 مارس2020 الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 4486 - 59

تاريخ اإليداع : 14  يناير  2020؛

طالب التحفيظ : السيدة الفياللي مليكة بنت عبد الواحد بصفتها 

مالكة حلق الزينة اما حق الرقبة فهو للدولة) امللك اخلاص( ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رقم 6 درب املعطي" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الفياللي مليكة " 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي

وطابقني علويني ؛

موقعه : رقم 6 درب املعطي و الشريف حي القصبة مكناس؛

مساحته : 63 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : السيد الضريف هشام؛

شرقا  : السيد مسكني عبد اهلل؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 14332/ك ؛ 

غربا  : السيد مسكني عبد اهلل ؛ 

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 دسمبر2019؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 13 مارس2020 الساعة 10 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية مبكناس - االسماعيلية

عبد الواحد البوراحي.   

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25469 - 61

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : حمامة الشنتوف بنت امشيش؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار العياشي "؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار العياشي"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة؛ الوداية، احملل املدعو " دار العياشي"؛  

مساحته : 08 آر 16 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : املسناتي،  

شرقا : طريق من 8 أمتار؛

جنوبا : طريق من 8 أمتار ؛

غربـا : طريق من 8 أمتار ؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - قرار استئنافي مؤرخ في 29 أكتوبر 2009؛

2 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 27 أبريل 2009؛

3 - محضر تنفيذي مؤرخ في 24 نوفمبر 2008؛

4 - صورة شمسية لتقرير خبرة مؤرخ في 02 نوفمبر 1994؛

5 - حكم ابتدائي مؤرخ في 01 مارس 1994؛

6 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 01 مارس 1990؛

7 - رسم متروك عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر 1965؛

الساعة  على   2020 مارس   13 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25470  -  61

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : عبد احلق الشرقي بن احمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ظهر احمللة "؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشرقي"؛
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نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية أصيلة، 

حي بوكنون، احملل املدعو " ظهر احمللة"؛  

مساحته : 04 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : خاي علي،  

شرقا : عبد السالم خاي علي؛

جنوبا : خوصي ؛

غربـا : امحند يامنة هنية ؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 16 أبريل 2013؛

2 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2013؛

3 - عقد بيع عرفي مصادق على صحة إمضائه في 13 ماي 1991؛

الساعة  على   2020 مارس   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 25474  -  61

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : عادل محمد رميا؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " األمني"؛

نوعه : أرض فالحية بها بناية عبارة عن فيال من طابقني؛ 

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

الصغير، واد أليان، احملل املدعو " أمغارش"؛  

مساحته : 09 آر 05 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : سعيد الهواس،  

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : أسماء الهواس؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - شهادة عدم الصبغة الفالحية مؤرخة في 16 ماي 2019؛

2 - طلب معلومات من الوكالة احلضرية لطنجة مؤرخ في 24 أبريل 2019؛

3 - شهادة املطابقة مؤرخة في 16 ديسمبر 2018؛

4 - وكالة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 24 يوليو 2018؛

5 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 03 مارس 2016؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2014؛

7 - رخصة البناء مؤرخة في 29 يونيو  2015؛

8 - صورة شمسية لتصميم غير قابل للتغيير مصادق عليه في 24 

يوليو 2010؛ 

9 - صورة شمسية لرسم موجب إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 07 

نوفمبر 2003؛

10 - صورة شمسية لرسم موجب إراثة بفريضتها عدلي مؤرخ في 

07 نوفمبر 2003؛ 

الساعة  على   2020 مارس   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25475  -  61

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : محمد السليوي بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أمزانة"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

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

الصغير، دوار خندق ازرارع، احملل املدعو " أمزانة"؛  

مساحته : 06 آر 63 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : رحمة احلاج علي العاقل و طريق،  

شرقا : خندق؛

جنوبا : حندق؛

غربـا : رحمة اللغميش احبابو؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 05 نوفمبر 2019؛

2 - وكالة خاصة بالتحفيظ عرفية مصادق على صحة إمضائها في 

07 أغسطس 2019؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 يناير 2019؛

4 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 12 ديسمبر 2018؛

5 - رسم موجب إثبات مقاسمة عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 2018؛

الساعة  على   2020 مارس   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25476  -  61

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : محمد اشليوط بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة الكرم و الطبيلة"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " غرسة الكرم و الطبيلة "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية سيدي 

اليماني، دوار اوالد برحو، احملل املدعو " غرسة الكرم و الطبيلة "؛  

مساحته :  01 هــ 31 آر 85 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : شكير ملفضل؛  

شرقا : ورثة الكداري أحمد؛
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جنوبا : طريق؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 أغسطس 2018؛

2 - رسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 22 ماي 2018؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ماي 2018؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 2017؛

5 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 07 نوفمبر 2017؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 نوفمبر 2017؛

7 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 2011؛

8 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر 2013؛

9 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 أغسطس 1995؛

10 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يناير 1987؛

11 - عقد بيع قطعة أرضية فالحية عرفي مصادق على صحة إمضائه 

في 24 نوفمبر 1992؛

الساعة  على   2020 مارس   16 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25477  -  61

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : التهامي بنيفو بن احمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة "؛

نوعه : أرض فالحية بها بناية و بئرين؛ 

أحد  القروية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية، دوار اوالد عبو، احملل املدعو " كدية جراد "؛  

مساحته : 31 آر 54 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : العربي السبتاوي؛  

شرقا : اخملتار و محمد  بنيفو؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : علي بنيفو؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 أغسطس 2019؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 19 أغسطس 2019؛

3 - وكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 01 سبتمبر 2016؛

الساعة  على   2020 مارس   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 25478  -  61

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : 

1 - الزهرة بلدي بنسبة 12/96؛

2 - محمد احلسن بن احلسن بن عبد السالم بنسبة 14/96؛

3 - نور الدين بن احلسن بن عبد السالم بنسبة 14/96؛

4 - رحيمو بن احلسن بنت عبد السالم بنسبة  07/96؛

5 - رشيد بن احلسن بن عبد السالم بنسبة 14/96؛

6 - أسية بن احلسن بنت عبد السالم بنسبة  07/96؛

7 - عبد الغني بن احلسن بن عبد السالم بنسبة 14/96؛

8 - عبد احلميد بن احلسن بن عبد السالم بنسبة 14/96؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حجرة املال "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية طنجة، حرارين؛  

مساحته : 15 آر 65 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : فطومة بن احلسن؛  

شرقا : رشيد الزراد؛

جنوبا : مصطفى بن احلسن؛

غربـا : ورثة الدرقاوي؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - نسخة من رسم موجب إحصاء متروك عدلي مؤخ في 09 أبريل 2009؛

2 - صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 01 أغسطس 2000؛

3 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 مارس 1975؛

الساعة  على   2020 مارس   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25479  -  61

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : نور الدين قشقوش السوسي بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الغرس"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلير "؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

العوامة، احملل املدعو " الغرس "؛  

مساحته : 01 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : طريق؛  

شرقا : ورثة محمد قشقوش؛

جنوبا : خنينش؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 26 أبريل 2015 ؛

2 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 01 ماي 2013؛
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3 - نسخة لرسم مقاسمة بنظائر عدلي مؤرخ في 02 أبريل 1993؛

4 - نسخة لرسم ملحق برسم مخارجة عدلي مؤرخ في 02 أبريل 1993؛

5 - نسخة لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 19 نوفمبر 1991؛

6 - نسخة لرسم إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 31 يوليو 1990؛

7 - نسخة لرسم إراثة هالك عدلي مؤرخ في 31 يوليو 1990؛

الساعة  على   2020 مارس   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25480  -  61

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : نور الدين قشقوش السوسي بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني عمران"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " السعادة "؛

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي و طابق أول و طابق ثاني مقلص؛ 

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

الصغير، واد أليان، احملل املدعو " عني عمران "؛  

مساحته : 02 آر 08 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : لطيفة احلساني؛  

شرقا : مصطفى الشاوي؛

جنوبا : العلمي؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - رسم تصريح ببناء عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 2019 ؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 يناير 2007؛

3 - رسم تنازل عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2003؛

4 - نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 أبريل 1974؛

الساعة  على   2020 مارس   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25481  -  61

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : حبيبة اليوسفي بنت أحمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوحجار"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكساب "؛

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي و طابق أول و أشجار؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

قرية اغدير الدفلة، احملل املدعو " بوحجار "؛  

مساحته : 02 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : طريق عمومية؛  

شرقا : ورثة محمد احلمود؛

جنوبا : أحمد العمري؛

غربـا : ممر خاص و فاطمة اليوسفي؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - التزام بالشرف عرفي مصادق على صحة إمضائه في 17 يناير 2020؛

2 - رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 07 يناير 2020؛

3 - توكيل خاص من أجل التحفيظ عرفي مصادق على صحة إمضائه 

في 12 نوفمبر 2019؛

4 - رسم ثبوت البناء عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2019؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 يونيو  2009؛

6 - نسخة لرسم إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 30 يوليو 2008؛

7 - صورة شمسية لرسم عقد تسليم عدلي مؤرخ في 11 أغسطس 2008؛

8 - صورة شمسية لرسم إراثة و فريضة بنظير عدلي مؤرخ في 17 

يوليو 2008؛

الساعة  على   2020 مارس   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25482  -  61

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : جمال الكهان بن عبد اهلل؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " آية "؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية اجوامعة، 

مدشر اعزيب ابرارق؛  

مساحته : 06 آر 70 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : عبد السالم؛  

شرقا : طريق؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : عبد السالم الزايدي بندراجو؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - صورة شمسية لرسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 07 

فبراير 2019 ؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 أكتوبر 2018؛

3 - صورة شمسية لرسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2009؛

4 - صورة شمسية لرسم موجب إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 26 

فبراير 2009؛

الساعة  على   2020 مارس   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.
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مطلب رقم 25483  -  61

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : هاجر الشرقي بنت محمد؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشرقي "؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية أصيلة، 

بوكنون، احملل املدعو " ظهر احمللة "؛  

مساحته : 02 آر 00 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : عبد السالم خاي علي؛  

شرقا : عبد احلق الشرقي؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 4702  -  61؛

غربـا : أنيس امحند يامنة؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - إذن بالتحفيظ  مؤرخ في 14 يناير 2020؛

2 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 20 أبريل 2016؛

3 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 19 أغسطس 2013؛

4 - عقد بيع مؤقت عرفي مصادق على صحة إمضائه في 17 ماي 1991؛

الساعة  على   2020 مارس   17 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 25484  -  61

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : محسن بنشرقي بن محمد؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كدية املهدي 2 "؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

أحد  القروية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية، مزارع عيسى اخللوفي، احملل املدعو " كدية املهدي "؛  

مساحته :  01 هــ 96 آر 22 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : خندق؛  

شرقا : عبد القادر اجللولي؛

جنوبا : ورثة اجلياللي و طريق عمومية؛

غربـا : مطلب التحفيظ عدد 24676  -  61؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك :

1 - شهادة املطابقة مؤرخة في 24 ديسمبر 2018؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ديسمبر 2018؛

3 - صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2018؛

4 - شهادة بعدم الطعن مؤرخة في 30 أبريل 2018؛

5 - محضر القسمة مؤرخ في 19 يونيو 2007؛

6 - قرار استئنافي مؤرخ في 14 أكتوبر 2004؛

7 - حكم ابتدائي مؤرخ في 20 فبراير 2001؛

الساعة  على   2020 مارس   20 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                          عبد احلي السباعي.

 

محافظة الداخلة

مطلب رقم 62-219

تاريخ اإليداع : 21  يناير 2020 .

طالب التحفيظ : شركة أطلس صحراء .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أطلس صحراء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أطلس صحراء ". 

 نوعه : نوعه محطة للبنزين.

 موقعه :  موقعه حي موالي رشيد الداخلة.

 مساحته : مساحته 2 آر 39 سنتيار تقريبا.

 حدوده : 

 شماال : ملك في اسم شركة أطلس صحراء،

 شرقا : شارع محمد اخلامس،

جنوبا : الشارع احملاذي ملقر جماعة بئركندوز.

غربا : ملك في اسم شركة أطلس صحراء،

احلقوق العينية : الشيء.

 أصل امللك :

- رسم تبوت ملكية عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ضمن بسجل 

اخملتلفات رقم 14 عدد 257 صحيفة 283 بتاريخ 23 ديسمبر 2019.

- شهادة ادرية رقم 1008 مؤرخة في 04 يوليو 2019.

- وكالة خاصة مؤرخة في 09 سبتمبر 2019.

- تصميم موقعي.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة االعاشرة والنصف صباحا .

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة.

                                        رشيد الوردي.
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محافظة احلي احلسني - الدارالبيضاء

مطلب رقم 131 - 64

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :

1( السيد عبدالرحيم تنـال بن محمد بنسبة 1 - 2.

2( السيدة مينة تنـال بنت محمد بنسبة 1 - 2.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرملية الضاية ".

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه :  عمالة مقاطعة احلي احلسني ،  ليساسفة.

مساحته :  100 سنتيار تقريبـا.

حـدوده : 

شماال : أرض غير محفظة ، املكي بن عبدالسالم ، وحمامة بوشعيب؛

شرقا : طريق عرضها 20 متر مربع؛

جنوبا : الزنقة، ومن بعدها القاطني عبدالرزاق؛

غربـا : أرض غير محفظة، ولد احلاج صالح.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1( صورة شمسية مصادق عليها لرسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت مارس 1934؛

في مؤرخ  عدلي  مخارجة  لرسم  عليها  مصادق  شمسية  صورة   )2

16 شعبان 1374  عدد 162 صحيفة 115؛

3( صورة شمسية لعقد البيع عرفي مؤرخ في 15 يونيو 1990؛

4( عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 و16 ديسمبر1990.

تاريخ التحديد : 06 مارس 2020 على الساعة 9 و30 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلي احلسني - الدار البيضاء 

عبدالصمد البحاري    

 محافظة احلوز

مطلب رقم 12786 - 65

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احلسني ايت افقير بن عبد الكرمي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك ايت افقير"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك ايت افقير". 

 نوعه : أرض فالحية .    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة ايت اورير، جماعة اغمات، دوار تكاديرت.

مساحته املصرح بها : 01 هك 47 آر 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت افقير احلسني.  

شرقا : اجلزولي عبد اللطيف.

جنوبا : ااجلزولي ابراهيم .

غربا : الكرومي  .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 431 صحيفة 370 كناش األمالك رقم 

296 بتاريخ 19 ديسمبر 2019 توثيق مراكش.

 - رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 330 صحيفة 285 كناش األمالك 

رقم 296 بتاريخ 28 نوفمبر 2019 توثيق مراكش.

تاريخ التحديد : 18 مارس 2020 على الساعة  العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 12787 - 65

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اكني دكنت 8"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكني دكنت 8".  

نوعه : أرض فالحية .   

موقعه : إقليم احلوز، دائرة اسني، جماعة ويركان، احملل املدعو اكني.

مساحته املصرح بها : 00 هك 37 آر 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  مصرف بن الطيب.  

شرقا :   حديه هل برا.  

جنوبا : الشعبة .

غربا  : الشعبة.

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - التصرف لألمد الطويل.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة  العاشرة صباحا .

مطلب رقم 12788 - 65

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اكني دكنت 6"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكني دكنت 6".  
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نوعه : أرض فالحية .   

موقعه : إقليم احلوز، دائرة اسني، جماعة ويركان، احملل املدعو اكني.

مساحته املصرح بها : 00 هك 16 آر 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  مصرف.  

شرقا :   مصرف.  

جنوبا : مصرف ، اكرام فراس .

غربا  : كيران.

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - التصرف لألمد الطويل.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة  احلادية عشرة صباحا .

مطلب رقم 12789 - 65

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اكني دكنت 5"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكني دكنت 5".  

 نوعه : أرض فالحية .   

موقعه : إقليم احلوز، دائرة اسني، جماعة ويركان، احملل املدعو اكني.

مساحته املصرح بها : 00 هك 33 آر 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  احلسني اكرام.  

شرقا :   حسني تالت.  

جنوبا : الواد .

غربا  : الواد.

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - التصرف لألمد الطويل.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة  احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 12790 - 65

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اكني دكنت 7"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكني دكنت 7".  

 نوعه : أرض فالحية .   

موقعه : إقليم احلوز، دائرة اسني، جماعة ويركان، احملل املدعو اكني.

مساحته املصرح بها : 00 هك 03 آر 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال :  اغيغاي احمد.  

شرقا :  مصرف.  

جنوبا : اغيغاي احمد.

غربا  : اغيغاي احمد.

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - التصرف لألمد الطويل.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة  العاشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 12791 - 65

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد سعيد الدفالوي بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك الدفالوي"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الدار ملك الدفالوي". 

 نوعه : أرض بها جزء من بناية سفلية.   

موقعه : إقليم احلوز، دائرة امزميز، جماعة امزميز، احملل املدعو الدار.

مساحته املصرح بها : 01 آر 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد عباق)الزنقة سابقا(.  

شرقا : ورثة إبراهيم حرود.

جنوبا : محمد ايت بنعيم )ورثة إبراهيم حرود سابقا( .

غربا : طريق عرضها 5 امتار .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 264 صحيفة 359 كناش األمالك رقم 

12 بتاريخ 22 ديسمبر 2016 توثيق ثالث نيعقوب.

 245 رقم  52 سجل  62 صحيفة  بعدد  اشهاد عدلي ضمن  -  رسم 

بتاريخ 10 شتنبر 2019 توثيق مراكش.

 146 عدد   18 رقم  مذكرة  بالقسمة  الشهاد  األصل  طبق  صورة   -

صحيفة 112 بتاريخ 25 اغسطس 2004 توثيق امزميز.

- نسخة رسم شراء عدلي ضمن اصلها بعدد 73 صحيفة 60 كناش 

رقم 22 بتاريخ 26 ديسمبر 1967 توثيق امزميز.

- شهادة إدارية عدد 34 - 2019 - م ت ج م مؤرخة في 02 يوليو 2019.

تاريخ التحديد : 24 مارس 2020 على الساعة  العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 12792 - 65

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد خليد واعرب بن ابراهيم .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكيرانية"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك واعرب". 
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من  للسكن  دار  بها  الزيتون  بأشجار  مغروسة  فالحية  أرض   : نوعه 

سفلي ومسبح وحديقة .

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة اغواطيم، دوار املزوار.

مساحته املصرح بها : 00 هك 54 آر 82 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ربيع دين.  

شرقا : طريق عمومية عرضها 7.50 متر.

جنوبا : ربيع دين .

غربا : ربيع دين .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 319 صحيفة 345 كناش األمالك رقم 

279 بتاريخ 07 ماي 2019 توثيق مراكش.

-  رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 295 صحيفة 324 كناش االمالك 

رقم 216 بتاريخ 18 مارس 2015 توثيق مراكش.

- نظير عقد شراء عدلي ضمن بعدد 607 صحيفة 495 كناش األمالك 

رقم 157 بتاريخ 26 يوليو 2011 توثيق مراكش.

- نظير رسم تنازل عدلي ضمن بعدد 198 صحيفة 195 كناش اخملتلفة 

رقم 162 بتاريخ 23 يوليو 2012 توثيق مراكش.

تاريخ التحديد : 24 مارس 2020 على الساعة  احلادية عشرة صباحا. 

مطلب رقم 12793 - 65

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة ططي بنت احلسني .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ططي"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ططي". 

 نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلوز، دائرة امزميز، جماعة امزميز، حي اسكون.

مساحته املصرح بها :  01 آر  تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة عرضها 6 امتار.  

شرقا : الرسم العقاري عدد 5847 - 65.

جنوبا : عمر بن محمد موح .

غربا : زنقة عرضها 6 امتار .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 14 رقم  ل  كناش   94 صحيفة   94 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

بتاريخ 18 يونيو 2009 توثيق مراكش.

-  نسخة شراء عدلي ضمن اصلها بعدد 231 صحيفة 317 كناش ل 

رقم 4 بتاريخ 10 أكتوبر 1996 توثيق امزميز.

-  شهادة إدارية عدد l - 2013 - 22م ت  - ج م مؤرخة في فاحت مارس 2013.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2020 على الساعة  العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 12794 - 65

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : 

1  - السيد حجوب الطالبي بن عمر

2 - السيد احلسن أطرحي بن الطيب

3 - السيد هشام أبار بن ادريس

4 -  السيد املصطفى البوزيدي بن محمد بصفتهم شركاء على الشياع 

بنسبة الربع لكل واحد منهم  .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الصور االبيض"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اخلير". 

 نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلوز، دائرة وبلدية حتناوت، احملل املدعو سيدي محمد افارس.

مساحته املصرح بها : 01 هك 00 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 880 - 65.  

شرقا : بغاز.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3540 - 43 .

غربا : ديامان احلسني .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 110 صحيفة 124 سجل االمالك رقم 

228 بتاريخ 25 مارس 2016 توثيق مراكش.

- نظير رسم شراء عدلي ضمن بعدد 424 صحيفة 469 كناش االمالك 

رقم 142 مكرر بتاريخ 14 ماي 2010 توثيق مراكش.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 185 صحيفة 177 سجل 1 رقم 211 

بتاريخ 16 أكتوبر 2014 توثيق مراكش.
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 420 صحيفة   375 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم  من  نسخة    -

كناش االمالك رقم 142 بتاريخ 16 مارس 2010 توثيق مراكش.

-  ملحق إصالحي عدلي ضمن بعدد 519 صحيفة 469 كناش اخملتلفة 

رقم 241 بتاريخ 05 ديسمبر  2019 توثيق مراكش.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2020 على الساعة  احلادية عشرة والنصف صباحا. 

 إعالن بإيداع البيان التعديلي لالئحة املالك والتصميم

 التجزيئي ملنطقة ضم األراضي الفالحية املدعوة "الزات 1"

ليكن في علم العموم أنه أودع مبكتب قائد قيادة فاسكا سيدي داود، 

دائرة ايت اورير، إقليم احلوز، البيان التعديلي لالئحة املالك والتصميم 

وذلك   ."1 "الزات  املدعوة  الفالحية  األراضي  ضم  ملنطقة  التجزيئي 

الصادر    2.62.240 رقم  املرسوم  من   10 الفصل  مقتضيات  تطبيق 

1962 بتطبيق الظهير الشريف املتعلق بضم األراضي  25 يوليو  في 

الفالحية بعضها إلى بعض، كما غير ومتم مبوجب الفصل األول من 

املرسوم رقم 2.69.38  املؤرخ في 25 يوليو 1969.

وفي وسع كل من يهمه األمر أن يطلع على البيان التعديلي لالئحة 

املالك والتصميم التجزيئي املشار إليه أعاله بدون صائر مبقر السلطة 

احمللية وكذا باحملافظة العقارية. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6101 - 67

تاريخ االيداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : محمد زايد.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : اكرامن.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكرامن ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار اكرامن.

مساحته : 15 آر 23 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شماال : ورثة زايد بنعيسى.

شرقا : ورثة زايد بنعيسى.

جنوبا : عبد الرزاق زديوي.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  2019 مضمن   -  11  -  07  : في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم    -

األمالك 69 عدد 162 صحيفة 148 بتاريخ : 19 - 11 - 2019.

على   2020 مارس   12  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم  6102 - 67

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : محمد حلرش بن بوجمعة.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : حلرش

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " حلرش".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت ايدير.

مساحته : 81 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ملك الغير.

شرقا : ملك الغير.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 19172 - 67.

غربا : زنقة.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

 -  رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في : 22 - 11 - 2019 مضمن بكناش 

األمالك 69 عدد 253 صحيفة 248 بتاريخ : 05 - 12 - 2019.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 6103 - 67

تاريخ االيداع : 14 يناير 2020.

طالبو التحفيظ السادة : 

1 -  قاسم قشار بن عياد بنسبة : 14 - 104.

2 -  ادريس قشار بن عياد بنسبة : 14 - 104.

3 -  فاطمة قشار بنت عياد بنسبة : 07 - 104.

4 -  احلسن قشار بن عياد بنسبة : 14 - 104.

5 -  محمد قشار بن عياد بنسبة : 14 - 104.

6 -  رضوان قشار بن عياد بنسبة : 14 - 104.

7 -  هشام قشار بن عياد بنسبة : 14 - 104.

8 -  منانة احلاج بنت عالل بنسبة : 13 - 104.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : افري وشن.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " اقشار ".

نوعـه : أرض فالحية.
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موقعه : إقليم احلاجب، جماعة بطيط، دوار ايت الثلث.

مساحته : 06 آر 25 سنتيار تقريبا .

حدوده : 

شمحاال : العباسي محند.

شرقا : بناصر حملمدي.

جنوبا : طريق.

غربا : العباسي محند.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

- 2019 مضمن بكناش   12 -  02  : -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في   

األمالك 69 عدد 295 صحيفة 299 بتاريخ : 17 - 12 - 2019.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب بالنيابة

محمد احلريشي     

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18064 - 68

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : عثمان خلفي بن امليلودي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سارو" 

نوعه : أرض فالحية بورية بها بئر.

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  إقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد حسون.

مساحته : 01 هكتار 15 آر تقريبا. 

حدوده :

شماال : ورثة كبور بن اسماعيل ميتلهم ماقوري محمد وورثة ازغيدة 

عالل ميتلهم ازغيدة اعمر؛

شرقا : ورثة ازغيدة عالل ميتلهم ازغيدة اعمر ؛

جنوبا : ورثة عالل بن احلسن ميتلهم فضلي محمد؛              

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك :

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 21 سبتمبر 1983؛

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 03 اكتوبر 2019 مضمن بعدد 73 صحيفة 138؛

 132 2019 مضمن بعدد  12 ديسمبر  - ملحق اصالحي عدلي بتاريخ 

صحيفة 134؛

- شهادة ادارية عدد 14 بتاريخ 10 ديسمبر 2019؛

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18065 - 68

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020. 

طالبة التحفيظ : جناة بنعمران بنت محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بنعمران 1" 

نوعه : أرض بها بناية دات سفلي.

بنعمران  زنقة  املدعو  احملل  بن صالح  الفقيه  اقليم ومدينة   : موقعه 

الرقم 64.

مساحته : 01 آر 50 سنتيار تقريبا. 

حدوده :

شماال : الزنقة؛

شرقا : ورثة صالح بنعمران؛

جنوبا : ورثة سي بوزكري؛              

غربا : عبد العزيز بنعمران؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك :

- رسم استمرار عدلي بتاريخ 27 ماي 2019 مضمن بعدد 47 صحيفة 77؛

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 24 يونيو 2019  مضمن بعدد 220 صحيفة 356؛

 132 2019 مضمن بعدد  12 ديسمبر  - ملحق اصالحي عدلي بتاريخ 

صحيفة 356؛

 152 بعدد  مضمن   2019 نوفمبر   22 بتاريخ  بنظير  قسمة  رسم   -

صحيفة 264؛

- شهادة ادارية عدد 09 - 2020 بتاريخ 16 يناير 2020؛

- شهادة ادارية عدد 01 - 2019 بتاريخ 23 ماي 2019؛

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 277 - 70

تاريخ اإليداع 13 يناير 2020

طالب التحفيظ : ميلود العرمي بن خشان بن بنعيسى.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : ››العرمي ‹‹.

نوعه  : أرض فالحية.
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موقعه  : اقليم و دائرة سيدي سليمان،  قيادة أزغار أوالد بنحمادي،

دوار أوالد موسى  بن احسني اجعاونة، 

مساحته املصرح بها  : 01 هـ و28 أرا و49 س تقريبا.

احلقوق العينية  : ال شيء.

حدوده  : 

شماال  : أحمد جعوان،

شرقا : واد احلامة ،

جنوبا : ورثة لعزيزة وورثة محمد اجلاودي،

غربا :  مطلب عدد 36171 - ر،

أصل امللك  : 

1 -  موجب متليك عدلي مؤرخ في 12 ربيع  الثاني عام 1441هـ 

موافق 09 ديسمبر 2019.

2 -  ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 03 جمادى األولى عام 1441 هـ 

موافق 30   ديسمبر 2019.

3 -  شهادة إدارية مؤرخة في 27 - 11 - 2019.

4 تصميم موقعي.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  : 12 مارس 2020.

على الساعة احلادية عشر صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان،

محمد احلسناوي    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم  30732 - 72

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : سمير الوردي بن العربي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النزالة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "يسرا الوردي"

نوعه׃ أرض فالحية.

الشرفاء  دوار  الرحامنة،  صخور  جماعة  الرحامنة،  اقليم   : موقعه 

شعبة جبالة.

مساحته : 65 آر 21 س تقريبا.

اجملاورون׃

شماال : حسنة الوردي؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 09؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13968 - 72؛

غربا : الرسم العقاري عدد 2715 - 72.

 أصل امللك ׃

- رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 93 صحيفة 136 سجل األمالك رقم 

124 بتاريخ 08 مارس 2019 توثيق ابن جرير.

 142 بعدد  ضمن  بنظير  استمرارعدلي  لرسم  لألصل  مطابقة  نسخة   -

صحيفة 137 سجل األمالك رقم 92 بتاريخ 25 يوليوز 2011 توثيق ابن جرير.

- نسخة مطابقة لألصل لرسم قسمة عدلي بنظائر ضمن بعدد 101 

صحيفة 118 سجل األمالك رقم 103 بتاريخ 14 فبراير 2014  توثيق 

ابن جرير.

275 كناش  - نسخة مطابقة لألصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 

عدد 81 بتاريخ 06 غشت 2008  توثيق الدار البيضاء.

- شهادة إدارية مؤرخة في 02 - 10 - 2017.

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 30733 - 72

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : 

ـ حفيظي فاطمة بنت اخملتار، بنسبة 13 - 104؛

ـ الوردي محمد بن العربي، بنسبة  14 - 104؛

ـ الوردي احملجوب بن العربي، بنسبة 14 - 104؛

ـ سمير الوردي بن العربي، بنسبة 14 - 104؛

ـ الوردي نبيل بن العربي، بنسبة 14 - 104؛

ـ الوردي عادل بن بن العربي، بنسبة 14 - 104؛

ـ الوردي نادية بنت العربي، بنسبة 07 - 104؛

ـ الوردي حسنة بنت العربي، بنسبة 07 - 104؛               

ـ الوردي حنان بنت العربي، بنسبة 07 - 104؛       

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سرد احلديد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سرد احلديد"

نوعه ׃ أرض فالحية.

الشرفاء  دوار  الرحامنة،  صخور  جماعة  الرحامنة،  اقليم   : موقعه 

شعبة جبالة.

مساحته : 01 هـ 15 آر 83 س تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال : مطلب التحفيظ عدد 8920 - 22؛

 شرقا : شركة ايت وحمان؛

 جنوبا : شركة ايت وحمان؛

 غربا : الطريق الرئيسية رقم 09.

 أصل امللك ׃

سجل   200 صحيفة   196 بعدد  ضمن  بنظير  استمرارعدلي  رسم   

األمالك رقم 118 بتاريخ 03 أبريل 2018 توثيق ابن جرير.
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275 كناش  بعدد  إراثة عدلي ضمن  لرسم  لألصل   نسخة مطابقة 

عدد 81 بتاريخ 06 غشت 2008  توثيق الدار البيضاء.

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30734 - 72

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : 

- حفيظي فاطمة بنت اخملتار، بنسبة 13 - 104؛

- الوردي محمد بن العربي، بنسبة  14 - 104؛

- الوردي احملجوب بن العربي، بنسبة 14 - 104؛

-  سمير الوردي بن العربي، بنسبة 14 - 104؛

 الوردي نبيل بن العربي، بنسبة 14 - 104؛

 الوردي عادل بن بن العربي، بنسبة 14 - 104؛

 الوردي نادية بنت العربي، بنسبة 07 - 104؛

 الوردي حسنة بنت العربي، بنسبة 07 - 104؛               

 الوردي حنان بنت العربي، بنسبة 07 - 104؛       

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سرد احلديد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سرد احلديد"

نوعه׃ أرض فالحية.

الشرفاء  دوار  الرحامنة،  صخور  جماعة  الرحامنة،  اقليم   : موقعه 

شعبة جبالة.

مساحته : 02 هـ 89 آر 86 س تقريبا.

اجملاورون ׃

 شماال : الرسم العقاري عدد 10202 - م؛

 شرقا : ورثة بن اجلياللي، ورثة محمد بن امليلودية؛

 جنوبا : ورثة محمد بن امليلودية، الواد؛

 غربا : السكة احلديدية.

 أصل امللك ׃

سجل   200 صحيفة   196 بعدد  ضمن  بنظير  استمرارعدلي  رسم   -

األمالك رقم 118 بتاريخ 03 أبريل 2018 توثيق ابن جرير.

275 كناش  - نسخة مطابقة لألصل لرسم إراثة عدلي ضمن بعدد 

عدد 81 بتاريخ 06 غشت 2008  توثيق الدار البيضاء.

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 30735 - 72

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ :  بوجمعة بوشان بن علي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بوجمعة"

نوعه׃ أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ابن جرير، حي الرشاد.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : املعراجي مسعود بن صالح؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 11993 - 72؛

جنوبا : املعراجي مسعود بن صالح؛

غربا : الزنقة.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 330 صحيفة 471 سجل األمالك رقم 

107 بتاريخ 22 ماي 2015 توثيق ابن جرير.

- رسم شراء عدلي ضمن 173 صحيفة 149 سجل األمالك  العقارية 

رقم 86 بتاريخ 02 ديسمبر 2009 توثيق ابن جرير.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30736 - 72

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد الناجي بن عمر؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الدار"

نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت، دوار النواجي.

مساحته : 01 آر 02 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : حسن الناجي؛

شرقا : ورثة سي احلسني، ممر غير نافذ؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : عاقل موالي احلسني.

أصل امللك ׃

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 172 صحيفة 198 سجل األمالك 

رقم 295 بتاريخ 07 يناير 2020 توثيق مراكش.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 30737 - 72

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : ناجية بنطالب بنت املدني؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زينب"

نوعه׃ أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الزاوية.

مساحته : 02 آر 30 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : الرسم القعاري عدد 13727 - 72؛

شرقا : مليكة بنطالب؛
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 13950 - 72؛

غربا : طريق عمومية عرضها 12 متر.

أصل امللك ׃

 1993 29 أكتوبر  بتاريخ   517 - رسم متخلف عدلي حفظ حتت عدد 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن بعدد 750 صحيفة 466 سجل 

األمالك رقم 39 بتاريخ 14 أكتوبر 1980 توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 317 صحيفة 137 

سجل األمالك رقم 11 بتاريخ 12 يوليوز 1968 توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 729 صحيفة 292 

سجل األمالك رقم 25 بتاريخ 05 رجب 1366 توثيق ابن جرير.

- رسم مخارجة عدلي حفظ حتت عدد 2357 بتاريخ 28 أكتوبر 1993 

توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 327 صحيفة 342 كناش 

التركات رقم 17 بتاريخ 10 يناير 2005 توثيق ابن جرير.

- نسخة من حكم ابتدائي عدد  350 صادر عن احملكمة االبتدائية بابن جرير 

بتاريخ 26 يناير 2004 .

- نسخة من حكم ابتدائي عدد  240 صادر عن احملكمة االبتدائية بابن جرير 

بتاريخ 16 مارس 2008 .

- نسخة من إشهاد ضبطي مؤرخ في 01 - 12 - 2010.

- نسخة من إشهاد ضبطي مؤرخ في 21 - 01 - 2010.

- نسخة من قرار استئنافي عدد 125 صادر عن محكمة االستئناف 

مبراكش بتاريخ 03 فبراير 2005 .

- نسخة من قرار استئنافي عدد 773 صادر عن محكمة االستئناف 

مبراكش بتاريخ 30 شتنبر 2010 .

- نسخة من شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 06 - 05 - 2011.

- نسخة من شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 07 - 11 - 2013.

األعلى  اجمللس  عن  صادر   427 عدد  األعلى  اجمللس  قرار  من  نسخة   -

بتاريخ 25 يوليو 2007 .

نسخة من محضر تنفيذي عدد 515 - 2011 مؤرخ في 17 - 10 - 2011.

على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير بالنيابة 

عبد النور البكاري    

محافظة مرس السلطان - الفداء 

مطلب رقم 45 - 73

تاريخ االيداع : 20يناير 2020

طالبة التحفيظ : السيدة الرغني فاطيمة

االسم الدي يعرف به امللك حاليا : دارسي الطاهر

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دارفاطيمة

نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابق اول 

موقعه : البيضاء عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان مقاطعة 

مرس السلطان درب بوشنتوف

مساحته : 35 سنتيارا تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد8509 - 34

شرقا : الرسم العقاري عدد:15062 - 34

جنوبا : خدوج بنت محمد 

غربا : الزنقة رقم5

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

اصل امللك :

رسم ملكية بتاريخ7 رمضان1440 املوافق ل 13 - 05 - 2019

شهادة ادارية بتاريخ 10 - 05 - 2019 حتت عدد 72

2020 على الساعة  20 مارس   : التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد 

العاشرة صباحا

احملافظ على االمالك العقارية بالفداء - مرس السلطان

   سعيد تيموري

محافظة بوملان - ميسور

مطلب رقم 5575 - 74

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " مسجد املرس املركزي ومرافقه "

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك :  مسجد املرس املركزي ومرافقه

نوع امللك : مسجد ومرافقه

مساحته : 08 آر تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو مسجد املرس 

املركزي ومرافقه .
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حـدوده  : 

شماال : الطريق

شرقا :  الطريق

جنوبا : الطريق

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  17 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

التاسعة والنصف صباحا

مطلب رقم 5576 - 74

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " تبوريني اظهريني 3 "

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك :  " تبوريني اظهريني 3 "

نوع امللك : أرض بها حرث

مساحته : 03 آر50 سنتيار تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو تبوريني اظهريني 3 .

حـدوده  : 

شماال : الساقية 

شرقا :  العمراني محمد بن أحمد

جنوبا : ورثة التفاحي حمو بن أحمد

غربا : آيت رحو علي ، آيت هادي

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  17 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

احلادية عشر صباحا

مطلب رقم 5577 - 74

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " تبوريني اظهريني 2 "

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك :  " تبوريني اظهريني 2 "

 نوع امللك : أرض بها حرث

مساحته : 04 آر تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو تبوريني اظهريني 2 .

حـدوده  : 

شماال : اضرضور محمد بن أحمد

شرقا :  ورثة محمد اوقسو

جنوبا : الشعبة 

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  17 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

الواحدة زواال

مطلب رقم 5578 - 74

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " تبوريني اظهريني 1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " تبوريني اظهريني 1"

نوع امللك : أرض بها حرث

مساحته : 09 آر تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو تبوريني اظهريني 1 .

حـدوده  : 

شماال  : وجاري خديجة ، وجاري مامة

شرقا :  الشعبة

جنوبا : وجاري خديجة ، وجاري مامة

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك : 

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  17 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

الثانية والنصف زواال

مطلب رقم  5579 - 74

تاريخ االيداع : 23 يناير 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " قطعة داو إغرمان 1 "

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك: قطعة داو إغرمان 1
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نوع امللك : حرث

مساحته : 10 آر تقريبا

داو إغرمان  املرس احملل املدعو قطعة  ، جماعة  ودائرة بوملان  إقليم   : موقعـه 

حـدوده :

شماال : ورثة اهرتا حلسن بن محمد

شرقا: ورثة احفران بن عقى

جنوبا : ورثة اعياش حلسن ، ورثة آيت علي بن يوسف 

غربا : ورثة آيت علي بن يوسف 

احلقوق العينية : ال شــيء 

أصل امللك :

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  24 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

التاسعة والنصف صباحا

مطلب رقم 5580 - 74

تاريخ االيداع : 23 يناير 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة داو إغرمان 4 "

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك: قطعة داو إغرمان 4

نوع امللك : حرث

مساحته : 02 آر تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو قطعة داو إغرمان 4

حـدوده :

شماال : ورثة أعياش حلسن

شرقا: ورثة عبد القادر احفران

جنوبا : ورثة احفران احلسني اعقى

غربا : ورثة آيت علي بن يوسف 

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك:

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  24 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

احلادية عشر صباحا

مطلب رقم  5581 - 74

تاريخ االيداع : 23 يناير 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة مزرعة تغزوت "

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك: قطعة مزرعة تغزوت

نوع امللك : حرث

مساحته : 02 آر تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو قطعة مزرعة تغزوت

حـدوده :

شماال : ورثة الذهباني

شرقا: ورثة سعيد امحو

جنوبا : الطريق ، ورثة سعيد أوصالح

غربا : ورثة أجرد سعيد 

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك :

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  24 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

الواحدة زواال

مطلب رقم 5582 - 74

تاريخ االيداع : 23 يناير 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة لوطا آيت احلاج علي 3 "

االسم الذي أعطاه طالب  التحفيظ للملك : " قطعة لوطا آيت احلاج علي 3

نوع امللك : حرث

مساحته : 02 آر تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو قطعة لوطا 

آيت احلاج علي 3

حـدوده :

شماال : ايوجيل علي ابن احمد

شرقا: ورثة امزان سعيد

جنوبا : الشعبة

غربا : ازروال حمو أعال 

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك :

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  24 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

الثانية والنصف زواال

مطلب رقم  5583 - 74

تاريخ االيداع : 23 يناير 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

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

نوع امللك : حرث

مساحته : 05 آر تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو اظهريني

حـدوده :

شماال : بودربات مامة ، بودربات منة

شرقا: الساقية

جنوبا : ورثة محمد بن أحمد 

غربا : الشعبة 

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك :

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  24 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

الثالثة والنصف زواال

احملافظ  على األمالك العقارية لبوملان - ميسور

زكرياء السعيدي    

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57354 - 75

تاريخ اإليداع :  14 يناير 2020

طالب التحفيظ السيد : محمد الفقير بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك "دار اهلل".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "دار اهلل".

نوعه : دار للسكن من سفلي وطابق أول  

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة  أوالد افرج  ،  املركز.

مساحته :  01 ار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوشعيب نضالي    ؛

شرقا : ملك األوقاف    ؛  

جنوبا : الزنقة ؛    

غربا : بلخدمي عبد اهلل  ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 479 عدد  حتت  أصلها  مضمن  عدلي   شراء  رسم  من  نسخة    -  1

صحيفة 384 كناش األمالك 28 مؤرخ في 08 - 12 - 2008.

2 -  وكالة عرفية مؤرخة في 24 - 11 - 2008.

3 -  وكالة عرفية مؤرخة في 01 - 12 - 2008.

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00  : 12 صباحا.

مطلب رقم 57355 - 75

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020

طالبة التحفيظ السيدة : الزوهرة جريد بنت بوعزة .

اإلسم الذي يعرف به امللك "أرض احلطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "أرض احلطة".

نوعه : أرض فالحية.  

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة سيدي اسماعيل،  العليوات.

مساحته :  06 ار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : جريد حيدا وجريد بوشعيب    ؛

شرقا : جريد الزاهية    ؛  

جنوبا : الطريق؛    

غربا : جريد محمد بن العربي  ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد بيع  عرفي مصادق عليه بتاريخ 11 - 04 - 2017.

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00  : 10 صباحا.

مطلب رقم  57356 - 75

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020

طالب التحفيظ السيد : عبد العزيز الفرابي بن علي .

اإلسم الذي يعرف به امللك "أرض حمري".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "أرض حمري".

نوعه : أرض فالحية.  

موقعه : إقليم اجلديدة   ، دائرة سيدي اسماعيل،   جماعة  مكرس   ،  

دوار اوالد علي.

مساحته :  50 ار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : اسماعيل بن عبد اهلل    ؛

شرقا : ورثة اسماعيل بن احلراطنة    ؛  

جنوبا : زرهوني حمو؛    

غربا : ورثة زرهوني بلفقيه  ؛

احلقوق العينية : الشيء.
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أصل امللك : 

1 - عقد بيع  عرفي مصادق عليه بتاريخ 17 - 01 - 2018.

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00  : 11 صباحا.

مطلب رقم 57357 - 75

تاريخ اإليداع :  16 يناير 2020

طالب التحفيظ السيد : عبد اإلله ضعيف بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك "أرض احلطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "أرض احلطة".

نوعه : أرض فالحية.  

سيدي  جماعة   اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل،  دوار العليوات.

مساحته : 25 ار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوعزة جريد    ؛

شرقا : الطريق    ؛  

جنوبا : طريق بيست؛    

غربا : بوعزة جريد  ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع  عرفي مصادق عليه بتاريخ 19 - 11 - 2019.

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00  : 12 صباحا.

مطلب رقم  57358 - 75

تاريخ اإليداع :  16 يناير 2020

طالب التحفيظ السيد : عبد اللطيف الفاروقي .

اإلسم الذي يعرف به امللك "أرض فاروقي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "أرض فاروقي".

نوعه : أرض عارية .  

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة،   جماعة  الواليدية،  دوار 

حيوط الكاهية.

مساحته :  02 ار  20 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : زنقة القدس    ؛

شرقا : الدومي محمد   ؛  

جنوبا : عبد القادر الفاروقي؛    

غربا : محمد بن عبد السالم  ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع  عرفي مصادق عليه بتاريخ 08 - 01 - 2020.

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00  : 13  بعد الزوال.

مطلب رقم  57359 - 75

تاريخ اإليداع :  16  يناير 2020 

طالبا التحفيظ :

- إلهام جسوس بنت شكيب بنسبة 1 - 2.

- سلمى جسوس بنت شكيب بنسبة 1 - 2 .

اإلسم الذي يعرف به امللك "بالد التابية ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بالد التابية".

نوعه : أرض فالحية.  

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور ،  جماعة  أوالد رحمون،  دوار الكواهي.

مساحته :  14 ار  48 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : نهر أم الربيع    ؛

شرقا : ورثة عبد السالم بن احلرشان  بن عبد القادر منهم بوشعيب   ؛  

جنوبا : الطريق املارة الى نهر  أم الربيع؛    

غربا : ورثة ملغاري بن محمد   ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 - 11 - 2006..

2 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 - 01 - 2006.

3 -  رسم ملكية مؤرخ في 23 - 08 - 2005.

4 -  رسم اراثة مؤرخ في 22 - 02 - 2005.

5 -  شهادة ادارية عدد  126  - 2019

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00  : 10  صباحا.

مطلب رقم  57360 - 75

تاريخ اإليداع :  16  يناير 2020 

- أحمد السايسي بن الوافي .

- حبيبة بنعمربنت عبد السالم .

- هشام السايسي بن عبد السالم .

- أنس السايسي بن عبد السالم.

- زينب السايسي بنت عبد السالم.



819 عدد 1100 - 03 جمادى االخرة 1441 )29 يناير 2020(

- أسية السايسي بنت عبد السالم .

- أعبوش السايسي بنت الوافي .

اإلسم الذي يعرف به امللك "أرض دار سي  الوافي ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "أرض الوافي   ".

نوعه : دار للسكن   .  

دوار  زاوية سايس،   ، جماعة   اسماعيل  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

زاوية سايس.

مساحته : 12 ار  84 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : موالي عبد اهلل السايسي وعبد اللطيف بن الزين وممر خاص؛

شرقا : عبد اهلل بن سعيد وممر خاص وسايسي حسني املصطفى؛  

جنوبا : مطلب عدد 90054 - 08؛    

غربا : حرم زاوية سايس   ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 -  رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 - 12 - 2018.

2 -  رسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 - 04 - 2010.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00  : 11  صباحا

مطلب رقم  57361 - 75

تاريخ اإليداع :  16  يناير 2020 

طالب التحفيظ : الرداد دريوش بن بوشعيب.

اإلسم الذي يعرف به امللك "أرض احلطة ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "أرض احلطة  ".

نوعه : أرض فالحية.  

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة سيدي اسماعيل  ،  

دوار اوالد سي بوشعيب.

مساحته : 01 ار  20 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص    ؛

شرقا : محمد دريوش   ؛  

جنوبا : عبد الغاني كصاب؛    

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 02 - 01 - 2012

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00  : 12  صباحا

احملافظ  املساعد بسيدي اسماعيل الزمامرة

امبارك السوسي    

محافظة املضيق - الفنيدق

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى »الواد املالح«

ذي مطلب رقم 1729 - 76

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1025 

املؤرخة في 22 أغسطس 2018  

مبقتضى مطلب إصالحي مصحح االمضاء بتاريخ 20 يناير 2020 ، فإن 

مسطرة حتفيظ امللك املسمى » الواد املالح » ذي مطلب التحفيظ رقم 

1729 - 76 الكائن بعمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل حي 

نفس  اسم  في  تتابع  أصبحت  قد   ، احريق     : املدعو  احملل  املالح  الواد 

طالب التحفيظ ، مبساحة قدرها 02ار42س وهي املساحة التي أظهرها 

التصميم العقاري لعملية التحديد االولي املؤرخة في 15 أكتوبر 2018 ، 

بدال من 02 ار28 س  تقريبا و هي املساحة املصرح بها ، و ذلك بناءا على  

العقود املودعة سابقا تدعيما  للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بيبينيار"

ذي مطلب التحفيظ عدد 9724 - 19

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4134 

املؤرخة في 22 يناير 1992

مبقتضى مطلب إصالحي مصحح اإلمضاء بتاريخ 16 يناير  2020 ، فإن 

رقم  التحفيظ  مطلب  ذي  بيبينيار"   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة 

9724 - 19 الكائن بعمالة املضيق الفنيدق ، بلدية املضيق احملل املدعو 

، قد أصبحت تتابع في اسم السيد غيالن أحمد  حي سانية الطريس 

بن عبد السالم و السيد عبد اخلالق الدليرو بن محمد مناصفة بينهما 

يتابع في اسم  املطلب  الباقي من  اجلزء  و  60 س  آر   08 مبساحة قدرها 

طالب التحفيظ باملساحة املتبقية، و ذلك بناءا على :

- حكم ابتدائي صادر عن احملكمة االبتدائية بتطوان بتاريخ 04 - 05 - 2016 ، 

عدد 77 ملف رقم 32 - 1403 -  2015؛

 2015  -  1403  -  32 عدد  التحفيظ  في ملف  باالستئناف  الطعن  بعدم  - شهادة 

صادرة عن محكمة االستئناف بتطوان مؤرخة في 19 يوليو 2016؛

- حكم ابتدائي صادر عن احملكمة االبتدائية بتطوان بتاريخ 20 - 06 - 2018 ، 

عدد 160 ملف رقم 206 - 1403 -  2018؛

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 12 - 05 - 1988.

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف   
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محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5045 - 77

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020

طالبو التحفيظ  : 

1 - صاحلي رمضان بن عبد القادر بنسبة1 - 7،

2 - صاحلي نور الدين بن عبد القادر بنسبة1 - 7،

3 - صاحلي نصر الدين بن عبد القادر بنسبة1 - 7،

4 - صاحلي عبد الكرمي بن عبد القادر بنسبة1 - ؛

5 -  صاحلي يحي بن عبد القادر بنسبة1 - 7؛

6 - صاحلي محمد بن عبد القادر بنسبة1 - 7،

7 - صاحلي مصطفى بن عبد القادر بنسبة1 - 7،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » تاجديرت اوسغان«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »تاجديرت اوسغان«؛ 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد دوار اوالد الطاهر، 

مساحته : 01 هـ 38 ار 85 سنتيار  تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : طريق معبدة بعرض عشرة امتار؛

شرقا : امحمد اجدايني و الرسم العقاري عدد O - 6236؛

جنوبا : امحمد اجدايني ؛

غربا : امحمد اجدايني ومحمد حمداوي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

  أصل امللك  : 

1 - رسم ثبوت امللكية عدد 222 كناش 167 صحيفة 244 مؤرخ في 

03 اكتوبر 2019  ؛

2 - عقد استدراكي عدد 260 صحيفة 192 كناش 199 مؤرخ في 14 

2019 - 11 -

3 - شهادة ادارية   عدد 36 مؤرخة في 26 سبتمبر 2019

تاريخ إجراء عملية التحديد :  16 مارس 2020 على الساعة التاسعة   

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5046 - 77

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف وجدة ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » بوعياش 1«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بوعياش 1 «؛ 

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ،  دوار تانوت  العيدان؛

مساحته : 01 هـ 30 ار 00 سنتيار  تقريبا.                                               

حدوده  : 

شماال : ورثة خليفي الطاهر ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ورثة عبد السالم يشوتي؛ 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك  : 

1 – نسخة موجزة من كناش االحصاء بتاريخ 03 - 12 - 2019 ؛

العاشر  الساعة  2020 على  17 مارس   : التحديد  إجراء عملية  تاريخ 

والنصف صباحا.

مطلب رقم5047 - 77

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020

طالب التحفيظ : حلسن قدوري بن عبد القادر

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » علب السبسب«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »علب السبسب«؛ 

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اشطايطة ؛ 

مساحته  : 01 هـ 52 ار 00 سنتيار  تقريبا.                                               

حدوده  : 

شماال : موسى اخلاتري ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 3256 - 02؛

جنوبا : حلسن قدوري ؛

غربا : محمد بن عبد القادر ؛

احلقوق العينية : الشئ.

  أصل امللك  : 

1 - رسم ملكية عدد 60 كناش 45 صحيفة 67  مؤرخ في 17 فبراير 2005  ؛

2 - رسم شراء عدد 168 كناش 51 صحيفة 196 مؤرخ في 10غشت 2006 

3 - رسم شراء عدد 185 كناش 50 صحيفة 230 مؤرخ في 25غشت 2006 

4 - رسم شراء عدد 184 كناش 50 صحيفة 1228مؤرخ في 09شتنبر 2006 

5 - رسم إراثة عدد 250 كناش 01 صحيفة 220 مؤرخ في 28 غشت 1990

6 - رسم إراثة عدد 437 كناش 02 صحيفة 481 مؤرخ في 09 غشت 2006

7 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء قي 06 غشت 2004 

8 - وكالة عرفية مصححة اإلمضاء قي 31 ماي 2006
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9 - شهادتني  ملطابقة االسم مؤرختني في 30 دجنبر 2019

10 -  شهادة املطابقة مؤرخة في 15 يناير 2020

11 – شهادة ادارية  عدد 167مؤرخة في 25 نونبر 2004

تاريخ إجراء عملية التحديد :  20 مارس 2020 على الساعة التاسعة  صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى :  »مسند «

مطلب التحفيظ عدد 22574 - 02  الذي نشرت خالصة 

مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 186 بتاريخ 24 يوليو 2002 

 واعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 417 

 بتاريخ 27 ديسمبر 2008

  ،2020 يناير   06 بتاريخ  امضائه  تقييد مصادق على  مبقتضى مطلب 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املدعو »مسند « موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 22574 -  02، الكائن بعمالة وجدة أنكاد، جماعة لبصارة،  تتابع 

من اآلن فصاعدا مجزأة كما يلي  : 

اجلزء األول :  

يتعلق بالقطعة الثانية البالغ مساحتها  77 آرا 98 سنتيارا  يؤسس 

لها ملك جديد يسمى : "مسند 2 "  تتابع مسطرة حتفيظه في اسم 

السادة والسيدات : 

1 - كنفودي أحمد بن محمد بنسبة 3640 - 13440

2 - كنفودي مصطفى بن محمد بنسبة 2240 - 13440

3 - مانكو رحمة بنت محمد بنسبة 1120 - 13440 

4 - كنفودي عائشة بنت محمد بنسبة 1120 - 13440

5 - كنفودي إدريس بن محمد بنسبة 2352 - 13440

6 - فوجي زهرة بنت محمد بنسبة 280 - 13440

7 - كنفودي إبراهيم بن محمد بنسبة 392 - 13440

8  كنفودي عمر بن محمد بنسبة 392 - 13440

9 - كنفودي كنزة بنت محمد بنسبة 196 - 13440

10 - كنفودي مليكة بنت محمد بنسبة 196 - 13440

11 - كنفودي بديعة بنت محمد بنسبة 196 - 13440

12 - كنفودي هند بنت محمد بنسبة 196 - 13440

13 - علة زهرة بنت بوعزة بنسبة 145 - 13440

14 - علة جنمة بنت بوعزة بنسبة 145 - 13440

15 - علة يحي بن بوعزة بنسبة 290 - 13440

16 - علة محمد بن بوعزة بنسبة 290 - 13440

17 - علة لطيفة بنت بوعزة بنسبة 145 - 13440

18 - مسعودي فاحتة بنت محمد بنسبة 105 - 13440

اجلزء الثاني : 

القطعة  املدعو "مسند" موضوع  األصلي  امللك  تبقى من  مبا  يتعلق 

تتابع  30 سنتيارا  و  آرات   09 و  05 هكتارات  البالغ مساحتها   1 رقم 

في اسم السادة والسيدات املشار إلى أسمائهم في اجلزء األول وفق 

النسب الراجعة لكل واحد منهم.

مع اإلشارة إلى أن هذا اجلزء مثقل باإليداع املضمن طبق الفصل 84 

من ظ ت ع بكناش 05 عدد 182 بتاريخ 05 - 07 - 2018 املتعلق بنقل 

تبلغ  وجدة  فاس  السيار  الطريق  من  جزء  عن  عبارة  قطعة  ملكية 

مساحتها 62 آر 32 سنتيار لفائدة الدولة )امللك العام( ممثلة من طرف 

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء بوجدة أسس لها 

 ."A.D.M" ملك جديد يسمى

  وقد مت تدعيم هذا الطلب بالوثائق التالية : 

- موجب لفيفي عدد 507 ص 455 كناش 151 بتاريخ 20 - 02 - 2015

- رسم إراثة بفريضة عدد 373 ص 470 كناش 98 بتاريخ 09 - 02 - 2015

- نظير عقد إراثة عدد 246 ص 248 كناش 20 بتاريخ 16 - 03 - 2009

- رسم إراثة بفريضة عدد 190 ص 249 كناش 99 بتاريخ 09 - 02 - 2015

- رسم إراثة عدد 36 ص 51 كناش 183 بتاريخ 28 - 03 - 2018.

عالوة على الوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ املذكور. 

جتدر اإلشارة إلى أن هذه اخلالصة اإلصالحية تلغي اإليداعات طبق الفصل 

84 من ظ ت ع املضمنة بكناش 05 عدد :  65، 66، 67، 68 و 163.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد بالنيابة

    هشام املومني

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 963 - 78

تاريـخ اإليداع : 15 يناير 2020

طالبو التحفيظ  السادة :

- فاطنة بنغالم بنت احلبيب بنسبة 372 - 5760.

- محمد بنغالم بن احلبيب بنسبة 744 - 5760.

- حادة بنغالم بنت احلبيب بنسبة 372 - 5760.

- ابراهيم بنغالم بن حلبيب بنسبة 744 - 5760.

- حلسن بنغالم بن حلبيب بنسبة 744 - 5760.

- أحمد بنغالم بن حلبيب بنسبة 744 - 5760.

- فتيحة بنغالم بنت حلبيب بنسبة 372 - 5760.

- زروالة بنغالم بنت حلبيب بنسبة 372 - 5760.

- اسيا بنغالم بنت حلبيب بنسبة 372 - 5760.

- فاطنة العرعاري بنت العربي بنسبة 180 - 5760 . 

- فاطمة منسوم بنت عبد السالم بنسبة 93 - 5760.
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- يوسف بنغالم بن املصطفى بنسبة 217 - 5760.

- عبد املنعم بنغالم بن املصطفى بنسبة 217 - 5760.

- عبد السالم بنغالم بن املصطفى بنسبة 217 - 5760.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلميري فيات 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  للملك : " احلميري فيات 2 "

موقعه : عمالة الصخيرات - متارة، جماعة عني عتيق، دوار الركابيني.

نوعه : ارض فالحية.   

مساحته :  86 آر  53 س تقريبا.

حدوده :

شماال :  الرسم العقاري عدد 85126 - 03.

شرقا : بنغالم محمد

جنوبا : ممر عمومي عرضه 03 أمتار.  

غربا :  حماموش محمد.   

احلقوق العينية :  ممر عمومي .

أصل امللك :  

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 ذي القعدة  1440 موافق ل29 يوليو 2019 

سجل االمالك رقم 18 بتاريخ 04 - 09 - 2019 صحيفة 287 عدد  179.

- شهادة ادارية عدد 2019 - 139 بتاريخ 11 يوليو 2019.

- ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 10 صفر  1441 موافق ل 09 أكتوبر 2019 

سجل اخملتلفة رقم 38 عدد 365 صحيفة 417 بتاريخ 10 - 10 - 2019. 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 شعبان 1440 موافق ل 24 ابريل 2019 

سجل التركات رقم 31 عدد 257 صحيفة 364 بتاريخ 03 - 05 - 2019.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ  في 18 ربيع الثاني 1432 موافق ل 23 مارس 2011 

سجل التركات رقم 14 عدد 82 صحيفة 116 بتاريخ 28 - 03 - 2011 .

2020 على الساعة  16 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 964 - 78

تاريـخ اإليداع : 15 يناير 2020

طالبو التحفيظ السادة : 

- لعميم امليلودي بن بوشتى بنسبة 1 - 4.

- لعميم  الطاهر بن بوشتى بنسبة 1 - 4.

- لعميم  عبد السالم بن بوشتى بنسبة 1 - 4.

- لعميم ادريس بن بوشتى بنسبة 1 - 4.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضاية منصور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  للملك : " ضاية منصور "

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة عني عتيق ، دوار النويفات.

نوعه : ارض فالحية.   

مساحته :  03هـ تقريبا.

حدوده :

شماال : الرسم العقاري 43079 - 38، طالبي التحفيظ.

شرقا : طالبي التحفيظ 

جنوبا : ورثة لعميم احملجوب.  

غربا : الطريق رقم 1.   

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك :  

املوافق ل   1386 03 محرم  - نسخة لعقد معاوضة عدلي مؤرخ في 

 45 32 عدد  1386 صحيفة  25 محرم  بتاريخ  - 1966 ضمن   04 -  24

كناش 1 رقم 48.

- نظير  لعقد تصيير عدلي مؤرخ في 07 ذي القعدة 1413 مؤرخ في 29 - 04 - 1993 

سجل عدد 484 بتاريخ: 26 - 05 - 1993 كناش االمالك رقم 4.

- شهادة ادارية عدد 1460 بتاريخ 18 - 12 - 2019 .

2020 على الساعة  16 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

الثانية  والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 965 - 78

تاريـخ اإليداع : 20 يناير 2020

طالب التحفيظ السيد : ابراهيم رمان ابن احماد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرملية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  للملك : " رمان "

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة سيدي يحيي زعير ، دوار بني 

عبيد الرمامحة.

 نوعه : ارض فالحية.   

مساحته :  03هـ 00 آر  00 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق.

شرقا : ورثة عبد السالم بن محمد. 

جنوبا : ورثة احلبشي بن احلاج.  

غربا : ورثة احلبشي بن احلاج  

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك :  

- موجب استمرار  عدلي مؤرخ في 10 ربيع الثاني 1441 عام املوافق ل 

07 - 12 - 2019 ضمن بتاريخ 18 دجنبر 2019 عدد 282 صحيفة 484 

كناش رقم 17.

- شهادة ادارية عدد 1675 بتاريخ 20 - 11 - 2019.

- إشهاد عدلي مؤرخ في 06 جمادى االولى عام 1441 املوافق ل02 يناير 2020 

ضمن حتت عدد 56 صحيفة 50 بتاريخ 16 - 01 - 2020  كناش اخملتلفة رقم 45.

 2020 يناير   06 ل  املوافق   1441 عام  االولى  10 جمادى  - إشهاد عدلي مؤرخ في 

ضمن حتت عدد 49 صحيفة 43 بتاريخ: 16 - 01 - 2020  كناش اخملتلفة رقم 46.

- صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 10 جمادى االولى عام 

1440 املوافق ل 17 يناير 2019 ضمن حتت عدد 26 صحيفة 36 بتاريخ 

24 - 01 - 2019 كناش االمالك رقم 20.

- صورة طبق االصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 21 شعبان عام 1439 املوافق 

ل 08 - 05 - 2018 ضمن بعدد 81 صحيفة 140 بتاريخ 05 - 06 - 2018 كناش 

االمالك رقم 16. 

2020 على الساعة  20 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالصخيرات - الهرهورة

عبد احلكيم عرفي   
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محافظة اشتوكة - ابت باها

مطلب رقم 3097 - 80

تاريخ اإليداع :  21  يناير 2020

طالب التحفيظ :  احمد ايت تزي بن العربي.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ :  " ملك ايت تزي"

نوعه :  أرض عارية بها بناية من سفلي وطابقني علويني،

موقعه : درب حماد اجلماعة الترابية بيوكرى اقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 75 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الفاريسي محمد ؛

شرقا : احلاج ايدر اكيدر ؛   

جنوبا : اسماعيل بن عشرة ؛  

غربا :  طريق ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

 11 112 كناش االمالك  161 ص  - رسم تسليم عدلي مضمن بعدد 

بتاريخ 23 - 03 - 2006.

 12 122 كناش االمالك  155 ص  - رسم تسليم عدلي مضمن بعدد 

بتاريخ 07 - 03 - 2007. 

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 964 ص 467 االمالك عدد 1 في 

.1995 - 08 - 28

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 - 01 - 1992.

تاريخ التحديد املؤقت  23 مارس 2020 على الساعة 14 : 00 

مطلب رقم 3098 - 80

تاريخ اإليداع :  21  يناير 2020

طالب التحفيظ :  عماد اشهبون بن حفيظ.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ :  " ملك انشادن"

نوعه :  أرض عارية في جزء بناية من طابق سفلي،

موقعه : دوار تكضيشت اجلماعة الترابية إنشادن اقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 02 ار 40  سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد القادر بوكيند ؛

شرقا : طريق؛   

جنوبا : عبد الكرمي بن سلمان ؛  

غربا :  عبد القادر بوكيند ؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

بتاريخ  62 االمالك  كناش   287 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  عقد   -

.2019 - 09 - 03

- عقد هبة عرفي مؤرخ 13 - 08 - 2008.

تاريخ التحديد املؤقت  23 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 

مطلب رقم 3099 - 80

تاريخ اإليداع :  23  يناير 2020

طالبا التحفيظ :  

1 - عبد اهلل تاكري بن خلضر بنسبة ½.

2 - رقية بومالك بنت محمد بنسبة ½.

االسم الذي أعطاهطالب التحفيظ :  " ملك تاكري"

 نوعه :  أرض عارية،

اقليم  الصفاء،  لوادي  الترابية  اداومحند اجلماعة  بنعلي  تن   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 05 ار 05  سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : عائشة احليان ؛   

جنوبا : فاطمة كرامي وبعضا مينة احليان ؛  

غربا :  طريق.

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل  امللك : 

- عقد شراء مضمن بعدد 206 سجل االمالك 43 بتاريخ 10 - 10 - 2016.

- صورة شمسية لنظير قسمة رضائية  عدلية مضمن بعدد 78 ص 

75 كناش االمالك 39 بتاريخ 13 - 11 - 2015.

- رسم شراء عدلي مضمن بعدد 46 ص 49 كناش االمالك 41 بتاريخ 

.2016 - 05 - 23

تاريخ التحديد املؤقت  24 مارس 2020 على الساعة 14 : 00 

احملافظ  على األمالك العقاري باشتوكة - ايت باها بالنيابة

ايت الرايس بلعيد   

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4923 - 81

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيظ : حفيظة بالغالي بنت البهالي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رابحة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " رابحة".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوروبة.

مساحته : 23 آر 26 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة املكي امحمد؛

شرقا : حسن شهبون؛

جنوبا : ضاية رومي؛
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غربا : احلاج عبد السالم مطلب التحفيظ رقم 2241 - ر؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 117 ص 179 كناش االمالك رقم 173 

بتاريخ 23 - 05 - 2017 توثيق اخلميسات.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 502 ص 479 كناش العقار رقم 42 

بتاريخ 27 - 01 - 2005 توثيق تيفلت.

3.نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 535 ص 468 

كناش العقار رقم 88 بتاريخ 01 - 11 - 2004 توثيق تيفلت.

2019 عن جماعة خميس سيدي  145 - م ت -  إدارية عدد  4. شهادة 

يحيى مؤرخة في 13 - 11 - 2019.

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4924 - 81

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيظ : احمد النعيم بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سيدي محمد العسري".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " النعيم".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمو ايدير.

مساحته : 01 هـ 60 آر 97 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلمداوي علي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 44468 - 16؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : طريق عمومية ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 379 ص 338 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 20 - 11 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم إراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد 191 ص 246 كناش التركات 

رقم 17 بتاريخ 06 - 05 - 2016 توثيق تيفلت.

 94 رقم  العقار  81 كناش  97 ص  3. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 27 - 12 - 2004 توثيق تيفلت.

4. شهادة إدارية عدد 11 - 2019 - أ.ج.م.ط عن جماعة مقام الطلبة 

مؤرخة في 17 - 09 - 2019.

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 4925 - 81

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد الوردي بن احلسني.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر البندق".       

نوعه : ارض عارية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عالل البحراوي.

مساحته : 42 آر 86 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 10578 - 16 فاطمة بنت العربي بن عيسى؛

شرقا : واد سمنطو؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 11017 - ر؛

غربا : دوار حي معمورة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 357 ص 319 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 13 - 11 - 2019 توثيق تيفلت.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 4926 - 81

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد الوردي بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الوردي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الوردي".       

نوعه : ارض عارية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عالل البحراوي حي احواز.

مساحته : 86 آر 83 س تقريبا.

اجملاورون : 

بن  لقيبي  العزيز  عبد  ورثة   16  -  27099 رقم  العقاري  الرسم   : شماال 

احمد؛ الرسم العقاري رقم 10578 - 16 فاطمة بنت العربي بن عيسى ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 55729 - 16 محمد الوردي بن احلسني؛

جنوبا : طريق عمومية؛ الرسم العقاري رقم 23232 - 16 جمال الوردي 

بن محمد؛ الرسم العقاري رقم 40016 - 16 احمد ادريسي بن املدني 

ومن معه؛

غربا : الرسم العقاري رقم 11017 - ر؛ الرسم العقاري رقم 10578 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 358 ص 320 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 13 - 11 - 2019 توثيق تيفلت.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 30 د.

مطلب رقم 4927 - 81

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عالل بوشطيطة بن رزوق.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلاجب".
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلاجب".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ايشي.

مساحته : 71 آر 03 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 24779 - ر؛

بوشطيطة  فاضمة؛  بوشطيطة  ورائها  من  عمومية  طريق   : شرقا 

نزهة؛ بوشطيطةزهرة؛ بوشطيطة عويشة؛

جنوبا : بوشطيطة بلحاج؛

غربا : بوشطيطة محمد نقاب؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 185 ص 219 كناش العقار رقم 51 

بتاريخ 27 - 06 - 2019 توثيق تيفلت.

2. شهادة إدارية عدد 92 - 2019 - م.ش.ق عن قيادة بني عمرو ايت زكري 

مؤرخة في 22 - 05 - 2019.

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4928 - 81

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد تزنكت بن ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نبوية".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " نبوية".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار أوالد سعد.

مساحته : 01 هـ 39 آر 71 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية من ورائها محمد تزنكت؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2726 - 16؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 7359 - ر؛ الرسم العقاري رقم23702 - ر ؛

غربا : قناة املاء الصالح للشرب من ورائها طريق عمومية؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 405 ص 358 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 29 - 11 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 181 ص 118 كناش باقي الوثائق 

رقم 28 بتاريخ 10 - 12 - 2019 توثيق تيفلت. 

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 4929 - 81

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد تزنكت بن ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نبوية".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " نبوية".       

نوعه : ارض فالحية بها مسكن و إسطبل وبئر
موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار أوالد سعد.

مساحته : 02 هـ 85 س تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 10882 - 16؛ السعدي ادريس؛ النعاسي عائشة؛ 
شرقا : طريق عمومية من ورائها محمد تزنكت؛  

جنوبا : قناة املاء الصالح للشرب من ورائها طريق عمومية؛ 
غربا : الرسم العقاري رقم 7359 - ر؛ مطلب التحفيظ رقم 10882 - 16

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1. نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن أصله بعدد 156 ص 196 
كناش العقار رقم 54 بتاريخ 02 - 12 - 2019 توثيق تيفلت.

2. شهادة إدارية عدد 129 - 2019 عن قيادة بني عمرو ايت زكري مؤرخة 
في 16 - 12 - 2019.

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 12  : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة
محمد زافو    

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2084 - 82
تاريخ اإليداع  : 20 يناير 2020 . 

طالب التحفيظ : عبد اهلل العدالوي بن حمادي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " السعادة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  السعادة "
نوعه : أرض عارية .

موقعه :  إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل  
املدعو "حي الياسمني ".

مساحته :  89 س تقريبا. 
حدوده  :  
اجملاورون  : 

شماال : العدالوي صالح؛ 
شرقا : القرقوري اجلياللي ؛

جنوبا : سعيد بوعكاد ؛ 
غربا  :  زنقة

احلقوق العينية  :  الشيء            
أصل امللك  : 

- رسم ملكية عدلي بتاريخ 20 أكتوبر 2001؛
- شهادة إدارية بتاريخ 17 يناير 2020؛

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 09 : 30  صباحا.

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     
كرمي ناجيم   



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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  29188 - 29138 - 29134 - 29096 - 29094 - 29076 - 29066 - 29055

  29339 - 29274 - 29272 - 29270 - 29252 - 29246 - 29245

 جميع هذه املطالب على الرمز 05.                                                                                          

 
 اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه املمضي أسفله 

بإعالم العموم أن السيد عبد القادر خيالي. الساكن بإقامة ابن خلدون 

جديدا  نظيرا  له  يسلم  أن  طلب  مكناس،  ج  م   3 شقة   2 عمارة   2

للرسم العقاري رقم 48940 - 05، املؤسس للملك املدعو " ابن خلدون 

اا د2 - 3  ". الكائن مبكناس املدينة اجلديدة، وذلك بسبب ضياع النظير 

الذي سلم له سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في 

أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه املمضي أسفله 

بإعالم العموم أن السيدة جنية احلمري نيابة عن السيد أحمد احلمري 

والسيد عبد الرحمان احلمري الساكنة بعمارة باء 10 شقة 8 الطابق 

للرسم  لها نظيرا جديدا  أن يسلم  2 مكناس، طلبت  4 حي مرجان 

 "128 اا  املنزه   " املدعو  للملك  املؤسس   ،05  -  88924 رقم  العقاري 

الكائن مبكناس املدينة اجلديدة، وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم 

لهما سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في 

أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه.

                                   بوشعيب دومار .

 

محافظة طنجة

مطلب رقم 21186 - 06

اسم امللك : أرض املندوبية

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة،شارع احلسن األول وشارع اخلوصافات، 

وقع حتديده في : 06 فبراير 2006

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 س 46 آر.

نوعه : أرض عبارة عن مقبرة قدمية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة احلسن 1 وزنقة اخلصفات؛

محافظة الرباط - حسان

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية والرهون بالرباط - حسان  يعلن 
للعموم أن السيد عبد اهلل بنسعيد والسيدة جنية السايح اجلاعالن 
العكاري،  العياشي،  اجملاهد  زنقة   .15 بالرباط  معهما  اخملابرة  محل 
طلبا أن يسلم لهما نظير جديد للصك العقاري رقم 137384 - 03، 
العكاري  حي  بالرباط  الكائن   “1 “بنسعيد  املدعو  للملك  املؤسس 

و ذلك بسب ضياع النظير الذي كان قد سلم سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه في 

اجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.
احملافظ على االمالك العقارية  بالرباط - حسان.

                               احلليمي اجلياللي.
 

 

محافظة مكناس - املنزه

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "املغاصيني" إقليم مكناس

 

إن احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه يشرفه أن ينهي لعلم 
مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 
اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 
ابتداء من نشر هذا  بعد مضي شهرين  ينتهي  "املغاصيني"  املدعوة 
اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم174-69-1 املؤرخ في 10 من جمادى 

األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969، املطالب رقم :
  28089 - 27943 - 27929 - 27885 - 27884 - 27819 - 26399 - 26398
 -  28561  -  28510  -  28322  -  28318  -  28238  -  28184  -  28176
 28970 - 28916 - 28915 - 28911 - 28882 - 28878 - 28701  28695
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شرقا : الرسم العقاري عدد 284/ط؛

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 22441 - 06؛

غربا : الرسم العقاري عدد 273/ط،

طالبة التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 26555 - 06

اسم امللك : فؤاد

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة،مدشر بوخالف، 

وقع حتديده في : 18 يناير 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67 س 04 آر.

نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : واد؛

شرقا : يوسف العمرتي؛

جنوبا : يوسف العمرتي؛

غربا : مطلب حتفيظ عدد 24235 - 06،

طالب التحفيظ : السيد محمد بن حمادي قدا.

مطلب رقم 27784 - 06

اسم امللك : احارز

موقعه : طنجة ، جماعة اجزناية،دوار احلجريني.

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 س 02 آر.

نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : عبد احلميد السيخ ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 1095/ط وعبد احلميد الشيخ ؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : عبد احلميد الشيخ،

طالب التحفيظ : السيد محمد احارز بن محمد.

مطلب رقم 27823 - 06

اسم امللك : حانوت أوقاف 1224 1225-

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة ، زنقة دار الدبغ املدينة القدمية.

وقع حتديده في : 18 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 س

نوعه : أرض بها بناء مكون من طابق أرضي سفلي وطابق أرضي علوي 

وطابق أول؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9193/ط ؛

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 6137/ط ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2314/ط؛

غربا : زنقة دار الدبغ،

طالب التحفيظ : السيد نظارة أوقاف طنجة.

مطلب رقم 27895 - 06

اسم امللك : ياسني 2

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة،حي القصبة، 

وقع حتديده في : 28 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 س.

نوعه : أرض عارية بها بناء مكون من سفلي وطابقني اثنني؛

اجملاورون : 

شماال : فاطمة اغبالو؛

شرقا : انوال حلسن؛

جنوبا : زنقة الشرف؛

غربا : ورثة ايدر،

طالب التحفيظ : السيد ياسني السيمو بن محمد.

مطلب رقم 27913 - 06

اسم امللك : ياسمينة

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة،حي مسنانة، 

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26 س 01 آر.

نوعه : أرض عارية بها أساس وأعمدة؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : محمد النوهي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 57869 - 06؛

غربا : اسية التديلي،

طالب التحفيظ : السيد عبد الناصر ريتال.

مطلب رقم 27865  - 06

اسم امللك : السانية

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة،احملل املدعو : خندق كور، 

وقع حتديده في : 22 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 س 52 آ ر1 هكتار.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 156816 - 06؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 136141 - 06

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 119/ط؛

غربا : الرسم العقاري عدد 37346 - 06،

طالبو التحفيظ السيد : محمد بن رحمون ومن معه.

مطلب رقم 27899 - 06

اسم امللك : ملك رشيد

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة،دوار بوكدور، 

وقع حتديده في : 16 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59س08آر.
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نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة عيشية خنفري؛

شرقا : ورثة عيشية خنفري؛

جنوبا : طريق عمومي؛

غربا : طريق عمومي،

طالب التحفيظ : السيد رشيد بن مرزوق احلمامي.

مطلب رقم 27900  - 06

اسم امللك : كاكة

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة،دوار بوخالف.

وقع حتديده في : 16 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 س 01 آر.

نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد26549 - 06 ؛

شرقا : مصطفى فارسي

جنوبا : طريق 3أمتار لفائدة اجملاورين؛

غربا : ايوب البقالي حسني،

طالب التحفيظ : السيد الكبير كاكة

مطلب رقم 27903  - 06

اسم امللك : جابر

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة ، احملل املدعو : القصبة

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4317 س

نوعه : أرض بها بناء مكون من طابق أرضي وطابق أول ومرفق؛

اجملاورون : 

شماال : بيير لفرونسي ؛

شرقا : زنقة غزل ؛

جنوبا : فرني لفرنسي؛

غربا : حفيظة الريفي ورحمة العروسي،

طالب التحفيظ : السيد محمد بن بلقاسم بريكي.

مطلب رقم 27904  - 06

اسم امللك : ملك الريحاني

موقعه : طنجة ، جماعة طنجة،حي القصبة، 

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 س 3 أر.

نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم بنعمروالرسم العقاري عدد 137764 - 06؛

شرقا : احلسني الباهي الغماري؛

جنوبا : ممر؛

غربا : طريق عمومي،
طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الريحاني.

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 املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
الساكن  معه  ومن  دانييل  أندري  كيفان  انطوني  فالنتان  السيد  ان 
بفرنسا ، طلب أن يسلم ل نظير جديد للرسم العقاري 111972 - 06 
بطنجة طريق  الكائن   "8A CH2E5العرفان املدعو"  للملك  املؤسس 

الرباط.و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسلـيم أن يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية بطنجة

محمد الزخوني    

 

محافظة فاس

 اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيدة امينة كنون بنت عبد اللطيف املالكة املسجلة 
على الشياع، طلبت أن يسلم لها نظير جديد من الرسم العقاري عدد 
TER - F - 4406 املؤسس  للملك املدعو "رياض موالي علي الكثيري" 
النظير  بسبب ضياع  وذلك   ،1 رقم  احلرة  درب  املدينة،  بفاس  والكائن 

الذي سلم سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيد احمد احلمشوش املالك املسجل ، طلب أن يسلم 
له نظير جديد من الرسم العقاري عدد 108439 - 07 املؤسس للملك 
وذلك  صفرو،  طريق  النرجس  جتزئة  بفاس،  الكائن   ،"3 "احمد  املدعو 

بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .
احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

      حدو اوحلسن 
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محافظة اجلديدة

مطلب رقم 100090 - 08

اسم امللك : ملك الكيال. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار أوالد العروصي.

وقع حتديده في : 01 أكتوبر 2014.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 84 آ 26 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة الرضواني الراضي. 

شرقا : رسم عقاري عدد 13287/ج.

جنوبا : سعيد و ورثة كزراوي عبد اهلل.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ : خالد الكيال بن عبد الباسط.

مطلب رقم 106661 - 08

اسم امللك : سواني موس 1أأاااا. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أأأاااأزمور، سواني املوس.

وقع حتديده في : 11 يوليو 2017.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 15 آ 58 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : مستشفى و رسم عقاري عدد 169396 - 08 و رسم عقاري 

عدد 116292 - 08. 

شرقا : رسم عقاري عدد 144212 - 08 و مستشفى.

جنوبا : رسم عقاري عدد 118592 - 08 و رسم عقاري عدد 111191 - 08.

غربا : رسم عقاري عدد 116292 - 08.

طالب التحفيظ : نظارة األوقاف باجلديدة.

مطلب رقم 118899 - 08

اسم امللك : بالد بن اجلياللي. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار أوالد احلاج.

وقع حتديده في : 19 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 34 آ 79 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار و احلاج احمد بن علي بوعزة. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

جنوبا : ورثة الطيبي بن بوعزة.

غربا : احلاج احمد بن علي بوعزة.

طالب التحفيظ : عادل احلمدوني بن املصطفى.

مطلب رقم 118901 - 08

اسم امللك : أرض املنزه. 

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

وقع حتديده في : 19 مارس 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 13 آ 94 س.

نوعه : أرض فالحية بها بناية مهدمة. 

اجملاورون : 

شماال : الغوتي قدراوي و ورثة عبد اهلل ولد عيسى. 

شرقا : الغوتي قدراوي.

جنوبا : طريق عمومي و رسم عقاري عدد 72168 - 08.

غربا : ورثة عبد اهلل ولد عيسى.

طالبة التحفيظ : مليكة جنيد بنت البشير.

مطلب رقم 118919 - 08

اسم امللك : بالد أركانة. 

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة املهارزة الساحل، دوار املهارزة.

وقع حتديده في : 08 أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 49 آ 48 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : عزيزة املهوري. 

شرقا : زهرة املهوري.

جنوبا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

غربا : فاطنة الغيوة.

طالب التحفيظ : املصطفى غليم بن ابراهيم.

مطلب رقم 118936 - 08

اسم امللك : أرض حلبل. 

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

وقع حتديده في : 22 أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 07 آ 61 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار. 

شرقا : رسم عقاري عدد 195188 - 08.

و رسم   08 -  195190 بوحية محمد، رسم عقاري عدد  ورثة   : جنوبا 

عقاري عدد 135695 - 08.

غربا : رسم عقاري عدد 135695 - 08.

طالبو التحفيظ : املصطفى قصبجي بن الطاهر و من معه.

مطلب رقم 118937 - 08

اسم امللك : بالد بلعسل 1. 

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

وقع حتديده في : 22 أبريل 2019.
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املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14 آ 12 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 192105 - 08. 

شرقا : بوحية العربي.

جنوبا : رسم عقاري عدد 195187 - 08.

غربا : رسم عقاري عدد 192105 - 08 و رسم عقاري عدد 181327 - 08.

طالبو التحفيظ : املصطفى قصبجي بن الطاهر و من معه.

مطلب رقم 118938 - 08

اسم امللك : بالد بلعسل. 

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

وقع حتديده في : 23 أبريل 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 06 آ 05 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار. 

شرقا : رسم عقاري عدد 181340 - 08.

جنوبا : رسم عقاري عدد 195189 - 08 و ورثة بوحية محمد.

غربا : ورثة بوحية محمد.

طالبو التحفيظ : املصطفى قصبجي بن الطاهر و من معه.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

املعطي زديد    

 

محافظة اكادير

   

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " إمزي 3 "

موضوع مطلب رقم 37008 - 09،  والذي ادرجت خالصة

 مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 458 بتاريخ 10 اكتوبر 2007.

عوضا عن :

طالب التحفيظ : الراجي جمال بن احمد واحلاج عمر بن ابراهيم التيجاني .

يقرأ :

طالبو التحفيظ : 

1 - اضراب رقية .

2 - الراجي فاطمة .

3 - الراجي عبد الرحمان.

4 - الراجي جمال .

5 - الراجي محمد .

6 - الراجي عمر  .

7 - الراجي الطيبي.

8 - الراجي حبيبة.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى  :  " مراد " 

موضوع مطلب رقم 42819 - 09،  والذي ادرجت خالصة 

مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 704 بتاريخ 27 يونيو 2012.

عوضا عن :

نوعه : أرض فالحية من أربع قطع .

يقرأ :

نوعه : أرض فالحية من ثالث قطع .

 والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية باكادير

محمد أغوش      

 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 40078 - 10

اسم امللك : رشيد. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة وسيل.

مساحته : 85 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي وطابق اول ومرافق. 

اجملاورون : 

شماال : مدخل ورسم عقاري عدد 54634 - 10،

جنوبا : رسم عقاري عدد 60005 - 10؛

شرقا : رسم عقاري عدد 61022 - 10؛

غربا : رسم عقاري عدد64399 - 10.

طالب التحفيظ : السيد رشيد ازعيتر بن محمد 

مطلب رقم 41139 - 10

اسم امللك : الهناء. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو  حي الصومعة.

مساحته : 01 آ 22 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 33734 - 10 ورسم عقاري عدد 42633 - 10،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : بوجيدة مصطفى؛

غربا : ساقية ومطلب عدد 41540 - 10.

طالب التحفيظ : السيد محمد سليك بن العربي.

مطلب رقم 41540 - 10

اسم امللك : الهناء 1. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو  حي الصمعة.
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مساحته : 01 آ 12س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 42633 - 10،

جنوبا : ساقية؛

شرقا : مطلب عدد 41539 - 10؛

غربا : مطلب عدد 38637 - 10.

طالب التحفيظ : السيد محمد سليك بن العربي.

مطلب رقم 50555 - 10

اسم امللك : عبد العالي. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو  احلمري أوالد حمدان.

مساحته : 01 هـ 10 آ 26 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار مختلفة. 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 51232 - 10،

جنوبا : طالب التحفيظ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 51232 - 10؛

غربا : مطلبي عدد 50546 - 10 و50542 - 10 حسن دبدوبي ومليكة دبدوبي.

طالب التحفيظ : السيد عبد العالي دبدوبي بن احمد.

مطلب رقم 51043 - 10

اسم امللك : اميان.

املدعو  احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

تقشمرين.

مساحته : 01 آ 34 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : اوعيسى اكتانسي؛

شرقا : موحى ايوسف؛

غربا : الزنقة .

طالبو التحفيظ : السيدة نعيمة وعقى بنت محمد ومن معها 

مطلب رقم 51217 - 10

اسم امللك : بويحيى

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو 

لبريدية دوار أوالد بن عريف.

مساحته : 63 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : عبد اجلليل السرغيني؛

شرقا : شريفي خديجة؛

غربا : الزنقة .

طالب التحفيظ : السيد بويحيى احلسني ابن احمد 

مطلب رقم 51265 - 10

اسم امللك : ملك العروي.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد حمدان بالد احلمري.

مساحته : 19 آ 12 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون . 

اجملاورون : 

القطعة االولى

شماال : العاللي بوزكري والشرقي

جنوبا : ارتفاق الساقية؛

شرقا : ارتفاق الساقية؛

غربا : العاللي احمد.

القطعة التانية 

شماال : ارتفاق الساقية

جنوبا : ارتفاق الساقية ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 32143 - 10؛

غربا : العاللي الشرقي والعاللي بوزكري.

طالبو التحفيظ : السيد املصطفى العروي ومن معه.

مطلب رقم 51270 - 10

اسم امللك : العاللي 9.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر احملل املدعو احلمري.

مساحته : 95 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 49574 - 10

جنوبا : مطلب عدد 46570 - 10؛

شرقا : مطلب عدد 49574 - 10؛

غربا : العاللي حادة .

طالبو التحفيظ : السيد عبد اللطيف العاللي بن محمد ومن معه 

مطلب رقم 51297 - 10

اسم امللك : لبداوي.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو الغابة.

مساحته : 15 آ 80 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة زمو احالم

جنوبا : مطلب عدد 51298 - 10؛
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شرقا :   ورثة بوزكري؛

غربا : مدخل.

طالب التحفيظ : السيد لبداوي لبزامي بن بوزكري 

مطلب رقم 51298 - 10

اسم امللك : ابزامي .

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو الغابة.

مساحته : 44 آ 95 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 51297 - 10

جنوبا : مطلب عدد 50927 - 10؛

شرقا : ورثة بوزكري بن املولودي؛

غربا : مطلبي عدد 48715 - 10)امللغى( و50927 - 10

طالب التحفيظ : السيد لبداوي لبزامي بن بوزكري 

مطلب رقم 51302 - 10

اسم امللك : بنموسى 1.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو  أوالد عياد أوالد زهرة.

مساحته : 82 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي وطابقني. 

اجملاورون : 

شماال : البور احملجوب

جنوبا : رسم عقاري عدد 91469 - 10؛

شرقا : املرسلي عبد الوجيد مدخل وسمالي احمد؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد الكبير بنموسى بن محمد .

مطلب رقم 51303 - 10

اسم امللك : بونحل.

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

القصيبة احملل املدعو  بونحل امشاط تكانت.

مساحته : 33 آ 23 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون جزء منها عاري به بناية 

سفلية . 

اجملاورون : 

شماال : حجاجي محمد

جنوبا : الطريق ؛

شرقا : ارتفاق الساقية ؛

غربا : محمد بومروان.

طالب التحفيظ : السيد حسن فطماوي بن حوسى 

مطلب رقم 51314 - 10

اسم امللك : ملك النفاوي.

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة.

مساحته : 13 آ 31 س .

نوعه : ارض مغروسة باشجار متمرة ، بجزء منها بناية دات سفلي ، 

طابق اول و بئر . 

اجملاورون : 

شماال : إبراهيم النيفاوي وايت ايشو علي

جنوبا : ورثة اعمر ومتدجوت؛

شرقا : ورثة ايت احمداوطالب ومن معه ؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم النفاوي بن محماد. 

مطلب رقم 51319 - 10

اسم امللك : الهدى.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو 

دوار أوالد بوهندة.

مساحته : 80 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : عبد العزيز الوالي،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : حليمة الصغير؛

غربا : الزنقة

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز امصاد بن ابراهيم

مطلب رقم 51321 - 10

اسم امللك : امصاد.

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو النرجس

مساحته : 80 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : مطلب عدد 50920 - 10؛

شرقا : لكليل صالح؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد حلسن امصاد بن محمد.

مطلب رقم 51324 - 10

اسم امللك : زروالي.

الواد  سعيد  أوالد  قيادة  تادلة  قصبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

جماعة أوالد يوسف احملل املدعو اوالد عبو داراحلرت .

مساحته : 66 س .

نوعه : ارض عارية بجزء منها بناية خفيفة وبئر. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة
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جنوبا : مطلب عدد 49712 - 10 معروفي اجلياللي؛

شرقا : عشاب مصطفى؛

غربا : الزروالي حمادي.

طالبو التحفيظ : السيد محمد زروالي بن حمادي ومن معه .

مطلب رقم 51325 - 10

اسم امللك : تكانت.

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

القصيبة احملل املدعو  تكانت.

مساحته : 05 هـ 12 آ 70 س .

نوعه : ارض فالحية بها شجرتني من اخلروب. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة خلقي موحى، 

جنوبا : ورثة موحى اوحلسن ، ورثة لعبيد اوحلريش ، وورثة ايت مرتاجي؛

شرقا : ورثة ايت مرتاجي ؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : السيد امحمد قصطال بن احمد.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

ان  للعموم  باالعالم  اسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

بالتعاونية  معه  اخملابرة  محل  واجلاعل  الساكن  الكبيشي  حسن  السيد 

احلافظية بسيدي جابر طلب ان يسلم له نظير جديد للرسم العقـاري عدد 

ضم  بقسم  الكائن   "  58 احلافظية  املدعو"  للملك  املؤسس   10  -  20923

األراضي املدعو سيدي جابر تعاونية االصالح الزراعي احلافظية .وذلك بسبب 

ضياع النظير الدي كان قد سلم له سابقا .

في امكان كل شخص يهمه هدا التسليم ان يـدلى بتعرضـه عليه

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما من نشر هذا االعالن. 

تغيير اسم عقار محفظ

ان  للعموم  باالعالم  اسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 

تغيير اسم امللك - يتعلق بالرسم العقاري عدد 4752 - ب الذي اصبح 

البناء  اشغال  تصريح  على  بناء  البيضة  عن  عوضا  الزبردي  يسمى 

ومطابقتها بتاريخ 23 ديسمبر 2018 ومطلب تقييد مصحح االمضاء 

بتاريخ 2 يناير 2020. 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

محافظة الناظور

مطلب رقم 32194 - 11

اسم امللك : بويزويغن.

موقعه : مدينة الناظور، حي بويزرزارن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 04 أر 69 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة منصوري مرمي و الوكيلي.

شرقا : الطريق.

جنوبا : الطريق.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد محمد بنحدو بن عبد القادر.

مطلب رقم 34560 - 11

اسم امللك : حالي.

موقعه : مدينة الناظور ، حي إكوناف.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 03 ار 72 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير.

شرقا : ورثة عالل حلي.

جنوبا : ورثة حمو.

غربا : زنقة.

طالبو التحفيظ : السيد حلي سعيد بن محمادي ومن معه.

مطلب رقم 35169 - 11

اسم امللك : حيدا.

موقعه : مدينة الناظور ، حي إكوناف.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 92 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول وبها ملحق.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : حيدا عبد احلكيم.

جنوبا : ملك الغير.

غربا : عائشة بنزياد.

طالب التحفيظ : السيد محمد حيدا بن احمد.

مطلب رقم 35652 - 11

اسم امللك : القجوعي.

موقعه : اقليم الناظور ، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 أر 41 س.

كهربائي  خط  يخترقها  سفلي  من  مكونة  بناية  بها  أرض   : نوعه 

منخفض التوتر.
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اجملاورون : 

شماال : القجوعي ادريس.

شرقا : زنقة.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد محمد القجوعي بن ادريس.

مطلب رقم 35655 - 11

اسم امللك : عالء الدين 1.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 ار 42 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة وعيش محمد و الرسم العقاري عدد 55372 - 11.

شرقا : حبيبة متيمونت. 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 35656 - 11.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 35656 - 11.

طالب التحفيظ : السيد محمد عيساوي .

مطلب رقم 35690 - 11

اسم امللك : الطرعة.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 08 آر 22 س.

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر و محاطة في جزء منها بسياج.

اجملاورون : 

شماال : اجلرف.

شرقا : الرسم العقاري عدد 20891 - 11.

جنوبا : الطريق.

غربا : حداوي ميلود و حداوي محمد.

طالب التحفيظ : السيد هشام خليفي بن احمد.

مطلب رقم 35695 - 11

اسم امللك : الرمضاني.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة بن الطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 64 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : زنقة

جنوبا : أشهبار ادريس و بعوش محمد.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد ميمون الرمداني بن عبد السالم.

مطلب رقم 40256 - 11

اسم امللك : اجويقة.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة اعزانا ، احملل املدعو اجويقة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 29 أر 90 س.

الثانية عبارة عن  و  االولى  بنايات  : أرض عارية بجزء منها ثالث  نوعه 

سفلي و الثالثة مكونة من سفلي وطابق أول ملحق و بها حديقة و 

مسبح و مراب و بئرين و بها أشجار الزيتون و يخترقها عمود كهربائي.

اجملاورون : 

شماال : مسلك عمومي.

شرقا : مسلك عمومي و طالب التحفيظ .

جنوبا : مسلك عمومي و ورثة الهروتي.

غربا : اخملتاري مراد و طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ : السيد ميمون دحمان بن ميمون.

مطلب رقم 40730 - 11

اسم امللك : فاطمة 1.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو واد املرابطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 أر 32 س.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : أقوضاض احمد.

شرقا : الرايس ميمون.

جنوبا  : خطير حدو.

غربا : الرايس حمو .

طالب التحفيظ : السيد محجوب إعزوتا بن محمد.

مطلب رقم 40749 - 11

اسم امللك : سيدي عبد الصادق 2.

سيدي  املدعو  احملل   ، الكبداني  دار  جماعة  الدريوش،  اقليم   : موقعه 

عبد الصادق.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي : 28 آر 04 س.

نوعه : ارض فالحية تخترقها شعيتني و عمود كهربائي.

القطعة االولى : 

مساحتها : 14 آر 47 س 

اجملاورون

شماال : امللك العام البحري.

شرقا : ملك الغير .

جنوبا : الطريق.

غربا : احلاج سي القاضي

القطعة الثانية : 

مساحتها : 13 آر 57 س

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : الشعبة.
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جنوبا : مسلك عمومي.

غربا : احلاج سي القاضي.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش.

مطلب رقم 40758 - 11

اسم امللك : مدرسة اوالد ميمون .

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة عني الزهرة ، احملل املدعو أوالد عبد اهلل.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 11 ار 19 س.

نوعه : أرض بها مدرسة و تخترقها عمود كهربائي.

اجملاورون : 

شماال : حزيون احمد.

شرقا : ورثة أمديني عبد اهلل. 

جنوبا : مسلك عمومي.

غربا : بايا محمادي محند.

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 

عن امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 40760 - 11

اسم امللك : مدرسة ياسينن.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو ياسينن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 12 ار 84 س.

نوعه : أرض بها مدرسة.

اجملاورون : 

شماال : البركاني احمد فرجني.

شرقا : مسلك عمومي. 

جنوبا : املياه و الغابات.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 

عن امللك اخلاص للدولة.

مطلب رقم 40787 - 11

اسم امللك : ملسيح.

موقعه : اقليم الناظور، جماعة بني اوكيل اوالد محند ، احملل املدعو 

اوالد محند فطومة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 15 ار 83 س.

نوعه : أرض عارية بجزء منها ثالث بنايات عبارة عن سفلي و بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : خالد فريد و مرقة ميمون و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

شرقا : مسلك عمومي و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا : مسلك عمومي و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا : محمد الفاسي و املدني عبد الرزاق و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

طالبو التحفيظ : السيدة يامنة املري بنت احمد ومن معها.

مطلب رقم 40788 - 11

اسم امللك : بلمكناسي.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 98 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ : السيد الزيتوني بلمكناسي بن اجلياللي.

مطلب رقم 40789 - 11

اسم امللك : امحمد.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة العروي ، احملل املدعو خلرابشة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 11 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول وبها ملحق .

اجملاورون : 

شماال : محمد احلجاج و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

شرقا : حسن القضاوي و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا : زنقة و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا : زنقة و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ : السيد امحمد زمور بن محمد.

مطلب رقم 40790 - 11

اسم امللك : بويباون.

موقعه : مدينة الناظور، حي اوالد حلسن.

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

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : احميدة بويباون.

شرقا : محمد بويباون.

جنوبا : احميدة بويباون.

غربا : زنقة.

طالبو التحفيظ : السيدة حيبوط فاطمة بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 40794 - 11

اسم امللك : فدان اورحو.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة متسمان ، احملل املدعو فدان اورحو .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 31 ار 23 س.

نوعه : أرض فالحية يخترقها مسلك عمومي و بجزء منها أشجار الزيتون .

اجملاورون : 

شماال : ورثة اللعبي حسن.



عدد 1100 - 03 جمادى االخرة 1441 )29 يناير 2020(836

شرقا : الشعبة و احلاج هنو.

جنوبا : ورثة اللعبي حسن.

غربا : ورثة اللعبي حمادي.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش.

مطلب رقم 40810 - 11

اسم امللك : الدمنت.

الدمنت  املدعو  احملل   ، بويفرور  بني  ، جماعة  الناظور  اقليم   : موقعه 

بدوار افرا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 12 ار 75 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ 

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : مسلك عمومي.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى امليكانيكي بن بوزيان.

مطلب رقم 40820 - 11

اسم امللك : ملدغري 1.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو حي أوالد موسى .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 هـ 02 أر 59 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 35571 - 11.

شرقا : الرسم العقاري عدد 2567 - 11.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 19787 - 11.

غربا : الرسم العقاري عدد 48887 - 11.

طالبو التحفيظ : السيد محمد ملدغري بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 40822 - 11

اسم امللك : اسروت.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو أوالد علي بنحمو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 04 آر 15 س.

نوعه : أرض عارية و في جزء منها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : ابوري الغازي.

شرقا : عبد القادر اسروت.

جنوبا : اسرولي عبد الصمد.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : السيد عمرو اسروت بن عاشور.

مطلب رقم 40823 - 11

اسم امللك : عاشور 1.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو أوالد علي بنحمو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 10 آر 13 س.

نوعه : أرض عارية و في جزء منها بناية مكونة من سفلي و طابقني 

علويني و بها جب.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 40824 - 11.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 40825 - 11.

غربا : العدوتي محمد.

طالب التحفيظ : السيد عاشور اسروت بن عالل.

مطلب رقم 40825 - 11

اسم امللك : عاشور 3.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو أوالد علي بنحمو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 05 آر 06 س.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 40823 - 11.

شرقا : مسلك عمومي.

جنوبا : العدوتي صالح.

غربا : العدوتي محمد.

طالب التحفيظ : السيد عاشور اسروت بن عالل.

مطلب رقم 40826 - 11

اسم امللك : بالد لكموش 4.

موقعه : اقليم الناظور ، جماعة بوعرك ، احملل املدعو دوار الكماش.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 10 أر 11 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ممر و الرسم العقاري عدد 59857 - 11.

شرقا : حبيبة لكموش.

جنوبا : محمد لكموش.

غربا : ورثة اخلراط.

طالبو التحفيظ : السيدة عائشة امعاريج بنعيسى ومن معها.

مطلب رقم 40827 - 11

اسم امللك : متاسنت 14.

موقعه : إقليم الدريوش، جماعة بني مرغنني ، احملل املدعو متاسنت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 21 ار 14 س.

نوعه : أرض فالحية .
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اجملاورون : 

شماال : أوالد بن دحمان.

شرقا : محمد بولكوابس.

جنوبا : اوالد حمو الكرموس.

غربا : محمد أعراب و محمد دادي.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف إقليمي الناظور و الدريوش.

مطلب رقم 40834 - 11

اسم امللك : بونو 4.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة العروي ، احملل املدعو فالمينكا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 ار 52 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني و بها ملحق.

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

شرقا : زنقة و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا : ورثة بوعرفة و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم بونو بن عمرو.

مطلب رقم 40835 - 11

اسم امللك : بونو 3.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة العروي ، احملل املدعو شارع احلسن الثاني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 22 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي .

اجملاورون : 

شماال : الشارع و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 4229 - 11 و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 4229 - 11 و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 4229 - 11 و مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 و 

مطلب التحفيظ عدد 40286 - 11.

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم بونو بن عمرو.

مطلب رقم 40843 - 11

اسم امللك : بنعلي2.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 72 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول .

اجملاورون : 

شماال : الطريق.

شرقا : مطلب التحفيظ 40844 - 11.

جنوبا : ورثة بنعلي.

غربا : ورثة بنعلي.

طالب التحفيظ : السيد حمو بنعلي بن محمد.

مطلب رقم 40844 - 11

اسم امللك : بنعلي1.

موقعه : إقليم الناظور، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 آر 53 س.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 40843 - 11.

شرقا : الطريق.

جنوبا : عبد السالم العاللي.

غربا : ورثة بنعلي.

طالب التحفيظ : السيد حمو بنعلي بن محمد.

مطلب رقم 40873 - 11

اسم امللك : الهجوتي.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة اتسافت ، احملل املدعو قاسيطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 أر 86 س.

نوعه : أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : خالف محمد.

شرقا : ورثة احمد بن موح.

جنوبا : الطريق.

غربا : يحياوي محمد.

طالب التحفيظ : السيد محمد الهجوتي بن محمد.

مطلب رقم 19388 - 11

اسم امللك : االدريسي.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 أر 36 س.

نوعه: أرض تتكون من بناية سفلية.

اجملاورون:

شماال: ملك الغير.

شرقا: زنقة.

جنوبا: زنقة.

غربا: ممر.

طالب التحفيظ السيدة: حبيبة طالب بنت أحميدة ومن معها.

مطلب رقم 23621 - 11

اسم امللك : أميرة.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو مزارع البرج.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 10 أر 18 س.
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نوعه: أرض عارية يخترقها خط كهربائي منخفض.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: الفهيمي ميمون. 

جنوبا: ممر.

غربا: الفهيمي شريفة.

طالب التحفيظ السيد: امطالسي محمد عمر.

مطلب رقم 32278 - 11

اسم امللك: لوكيلي.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد ميمون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 57 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و أربع طوابق علوية.

اجملاورون:

شماال: الرسم العقاري عدد 3317 - 11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 3317 - 11.

جنوبا: الكبداني سعيد. 

غربا: ملك الغير.

طالب التحفيظ السيد : عبد السالم لوكيلي بن ميمون.

مطلب رقم 33542 - 11

اسم امللك : بكريوي.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة البركانيني، احملل املدعو دوار تقلعيت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:2 هكتار 29 أر 24 س.

نوعه: أرض فالحية تتكون في جزء منها من بناية سفلية وطابق أول 

وثالث بنايات سفلية وخرابة وجب و بعض األشجار اخملتلفة ويخترقها 

عمودين كهربائيني وخط كهربائي. 

اجملاورون:

شماال: ورثة احلسناوي البشير وورثة بلحسن عبد اجلبار ميمون.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: ورثة بلحسن مبارك ميمون.

غربا: الواد.

طالب التحفيظ السيد : امليلود بكريوي بن امليلود ومن معه.

مطلب رقم 34597 - 11

اسم امللك : الشتواني.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد ابراهيم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 82 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وطابق أول وملحق.

اجملاورون:

شماال: العماري محمد.

شرقا: جياللي بومديان.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 30410 - 11.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد : نور الدين الشتواني بن حلسن ومن معه.

مطلب رقم 34750 - 11

اسم امللك: حلبيب 1.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 29 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: يحيى قيلول.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 34749 - 11.

غربا: زنقة.

طالب التحفيظ السيد: حلبيب قيلول بن الطاهر. 

مطلب رقم 35444 - 11

اسم امللك : قمر 17.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 ار18 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 35442 - 11

طالب التحفيظ السيد : شركة لوطيماد في إسم ممثلها القانوني 

السيد: قمر يحيى بن الكبير.

مطلب رقم 35445 - 11

اسم امللك : قمر 20.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 06 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 35419 - 11.

غربا: الطريق.

القانوني  ممثلها  إسم  في  لوطيماد  شركة  السيد:  التحفيظ  طالب 

السيد: قمر يحيى بن الكبير.



839 عدد 1100 - 03 جمادى االخرة 1441 )29 يناير 2020(

مطلب رقم 35465 - 11

اسم امللك : قمر 35.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 ار 24 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 35473 - 11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 35471 - 11.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

القانوني  ممثلها  إسم  في  لوطيماد  شركة  السيد:  التحفيظ  طالب 

السيد: قمر يحيى بن الكبير.

مطلب رقم 35466 - 11

اسم امللك : قمر 34.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 15 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 35421 - 11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 35418 - 11.

القانوني  ممثلها  إسم  في  نيسيد  شركة   : السيد  التحفيظ  طالب 

السيد: قمر يحيى بن الكبير.

مطلب رقم 35467 - 11

اسم امللك : قمر 14.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 31 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 35443 - 11. 

جنوبا: الطريق.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 35423 - 11

طالب التحفيظ السيد: شركة مارتشيكا في إسم ممثلها القانوني 

السيد: قمر يحيى بن الكبير وقمر صالح بن الكبير.

مطلب رقم 35468 - 11

اسم امللك : قمر 9.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 18 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 35469 - 11.

شرقا: الطريق.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 35470 - 11.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد : شركة مارتشيكا في إسم ممثلها القانوني 

السيد: قمر يحيى بن الكبير وقمر صالح بن الكبير.

مطلب رقم 35469 - 11

اسم امللك : قمر 8.

موقعه: مدينة الناظور، حي عاريض.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 ار 16 س.

نوعها: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 35420 - 11.

شرقا: الطريق.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 35468 - 11.

غربا: طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ السيد: شركة مارتشيكا في إسم ممثلها القانوني 

السيد: قمر يحيى بن الكبير وقمر صالح بن الكبير.

مطلب رقم 35507 - 11

اسم امللك : منصور.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 6 آر 02 س.

نوعها: أرض عارية.

اجملاورون: 

شماال: مسلك عمومي.

شرقا: ممر.

جنوبا: قيلولي يحيى.

غربا: قيلولي فاطمة.

طالب التحفيظ السيد : عمر منصور بن ميمون.

مطلب رقم 35558 - 11

اسم امللك : القجوعي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة بني شيكر.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 13 ار 65 س.

بنايات سفلية وحديقتني  تتكون في جزء منها من ثالث  أرض  نوعه: 

ومسبح وملحق ويخترقها خط للتيار الكهربائي. 

اجملاورون:

شماال: زنقة ومطلب التحفيظ عدد 35652 - 11.

شرقا: زنقة.
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جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 35501 - 11.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: محمد القجوعي بن ادريس.

مطلب رقم 35573 - 11

اسم امللك: دير ملدادحة.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 14 هكتار 15 آر 55 س.

وجب  وخرابة  أشجار  من  منها  جزء  في  تتكون  فالحية  أرض  نوعه: 

ويخترقها شعبة.

اجملاورون:

شماال: ممر وطالبي التحفيظ ومطلب التحفيظ عدد 34266 - 11.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 34371 - 11.

جنوبا: الغابة.

غربا: أوالد بلعيد وورثة طاهري.

طالب التحفيظ السيد: بغداد اقضاض بن الطيب ومن معه.

مطلب رقم 35603 - 11

اسم امللك: العدالوي.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة أزغنغان، احملل املدعو حي العمال.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 01 آر 81 س.

نوعه: أرض بها بنايايتني األولى تتكون من سفلي وطابق أول وملحق 

والثانية تتكون من بناية سفلية.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: محمد لوزدي.

جنوبا: زنقة.

غربا: ممر.

طالب التحفيظ السيد: عبد العزيز العدالوي بن محمد.

مطلب رقم 35610 - 11

اسم امللك: اوشن.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة تزطوطني.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 69 أر 68 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممر وخط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

عدد  العقاري  والرسم   11  -  19712 عدد  التحفيظ  مطلب  شماال: 

16162 - 11 ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

شرقا: أميكال كوليمو ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا: عمر صديق ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

غربا: الرشيدي بلغنو.

طالب التحفيظ السيد: محمد وشن بن أحمد. 

مطلب رقم 35649 - 11

اسم امللك: عيسى 1.

موقعه: إقليم الناظور، جماعة اعزانن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 30 أر 37 س.

وبناية  سفلية  بنايات  ثالث  من  منها  أجزاء  في  تتكون  أرض  نوعه: 

مكونة من سفلي وطابق أول وحديقة وجب.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: حمو عيسى.

جنوبا: عمر عيسى وحمو عيسى.

غربا: مالكي أحمد ويتو محمد.

طالب التحفيظ السيد: عيسى عمرو بن محمد. 

مطلب رقم 35754 - 11

اسم امللك: أبو يوسف.

موقعه: مدينة الناظور، شارع ابن خلدون.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 97 س.

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وثالث طوابق علوية وملحق.

اجملاورون:

شماال: زنقة.

شرقا: الشارع.

جنوبا: الرسم العقاري عدد 1325 - 11.

غربا: الرسم العقاري عدد 5612 - 11.

طالب التحفيظ السيد: يوسف بن عبيد محمد. 

مطلب رقم 39989 - 11

اسم امللك: مومو.

موقعه: إقليم الدريوش، جماعة متسمان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 21 أر 12 س.

نوعه: أرض تتكون في أجزاء منها من ثالث بنايات مكونة من سفلي 

وطابق أول وبئر وحوض ومحاطة في جزء منها بسياج.

شماال: ورثة حمو سي علي والد بودادي ومسلك عمومي.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: الطريق.

غربا: ورثة هنو أشيبو و ورثة حمو سي علي والد بودادي.

طالب التحفيظ السيد: مومو محمد بن أحمد. 

مطلب رقم 40034 - 11

اسم امللك: اهرو 1.

أوالد  مزارع  املدعو  احملل  ستوت  أوالد  جماعة  الناظور،  إقليم  موقعه: 

عالل موالي رشيد.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 24 هكتار 52 آر 80 س.
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نوعه: أرض عارية يخترقها شعبات.

اجملاورون:

شماال: ميمون بوعني والواد.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: رفيق أهرو.

غربا: الواد ورفيق أهرو.

طالب التحفيظ السيد: عمر بن مولود أهرو.

مطلب رقم 40046 - 11

اسم امللك: الفجر.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة ازغنغان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:4 آر 94 س.

وطابقيني  سفلية  بناية  بها  األولى  بنايتني  من  تتكون  ارض  نوعه: 

علويني والثانية تتكون من بناية سفلية وحديقة.

اجملاورون:

شماال: ورثة دودوح حمادي.

شرقا: ورثة راضي. 

جنوبا: ورثة زعباط فظمة. 

غربا: مسلك عمومي.

طالب التحفيظ السيد: محمد السقالي بن الهادي.

مطلب رقم 40110 - 11

اسم امللك: هدوش.

أحمد  أوالد  املدعو  احملل  أركمان  قرية  الناظور، جماعة  اقليم  موقعه: 

وعلي البوعالتني.

املساحة اإلجمالية التي أظهرها التصميم العقاري هي: 2 هكتار 05 

آر 98 س.

القطعة األولى:

مساحتها: 61 أر 27 س

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 37617 - 11.

شرقا: الواد والقطعة الثانية.

جنوبا: ورثة عيسى حموش. 

غربا: ورثة بولعيون.

القطعة الثانية: 

مساحتها: 1 هكتار 44 أر 71 س

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 37616 - 11.

شرقا: محمد عبدلي.

جنوبا: ورثة عيسى حموش. 

غربا: الواد والقطعة الثانية.

طالب التحفيظ السيد: حدوش البكاوي بن عمرو ومن معه.

مطلب رقم 40146 - 11

اسم امللك: سميرة 1.

موقعه: مدينة الناظور، حي ترقاع.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 06 آر 34 س.

نوعه: أرض عارية بجزء منها بناية سفلية.

اجملاورون:

شماال: الشعبة.

شرقا: ورثة عبدوني.

جنوبا: عائشة الهادي والهادي عبدوني.

غربا: املكتب الوطني للسكك احلديدية.

طالب التحفيظ السيد: سميرة العبدوني بنت مزيان.

مطلب رقم 40319 - 11

اسم امللك: شهبون.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اعزانن احملل املدعو دوار باجو.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 44 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: الطريق.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: زنقة ومطلب التحفيظ عدد 11932 - 11.

غربا: زنقة ومطلب التحفيظ عدد 11932 - 11.

طالب التحفيظ السيد: نور الدين شهبون بن لعزيز.

مطلب رقم 40343 - 11

اسم امللك: اصفياتي 2.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اركمان احملل املدعو دوار الشط.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 31 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها خطني كهربائيني منخفضي التوتر وعمود 

كهربائي.

اجملاورون:

شماال: ممر.

شرقا: رابح اليوسفي.

جنوبا: ممر.

غربا: عياد أسفياني.

طالب التحفيظ السيد: إدريس أصفياتي بن عالل.

مطلب رقم 40509 - 11

اسم امللك: مرمي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 03 آر 00 س.
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نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: جرود ميمون.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: أوكيدان شريفة.

غربا: أوكيدان فاظمة.

طالب التحفيظ السيد: جهاد مضران بن سعيد.

مطلب رقم 40510 - 11

اسم امللك: مضران.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 02 آر 30 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مسلك عمومي.

عدد  التحفيظ  ومطلب   11  -  35119 عدد  التحفيظ  مطلب  شرقا: 

.11 - 40520

جنوبا: أحمد ملدغري.

غربا: بنعيسى عمر تاعرابت.

طالب التحفيظ السيد: سعيد مضران بن محمد.

مطلب رقم 40557 - 11

اسم امللك: الضاية.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة سلوان، احملل املدعو مزارع أوالد شعيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 19 آر 76 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: محمد الغازي.

شرقا: ممر.

جنوبا: محمد الغازي.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: التجاني بحميدي بن حمادي. 

مطلب رقم 40641 - 11

اسم امللك: زكرياء.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة رأس املاء، احملل املدعو أبويحياتن.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 3 آر 25 س.

نوعه: أرض عارية بها أشجار الصنوبر.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 34982 - 11.

شرقا: الرسم العقاري عدد 35833 - 11.

جنوبا: طالب التحفيظ.

غربا: ممر.

طالب التحفيظ السيد: قوبع محمد بن حماد. 

مطلب رقم 40792 - 11

اسم امللك: الغاسولي 1.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة أوالد ستوت دوار أوالد منصور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 87 آر 46 س.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون:

شماال: حسن القضاوي.

شرقا: مطلب التحفيظ عدد 40270 - 11.

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 40468 - 11.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 40270 - 11.

طالب التحفيظ السيد: احلسن الغاسولي بن محند. 

مطلب رقم 40876 - 11

اسم امللك: بنطاهر.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني أنصار احملل املدعو فرخانة.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 8 آر 30 س.

نوعه: أرض عارية يخترقها ممرين وخط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون:

شماال: ورثة اجلنتافي أحمد عالل والرسم العقاري عدد 43448 - 11.

شرقا: ورثة اجلنتافي مرمي وزكراوي بنعيسى.

جنوبا: ورثة موح ميمون اجلنتافي.

غربا: عائشة حموتي وزنقة.

طالب التحفيظ السيد: مجيد بنطاهر بوزيان. 

مطلب رقم 40896 - 11

اسم امللك: ملو 1.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 20 آر 14 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11 والعيادي بلعيد.

شرقا: العيادي بلعيد.

جنوبا: العيادي بلعيد.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

طالب التحفيظ السيد: محمد ملو بن عالل ومن معه. 

مطلب رقم 40897 - 11

اسم امللك: ملو 2.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 25 آر 77 س.
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نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: العيادي بلعيد ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

شرقا: العيادي بلعيد ومطلب التحفيظ عدد 3941 - 11.

جنوبا: العيادي بلعيد والطريق.

غربا: العيادي بلعيد.

طالب التحفيظ السيد: محمد ملو بن عالل ومن معه.

مطلب رقم 40939 - 11

اسم امللك: البغدادي.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة اعزانن، احملل املدعو دوار تفاسور.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 14 آر 98 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها خط كهربائي.

اجملاورون:

شماال: ميمون معنار وأحمد ولد عيسى.

شرقا: مسلك عمومي.

جنوبا: أحمد ولد عيسى وورثة محمد بن عالل.

غربا: ورثة عيسى حداد.

طالب التحفيظ السيد: بنيعقوب البغدادي بن محمد. 

مطلب رقم 40947 - 11

اسم امللك: محاجر.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة العروي، احملل املدعو حي القدس.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 78 س.

نوعه: أرض بها بناية تتكون من سفلي وملحق.

اجملاورون:

شماال: مرمي درقاوي.

شرقا: زنقة.

جنوبا: توشة حمدوني.

غربا: ميمون عبد الهادي.

طالب التحفيظ السيد: نعيمة احلمدوني بنت محند. 

مطلب رقم 40984 - 11

اسم امللك: فظمة 1.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة الناظور، احملل املدعو أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 09 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة توحتوح عالل.

شرقا: ورثة توحتوح عالل.

جنوبا: زنقة.

غربا: طريق.

طالب التحفيظ السيد: فظمة توحتوح بنت عالل. 

مطلب رقم 40985 - 11

اسم امللك: فظمة 2.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة الناظور، احملل املدعو أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 2 آر 72 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: ورثة توحتوح بوحو.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

طالب التحفيظ السيد: فظمة توحتوح بنت عالل.

مطلب رقم 41000 - 11

اسم امللك: فهد.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد بوطيب.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 45 س.

نوعه: أرض عارية.

اجملاورون:

شماال: كالسي محمد.

شرقا: ورثة ملسنتك بوشتة وسعيد. 

جنوبا: زنقة.

غربا: الفوغالي طيب.

طالب التحفيظ السيد: سعاد مشماش بنت بوشتى.

مطلب رقم 41048 - 11

اسم امللك: بلمختار.

موقعه: مدينة الناظور، حي أوالد إبراهيم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي: 1 آر 02 س.

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي وملحق.

اجملاورون:

شماال: بوستة محمد ويحياوي يحيى.

شرقا: قالشي مصطفى وزنقة.

جنوبا: زنقة.

غربا: مطلب التحفيظ عدد 6477 - 11.

طالب التحفيظ السيد: بلمختار فاطمة بنت العربي.
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مطلب رقم 41052 - 11

اسم امللك: امللح.

موقعه: اقليم الناظور، جماعة بني انصار، احملل املدعو حي ازمانيا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي:1 هكتار 69 آر 08 س.

نوعه: أرض فالحية يخترقها خط كهربائي متوسط التوتر وعمودين 

كهربائيني.

اجملاورون:

شماال: الطريق وأوالد عالل اليوسفي.

شرقا: الرسم العقاري عدد 43444 - 11.

جنوبا: الطريق.

غربا: أوالد عالل اليوسفي

طالب التحفيظ السيد: فاطمة أهواري بنت عبد العزيز.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 40699 - 11 الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1068 بتاريخ 19/06/2019 

بدال من : 

كون نوع العقار هو: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي و 

طابق اول.

اقرأ :

نوع العقار: أرض عارية بجزء منها بناية مكونة من سفلي

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

      البشير دحوتي

 

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44213 - 12

اسم امللك : " الدريات"

موقعه : عمالة مقاطعات ابن امسيك مقاطعةا اسباتة حي الوحدة 1. 

مساحـتـه : 114 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون :  

شماال : الزنقة 13 حي الوحدة؛  

جنوبا : الرسم العقاري عدد 77907/س وارض غير محفظة ؛

شرقا : شاهد عبد اهلل ؛ 

غربا : مسكيوي محمد ؛؛

طالب التحفيظ : عبد املولى عطوشة .

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

طارق اشتوي    

محافظة سطات

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

 الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي لرميا إقليم سطات.

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  بسطات  العقاري  األمالك  على  احملافظ  إن 

أعاله  املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

الواقعة باملنطقة املدعوة "رميا". الكائنة بإقليم ودائرة سطات، جماعة 

رميا قيادة كيسر ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا اإلعالن

 1389 األولى  جمادى   10 في  املؤرخ   174/69 عدد:  الشريف  الظهير   (

املوافق ل 25 يوليوز 1969 (.

  32605 - 32559 - 32446 - 32423 - 32369 - 32359 - 32193 - 32168

  32781 - 32730 - 32726 - 32723 - 32700 - 32696 - 32682 - 32627

  33011 - 33010 - 33009 - 32949 - 32936 - 32877 - 32850 - 32786

  33063 - 33062 - 33061 - 33018 - 33017 - 33016 - 33015 - 33013

  33091 - 33077 - 33076 - 33075 - 33072 - 33069 - 33066 - 33064

  34472 - 34703 - 34241 - 34239 - 34083 - 33739 - 33587 - 33369

  36019 - 35933 - 35926 - 35891 - 35890 - 35771 - 35491 - 35347

  36178 - 36168 - 36149 - 36148 - 36143 - 36103 - 36062 - 36020

  36312 - 36311 - 36303 - 36302 - 36281 - 36216 - 36215 - 36203

  36406 - 36393 - 36391 - 36362 - 36361 - 36356 - 36318 - 36316

  36446 - 36432 - 36430 - 36427 - 36423 - 36418 - 36416 - 36414

  38119 - 38116 - 38007 - 37992 - 36697 - 36681 - 36680 - 36473

. - 38129 - 38128 - 38126 - 38121

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلـب رقم 10753 - 15

امللك املسمى : حرشة الروانب.

اوالد  فارس؛دوار  اوالد  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  باقليم  الكائن 

احلراراوالد موسى.

وقع حتديده في  :  03 ماي 2010.

مساحته  : 24 هـ 43 آ 63 س.

طالب التحفيظ  :  السيد هرامي العربي بن املعطي.

.605 الرسمية عدد  باجلريدة  الذي نشر  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

 املؤرخة في 04 اغسطس 2010 

إصالح خطأ  -  يتعلق بامللك املسمى " أرض كدية اعميرة2"

ذي مطلب التحفيظ رقم  40910 - 15 

املنشور باجلريدة عدد :  1097 املؤرخة في 08 يناير 2020.

عوضا عن : 

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

اوالد اعفيف.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ  -  يتعلق بامللك املسمى : " أرض كدية العياط"
ذي مطلب التحفيظ رقم  40912 - 15

املنشور باجلريدة عدد :  1097 املؤرخة في 08 يناير2020.
عوضا عن : 

شرقا : عباس بن الكبير؛محمد بن الغريب.
غربا : محمد عقيلي؛ورثة احمد عقيلي.

اقرأ :  
شرقا : عباس بن الكبير؛محمد بن لغريب.
غربا : محمد عقيلي؛ورثة امحمد عقيلي.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ  -  يتعلق بامللك املسمى : " بالد القصبة"
ذي مطلب التحفيظ رقم 40914 - 15 

املنشور باجلريدة عدد 1097 املؤرخة في 08 يناير2020.
عوضا عن : 

موقعه : اقليم ودائرة سطات؛جماعة الصغير؛دوار الفراشخة اوالد اعفيف.
اقرأ :  

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

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ  -  يتعلق بامللك املسمى  :  " ثانوية اوالد امراح"
ذي مطلب التحفيظ رقم  40919 - 15 

املنشور باجلريدة عدد :  1097 املؤرخة في 08 يناير2020.
عوضا عن : 

شماال : الطريق؛
غربا : الطريق؛رسم عقاري عدد 50487 - 15.

اقرأ :  
شماال : الطريق؛رسم عقاري عدد 50487 - 15.

غربا : الطريق.
والباقي بدون تغيير.

روقب من طرف السيدة نورة تيوك.
احملافظ على األمالك العقارية بسطات. 

          محمد الزرهوني.

 

محافظة العيون

مطلب رقم 5102 - 17
اسم امللك : " احلكونية 2".

موقعه : اقليم العيون، اجلماعة القروية احلكونية.

وقع حتديده في : 26 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30 ار 71 سنتيار .

نوعه : أرض عارية بها طريق قدمية و ممرات للتجزئة.

اجملاورون : 

شماال : الدولة امللك اخلاص ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 15650 - 17 و الطريق الوطنية رقم 1 ؛ 

جنوبا : الدولة امللك اخلاص ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 15650 - 17 ؛ 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص.

مطلب رقم 5103 - 17

اسم امللك : " احلكونية 1".

موقعه : اقليم العيون، اجلماعة القروية احلكونية.

وقع حتديده في : 26 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 ار 99 سنتيار .

نوعه : أرض عارية بها طريق قدمية و ممرات لتجزئة في طور االجناز.

اجملاورون : 

شماال : الدولة امللك اخلاص ؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 15650 - 17 و ممرات لتجزئة في طور االجناز ؛ 

جنوبا : الدولة امللك اخلاص ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 15650 - 17 و ممرات لتجزئة في طور االجناز ؛ 

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية امللك اخلاص.

تغيير اسم عقار محفظ

أسفله  املمضي  بالعيون  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

باإلعالم للعموم أن السيد أحمد القوبع ابن قدور رب امللك املدعو "ملك 

بوشوايا  الشهيد  شارع  بالعيون  الساكن  سابقا  املقيد  الشبتي" 

عمارة قوبع رقم 3 طلب أن يغير اسم امللك املدعو : "ملك الشبتي" 

ذي الرسم العقاري عدد 11905 - 17 ليصبح من اآلن فصاعدا "قوبع".

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

محمد فاري     

 

محافظة خريبكة

مطلب رقم 38650 - 18 

إسم امللك : " بابا " .

موقعه : دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي سوق االثنني املركز.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 01 آر 17س.
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اجملاورون : 

شماال : كعيد السمعلي؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : كعيد السمعلي؛

غربا : فاطنة سهالوي.

طالب التحفيظ : أحمد مطالك بن محمد. 

مطلب رقم 38965 - 18 

إسم امللك : " ملك شريفة " .

موقعه : دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار املراهنة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 19 آر 30 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 45008  - 18؛

جنوبا : دنار داود ، ممر؛

شرقا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري 22756  - 18، دنار داود.

طالبة التحفيظ : شريفة فخري بنت صالح. 

مطلب رقم 39003 - 18 

إسم امللك : " حلرش" .

موقعه : دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار العاللشة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 38 آر 83 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 71282  - 18؛

جنوبا : البختاوي أحمد؛

شرقا : البختاوي أحمد؛

غربا : الرسم العقاري 70510  - 18.

طالبو التحفيظ : عبد اهلل املنتصر بن بوعزة ومن معه. 

مطلب رقم 39063 - 18 

إسم امللك : " ملك باب عبد اجمليد " .

موقعه : مدينة خريبكة دوارابن جلون.

نوعه : أرض عارية 

مساحته : 01 آر.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : باب خليل ، وباب رضوان؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : ورثة باب عبد اهلل ومن معه.

طالب التحفيظ : باب عبد اجمليد بن بوعزة. 

مطلب رقم 39069 - 18 

إسم امللك : " إكرام" .

موقعه : دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار أوالد أعمر.

الكاليتوس  وأشجار  وبئر  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

وسكن من سفلي. 

مساحته : 01 هـ 21 آر 61 س.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : ورثة احلكيوي احلاج صالح، ورث احلكيوي احلاج اجلياللي،الطريق؛

جنوبا : ورثة اعبيدة بكري؛

شرقا : ورثة حكيوي اجلياللي؛

غربا : الطريق.

القطعة الثانية : 

شماال : ورثة احلكيوي احلاج جياللي؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : ورثة احلكيوي احلاج جياللي؛

غربا : ورثة احلكيوي احلاج جياللي.

طالب التحفيظ : بوشتى جعفوري بن املعطي. 

مطلب رقم 39078 - 18 

إسم امللك : " بوحلناش " .

موقعه : دائرة وادي زم جماعة قصبة الطرش دوار اخلطاطبة مولني السهب.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 77 آر 64 س.

اجملاورون : 

شماال : حكيمي العربي بن صالح ومن معه؛

جنوبا : بنشراقة محمد بن محمد ، مطلب التحفيظ 37014  - 18؛

شرقا : الطريق؛

غربا : ورثة محمد بنشراقة بن املعطي.

طالبو التحفيظ : خباش مرمي بنت مسعود ومن معها. 

مطلب رقم 39081 - 18 

إسم امللك : " محمد اسعيدي ومن معه " .

موقعه : مدينة وادي زم زاوية زنقة املسافرين زنقة سوق االثنني.

نوعه : أرض بها دكاكني سفلية. 

مساحته : 76 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد اسعيدي؛

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛
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غربا : الرسم العقاري18636  - 18.

طالبو التحفيظ : محمد اسعيدي بن الزعري ومن معه. 

مطلب رقم 39093 - 18 

إسم امللك : " طالع" .

موقعه : دائرة خريبكة جماعة املفاسيس دوار الشرفاء

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 15آر 27س.

اجملاورون : 

شماال : حربة محمد؛

جنوبا : ورثة احلاج محمد حريبة؛

شرقا : ورثة احلاج أحمد حريبة؛

غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : صالح حريبة بن العربي. 

مطلب رقم 39150 - 18 

إسم امللك : " فوس كوز 1 " .

موقعه : دائرة خريبكة جماعة بني سمير.

نوعه : أرض عارية بها أشجار ومنشآت صناعية. 

مساحته : 26 هـ 77 آر 10 س.

اجملاورون : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط؛

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط.

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط.

مطلب رقم 39167 - 18 

إسم امللك : " دار فجوجي" .

موقعه : مدينة بوجنيبة جتزئة الهناء.

نوعه : دار للسكنى بها سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح. 

مساحته : 88 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 38601  - 18، الزنقة؛

جنوبا : الرسم العقاري18372  - 18؛

شرقا : ورثة الشيخ املعطي؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : بوعبيد فجوجي بن محمد. 

مطلب رقم 39187 - 18 

إسم امللك : " الشرقاوي" .

موقعه : مدينة أبي اجلعد درب القادريني

نوعه : دار للسكنى بها سفلي فقط. 

مساحته : 02 آر 08 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج فضول ، الرسم العقاي 14363  - 18؛

جنوبا : ورثة مكريني أحمد، الشرقاوي محمد بن احلاج أحمد، مطلب 

التحفيظ 4014  - 18؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : الشرقاوي احلاج محمد بن عبد اهلل ، ممر.

طالب التحفيظ : احلسن الشرقاوي بن أحمد. 

مطلب رقم 39210 - 18 

إسم امللك : " دار الصاحلة " .

موقعه : مدينة خريبكة درب العربي المني.

نوعه : أرض عارية بها بناية خفيفة. 

مساحته : 89 س.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري 5847  - 18، ابراهيم العزوزي؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : الزنقة.

طالبة التحفيظ : الصاحلة درازي بنت رحال. 

مطلب رقم 39250 - 18 

إسم امللك : " حلبل الركيك " .

موقعه : دائرة وادي زم جماعة قصبة الطرش دوار أوالد بلمير.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 26 آر.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة الشيخي صالح بن لبصير ؛

شرقا : ورثة املعطي بن محمد؛

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : الزهرة شيخي بنت صالح . 

مطلب رقم 39264 - 18 

إسم امللك : " الغيت " .

موقعه : مدينة أبي اجلعد درب اخللوقيني زنقة سيدي صالح.

نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح. 

مساحته : 01 آر 47 س .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : ورثة املعطي بن احلاج محمد السمعلي؛

شرقا : ورثة لعسيري امحمد، ورثة ، الزواق احلاج بن بناصر؛
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غربا : ورثة البوكيلي محمد، عالل أحمد.
طالبو التحفيظ : احلبيب الورزادي بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 39276 - 18 
إسم امللك : " احليرش " .

موقعه : مدينة بوجنيبة حي السالم.
نوعه : أرض عارية 
مساحته : 80 س.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 39040  - 18؛
شرقا : الزنقة؛

غربا : مطلب التحفيظ 39277  - 18.
طالبو التحفيظ : مرحبي الكبير بن أحمد ومن معه. 

مطلب رقم 39277 - 18 
إسم امللك : " احليرش " .

موقعه : مدينة بوجنيبة حي السالم.
نوعه : أرض عارية. 
مساحته : 78 س.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 38916  - 18؛
شرقا : مطلبا التحفيظ 39276  - 18، 39040  - 18؛

غربا : الزنقة.
طالبو التحفيظ : مرحبي الكبير بن أحمد ومن معه. 

اعالنات جديدة بانتهاء التحديد

مطلب رقم 25816  - 18
امللك املسمى : ” بير سدرة “.

الكائن : بدائرة أبي اجلعد ، جماعة بني بتاو، دوار آيت اجلراري- منطقة 
التحفيظ اجلماعي. 

طالبو التحفيظ : السيدة مليكة الشافعي بنت العربي ومن معها.
تاريخ التحديد : أبريل 2015

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 868 
املؤرخة في 19 اغسطس 2015.

مطلب رقم 25990  - 18
امللك املسمى : ” عرارات احلشية “.

الكائن : بدائرة أبي اجلعد ، جماعة بني بتاو، دوار آيت اجلراري- منطقة 
التحفيظ اجلماعي. 

طالبو التحفيظ : السيدة مليكة الشافعي بنت العربي ومن معها.
تاريخ التحديد : ابريل 2015

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 868 
املؤرخة في 19 اغسطس 2015.

مطلب رقم 26182  - 18
امللك املسمى : ” بير السدرة “.

الكائن : بدائرة أبي اجلعد ، جماعة بني بتاو، دوار آيت اجلراري- منطقة 
التحفيظ اجلماعي. 

طالبو التحفيظ : السيدة مليكة الشافعي بنت العربي ومن معها.
تاريخ التحديد : أبريل 2015.

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 868 
املؤرخة في 19 اغسطس 2015.

مطلب رقم 26183  - 18
امللك املسمى : ” بير السدرة “.

الكائن : بدائرة أبي اجلعد ، جماعة بني بتاو، دوار آيت اجلراري- منطقة 
التحفيظ اجلماعي. 

طالبو التحفيظ : السيدة مليكة الشافعي بنت العربي ومن معها.
تاريخ التحديد : أبريل 2015.

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 868 
املؤرخة في 19 اغسطس 2015.

مطلب رقم 26337  - 18
امللك املسمى : ” بحرارة”.

الكائن : بدائرة أبي اجلعد ، جماعة بني بتاو، دوار آيت اجلراري- منطقة 
التحفيظ اجلماعي. 

طالبو التحفيظ : السيدة مليكة الشافعي بنت العربي ومن معها.
تاريخ التحديد : ابريل 2015

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 868 
املؤرخة في 19 اغسطس 2015.

احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة
       عبد الكرمي بوسيف

 

محافظة تطوان

مطلب رقم 55763 - 19
إسم امللك : " مرمي " 

املدعو   احملل   ، أزال  ، جماعة  الزيتون  أزال  قيادة  تطوان،  إقليم   : موقعه 
فدان الشجرة احلولة.

تاريخ التحديد : 03 أكتوبر  2019
املساحة التي أظهرها التصميم : 08 ار 11 س.

نوعــه : أرض عارية
اجملاورون :

شماال : زنقة
شرقا : زنقة ،
جنوبا : زنقة،

غربا : زنقة
طالب التحفيظ )ة( : أحمد بن محمد الكواع.
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مطلب رقم 55760 - 19
إسم امللك : " فاطمة " 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو حجر العروسة
تاريخ التحديد  : 30 سبتمبر  2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 94 س.
نوعــه : أرض بها بناء يتكون من سفل وطابقني علويني بالتراجع

اجملاورون :
شماال : رسم عقاري رقم 54024 - 19

شرقا : أمينة أركاز ،
جنوبا : زنقة،

غربا : زنقة
طالب التحفيظ )ة( : فاطمة بنت محمد املعري السوري ومن معها.

مطلب رقم 55754 - 19
 إسم امللك : " دينا " 

 موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة املالليني، احملل املدعو واد الشجرة
تاريخ التحديد : 09 أكتوبر  2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 ار 37 س.
نوعــه : أرض عارية.

اجملاورون :
شماال : رسوم عقارية رقم 84962 - 19 - 56530 - 19 ، 54469 - 19 ، 

عائشة الطاووس
شرقا : ممر عمومي ،

جنوبا : رسمني عقاريني رقم 59416 - 19، 50378 - 19،
غربا : رسم عقاري رقم 56491 - 19

طالب التحفيظ )ة( : ثريا بنت عبد السالم مارصو 

مطلب رقم 55751 - 19
إسم امللك : " شهبون " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة بواحمد ، جماعة اسطيحة ، احملل املدعو 
فرقة بني جال بني زيات

تاريخ التحديد : 05 سبتمبر  2019
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 61 س.

نوعــه : أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق أول
اجملاورون :

شماال : زنقة
شرقا : علي شهبون ،

جنوبا : ورثة محمد العمراني،
غربا : ورثة الفكيكي

طالب التحفيظ )ة( : عبد اجمليد بن الطيب شهبون.

مطلب رقم 55715 - 19
إسم امللك : " دمنة اجلامع 03 - 06 - 32788 " 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة واد امللحة ، جماعة املنصورة ، احملل 
املدعو أضوار

تاريخ التحديد : 07 أكتوبر  2019
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 17 ار 52 س.

نوعــه : أرض فالحية بها اربع ابار
اجملاورون :

شماال : عبد العالي مادرا ، محمد أحسيرو
شرقا : ابراهيم احلداد ، محمد احلداد ، ممر عمومي ،

جنوبا : ممر عمومي،
غربا : حسن القاديري ، خندق

طالب التحفيظ )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55691 - 19
إسم امللك : " حسناء " 

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

تاريخ التحديد : 05 سبتمبر  2019
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 01 س.

نوعــه : أرض عارية
اجملاورون :

شماال : محمد الشودري
شرقا : محمد الشودري،
جنوبا : محمد الشودري،

غربا : ممر
طالب التحفيظ )ة( : محمد بن عبد النبي بنكرميو ومن معه.

مطلب رقم 45265 - 19
إسم امللك : " أورغي " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو املعاصم
تاريخ التحديد : 15 فبراير 2017

املساحة التي أظهرها التصميم : 19 ار 97 س.
نوعــه : أرض عارية وبها بنائني يتكونان من سفل مع بئر

اجملاورون :
شماال : فؤاد محمد أورغي
شرقا : عبد املالك أحمني ،

جنوبا : ممر عمومي،
غربا : العياشي دوكار

طالب التحفيظ )ة( : فؤاد بن محمد أورغي.

مطلب رقم 13267 - 19
إسم امللك : " الدولة 38/ت / ض " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو املاللح
تاريخ التحديد : 21 نوفمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 ار 25 س.
نوعــه : أرض فالحية.

اجملاورون :
شماال : الدولة امللك اخلاص،

شرقا : محمد العربي أحنني ،
جنوبا : مصطفى الغازي ، مصطفى اخلنوس،

غربا : الدولة امللك اخلاص،
طالب التحفيظ )ة( : الدولة امللك اخلاص.

احملافظ على االمالك العقارية بتطوان. 

                                                          املصطفى طريفة.
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محافظة اسفي

إصالح خطــأ - يتعلق بامللك املسمى" أرض السكنى" 

مطلب رقم 110952 - 23

الذي أدرجت خالصة اإلعالن عن انتهاء التحديد

باجلريدة الرسمية رقم 1077 املؤرخة في 21 اغسطس 2019

بـدال مـن : 

طالبة التحفيظ : انعينعة فاطمة بن مبارك 

إقـرأ : 

انعينيعة فاطمة بنت مبارك 

والباقي بدون تغيير

إصالح خطــأ - يتعلق بامللك املسمى" أرض اجلنان" 

مطلب رقم 110958 - 23

الذي أدرجت خالصة اإلعالن عن انتهاء التحديد

باجلريدة الرسمية رقم 1078 املؤرخة في 28 اغسطس 2019

بـدال مـن : 

طالبة التحفيظ : انعينعة فاطمة بن مبارك 

إقـرأ : 

انعينيعة فاطمة بنت مبارك 

والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى" بالد فرع بوجمعة" 

مطلب رقم 104002 - 23

الذي أدرجت خالصة اإلعالن عن انتهاء التحديد

باجلريدة الرسمية رقم 1091 املؤرخة في 27 نوفمبر 2019

بـدال مـن : 

طالب التحفيظ : لعفوني مسعود ابن احملجوب بن اجلياللي 

إقـرأ : 

العرفاوي عبد الفتاح ابن الطاهر بن محمد 

والباقي بدون تغيير

احملافظ على االمالك العقارية بأسفي 

شكيب حيمود      

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 9306 - 25

اسم امللك : “ دار السواني واحلرشية “.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بوزنيقة دوار الشياحنة .

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 آ 45 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 4038/ر؛

شرقا : مصطفى الشحم ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : فالح دبيش. .

طالب التحفيظ : السيد محمد الزموري بن عالل . 

مطلب رقم 9415 - 25

اسم امللك : “ احلوض”.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار اوالد موسى .

وقع حتديده في : 07 يونيو 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 03 آ 48 س .

نوعه : أرض فالحية بها بناء وبئر .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 8530/ر ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 8530/ر ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 36920/ر؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 4137/ر .

طالب التحفيظ : السيد التهامي العطار بن اجلياللي . .

مطلب رقم 9504 - 25

اسم امللك : “ احلائط “.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار القنانفية اخلبيزيني .

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 آ 54 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 54602/س ؛

شرقا : مصطفى بن احلاج احمد ؛

جنوبا : ورثة احلاج صالح ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 15774/س .

طالب التحفيظ : السيد محمد بنزريع بن املعطي .

مطلب رقم 9531 - 25

اسم امللك : “ ظهر النوالة 1 “.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار اوالد الشاوي .

وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 آ 39 س .

نوعه : أرض فالحية .
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اجملاورون.

شماال : العائدية نافع؛

شرقا : العائدية نافع ؛

جنوبا : محمد نافع ؛

غربا : محمد نافع .

طالب التحفيظ : السيد نافع عبد القادر بن عمر .

مطلب رقم 9532 - 25

اسم امللك : “ ظهر النوالة 2 “.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة  دوار اوالد الشاوي . 

وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 آ 03 س.

نوعه : أرض فالحية بها سكنى وبئر واشجار الفواكه .

اجملاورون.

شماال : محمد نافع ؛

شرقا : ورثة كروم ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : محمد نافع .

طالب التحفيظ : السيد نافع عبد القادر بن عمر.

مطلب رقم 9573 - 25

اسم امللك : “ لالصفية “.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اخلصاصمة .

وقع حتديده في : 02 نوفمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64 آ 76 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الفواكه .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 32830 - 25 ؛

جنوبا : ورثة احلاجة زهرة، ورثة احلاجة لكبيرة ؛

غربا : سعداني عبد الرحيم .

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر بلغازي بن احلاج احمد..

مطلب رقم 9581 - 25

اسم امللك : “ العوافي “.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار العكبان .

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 32 آ 17 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 15743 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 9533/ر، الرسم العقاري رقم : 7009 - 25؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 9505 - 25، مطلب التحفيظ رقم : 9413 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد محمد احلميري بن بنعاشر . 

مطلب رقم 9592 - 25

اسم امللك : “ حايط مجراب “.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار اوالد العالي .

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 96 آ 13 س .

نوعه : أرض فالحية بها بيت للمحرك وبئر.

اجملاورون.

شماال : اوالد عائشة بنت اخلياط ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 16073/س ؛

جنوبا : ورثة الروكي بوشعيب ؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد ركن الدين العياشي بن ادريس .

مطلب رقم 9593 - 25

اسم امللك : “ حائط مجراب “.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار اوالد العالي .

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 16 آ 29 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : ورثة حركات الصغير ؛

شرقا : ورثة الراصيفي ؛

جنوبا : لكداني عبد العزيز؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 29403/س .

طالب التحفيظ : السيد ركن الدين العياشي بن ادريس .

مطلب رقم 9610 - 25

اسم امللك : “ عني احلجر “.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار السوالم .

وقع حتديده في : 04 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 85 آ 73 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 03 آ 08 س .

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 45108 - 25 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 45108 - 25 ؛
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جنوبا : عيدي عسول ومن معه ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 23399 - 25 .

القطعة الثانية مساحتها : 1 هـ 82 آ 65 س .

اجملاورون.

شماال : الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 45108 - 25 ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 23399 - 25 .

طالبو التحفيظ : السيد الساملي االدريسي عزيزة بنت العربي ومن معها .

مطلب رقم 9611 - 25

اسم امللك : “ االرض السعيدة “.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اوالد بن عليان .

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 55 آ 69 س .

نوعه : أرض فالحية بها طابق سفلي .

اجملاورون.

شماال : الطريق ؛

شرقا : ابراهيم بن اخلدير ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 31380 - 25؛

غربا : عائشة بن اخلدير .

طالب التحفيظ : السيد فاطن عبد الرحيم بن عمرو .

مطلب رقم 9719 - 25

اسم امللك : “ صفاء “.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد دوار اوالد اخلدير .

وقع حتديده في : 26 مارس 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 آ 64 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : الشعبة ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 38600 - 25، مطلب التحفيظ رقم : 9397 - 25؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 9397 - 25؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 9718 - 25، احمد بن موالي التهامي .

طالب التحفيظ : السيد عبد الكرمي تسني بن محمد .

مطلب رقم 9805 - 25

اسم امللك : “ السعدي “.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد سعادة .

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 91 آ 94 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون.

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 5207 - 25 ؛

شرقا : ابوسعد سعيد ومن معه، ورثة احلاجة فاطنة ؛

جنوبا : ورثة احلاجة فاطنة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 1949 - 25، الطريق .

طالب التحفيظ : السيد سعيد ابوسعد بن عالل .

احملافظ على األمالك العقارية ببنسليمان

مــازي املصطفى     

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 31264 - 27

اسم امللك : ملك االخوات".

حي   : املدعو  املكان  القباب  وجماعة  دائرة  خنيفرة.  اقليم   : موقعه 

االطلس - زنقة ليبيا . 

وقع حتديده في : 11 ابريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : رابحة بن حمي - ممرمغلق ) ملك قروي (؛

شرقا : طريق ) ملك عمومي (؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي (؛

غربا : ورثة حسن بن حمي.

طالب التحفيظ : سميرة بنحمي ومن معها .

مطلب رقم 31276 - 27

اسم امللك : "العروسي".

موقعه : مدينة خنيفرة - املكان املدعو : حي املسيرة .

وقع حتديده في : 19 ابريل 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار42 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات قبو وسفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : الهري احلسني - حفتي بناصر - ورثة فاضلي موحى؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

طالب التحفيظ : محمد افريحي بن بن عمر .
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مطلب رقم 31360 - 27

اسم امللك : باجي".

: حي  املدعو  املكان  اجلموس  دائرة وجماعة  اقليم خنيفرة.   : موقعه 

التقدوم 01. 

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة حباشيش؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي (؛

جنوبا : موحى امحزون - الستراتي صالح ؛

غربا : طاهري العربي.

طالب التحفيظ : محمد باجي بن اشباكو.

مطلب رقم 31372 - 27

اسم امللك : " ملك موالي حلسن".

موقعه : مدينة خنيفرة - املكان املدعو : احلي الفالحي زنقة 04 رقم 28 .

وقع حتديده في : 19 يونيو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفل وطابق اول و ثاني.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد السالم رفتاني ؛

شرقا : خوالن زهور؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

طالب التحفيظ : موالي احلسن سعدي بن سيدي محمد.

مطلب رقم 31374 - 27

اسم امللك : "فاطمة".

موقعه : مدينة خنيفرة - املكان املدعو : حي املسيرة .

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : رشيد رزيق؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛

غربا : الرسم العقاري عدد 15293 - 27.

طالبة التحفيظ : فاطمة سوعدو 

مطلب رقم 41057 - 27

اسم امللك : " وئام".

موقعه : مدينة خنيفرة - املكان املدعو : حي املسيرة - بوزقور.

وقع حتديده في : 03 يوليو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛ 

جنوبا : عزمي املكي؛

غربا : ورثة لطفي .

طالب التحفيظ : عبد الرحمان بوحميدي.

مطلب رقم 41062 - 27

اسم امللك : "مصطفى".

موقعه : مدينة خنيفرة - املكان املدعو : حي املسيرة السفلى02.

وقع حتديده في : 09 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 01 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛ 

شرقا : الشبوكي محمد؛

جنوبا : غامن ياسني - ايطو ضراوي - بوفوس محمد ؛

غربا : حميد اشاتا .

طالب التحفيظ : مصطفى شاحي بن ابراهيم

مطلب رقم 41064 - 27

اسم امللك : مدرسة اغرم اقدمي".

موقعه : اقليم خنيفرة. دائرة وجماعة اجلموس املكان املدعو : مزارع سغنانة..

وقع حتديده في : 10 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 ار 37 س 

نوعه : ارض بها بنايات .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 21832 - 27؛

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي (؛

جنوبا : عيسي مصطفى؛

غربا : الطريق ) ملك عمومي (.

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) امللك اخلاص (.
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مطلب رقم 41066 - 27

اسم امللك : " عبد الغني".

موقعه : اقليم خنيفرة - مدينة مريرت - املكان املدعو : حي حتجاويت.

وقع حتديده في : 15 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 20 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفل وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : الطريق) ملك عمومي (؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد21269 - 27؛

غربا : عبد اهلل محتان - 

طالب التحفيظ : عبد الغني الكرشيني بن املكي.

مطلب رقم 41067 - 27

اسم امللك : "حسنة".

موقعه : مدينة خنيفرة - املكان املدعو : حي السيري زنقة 01 رقم 14 .

وقع حتديده في : 15يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 س. 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي.

اجملاورون : 

شماال : برباش محمد؛

شرقا : عدال حدو ؛ بلحسن موالي يوسف - الرسم العقاري عدد21236 - 27؛

جنوبا : بوعيود مصطفى ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

طالبة التحفيظ : حسنة العياشي بنت صالح

مطلب رقم 41068 - 27

اسم امللك : "زينب".

موقعه : مدينة خنيفرة - املكان املدعو : بلوك س اساكا .

وقع حتديده في : 17 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 08 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : عطجان محمد - اسفي عمر؛ 

غربا : احيان لعزيزة .

طالبو التحفيظ : زينب حشاد ومن معها.

مطلب رقم 41069 - 27

اسم امللك : سليماني 01".

املكان   - تغسالني  جماعة   - القباب  دائرة  خنيفرة.  اقليم   : موقعه 

املدعو : حي السعادة. 

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 75 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : املرضي خدوج ومن معها؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛

غربا : ورثة حضري علي اوبن حدو.

طالب التحفيظ : امبارك السليماني بن ميمون

مطلب رقم 41071 - 27

اسم امللك : " مينة".

موقعه : مدينة حنيفرة - املكان املدعو : االكورس - زنقة 21 رقم 15.

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 69 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي.

اجملاورون : 

شماال : حادة بريك ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛ 

جنوبا : مهداوي محمد؛

غربا : عبد الصادق السعدية .

طالبة التحفيظ : مينة جالف بنت محمد.

مطلب رقم 41074 - 27

اسم امللك : " العربي ".

موقعه : مدينة خنيفرة - املكان املدعو : حي فارة .

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛ 

جنوبا : ايت حدو نعلى؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد1921 - 27.

طالب التحفيظ : العربي الفرحي بن احمد.
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مطلب رقم 41079 - 27

اسم امللك : " اشعراوي".

موقعه : اقليم خنيفرة. مدينة مريرت املكان املدعو : دوار محمد نطوطو .

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 س 

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : الوافي عاشور؛

شرقا : رياض صالح؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛ 

غربا : الوافي عاشور.

طالب التحفيظ : العربي اشعراوي بن بوعزة.

مطلب رقم 41086 - 27

اسم امللك : " صفية".

موقعه : مدينة خنيفرة - املكان املدعو : تزارت اعراضن 

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68 س 

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : املعيوي محمد؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : امحزون احلاج ؛

غربا : اوحسني مصطفى - معطيط محمد.

طالب التحفيظ : صفية لغزالي بنت محمد

مطلب رقم 41118 - 27

اسم امللك : " توزاني".

موقعه : مدينة خنيفرة - املكان املدعو : املسيرة السفلى .

وقع حتديده في : 28 اغسطس 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار41 س 

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : قسطاني موالي عبد اهلل؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛ 

جنوبا : ورثة يوسف بخوش ؛ 

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

طالب التحفيظ : محمد توزاني بن البشير 

مطلب رقم 15697 - 27

اسم امللك : " اسراف بوزكاغت".

املكان  الزياني،  وحمو  دائرة حنيفرة جماعة موحى  و  اقليم   : موقعه 

املدعو : اروكو .

وقع حتديده في : 22 ديسمبر 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 01 ار05 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 12063 - 27 ، الطريق ) ملك عمومي ( ، مطلب 

رقم 14632  - 27 ؛

شرقا : ورثة عاتيقي هاشم بن محمد ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : فاطمة الريفية ، مطلب رقم 15449 - 27 ، امحزون مصطفى ، 

مطلب رقم 14632  - 27.

طالبو التحفيظ : نادية بوعطار و من معها .

مطلب رقم 15890 - 27

اسم امللك : " االمال".

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

مزارع ايت بن يشي.

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 30 ار88 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 20981 - 27 ؛

شرقا : مطلب رقم 20981 - 27 ؛

جنوبا : مطلب رقم 20981 - 27 ؛

غربا : مطلب رقم 20981 - 27 .

طالب التحفيظ : امينة خنيفي و من معها .

مطلب رقم 16037 - 27

اسم امللك : " بورتوم".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة اكلموس ، ملحقة موالي بوعزة ، جماعة 

سبت ايت رحو، املكان املدعو : دوار ليت محمد ويكو، بورتوم.

وقع حتديده في : 13يوليو 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هـ 08 ار31 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق ) ملك عمومي ( ، بوشعيب بن احلاج عزيز؛
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شرقا : عزيزي بوشعيب بن احلاج عزيز؛

جنوبا : املقدادي ميمون بن عزيز؛

غربا : الشعبة ) ملك عمومي ( .

طالب التحفيظ : محمد املقدادي بن عزيز.

مطلب رقم 29546 - 27

اسم امللك : " ايوب ".

موقعه : إقليم خنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة تغسالني ، املكان املدعو 

: احلي االداري .

وقع حتديده في : 29 اكتوبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار07 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

شرقا : خودادي عزيز ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد19765 - 27.

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( .

طالب التحفيظ : غودان بن شني بن رحو.

مطلب رقم 31222 - 27

اسم امللك : " مسجد السيري".

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي السيري .

وقع حتديده في : 27 يناير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار15 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي و طابق اول عبارة عن مسجد .

اجملاورون : 

شماال : الطريق) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الترفاس عائشة ، عثماني العربي ؛

جنوبا : الناجي حدو ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( . 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 31357 - 27

اسم امللك : " انصاف".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : جتزئة احملمدية حي الرحمة رقم 69

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفل وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد21808 - 27؛ 

جنوبا : الزمزومي سعيد ومن معه ؛

غربا : الزهيدي جمال.

طالبو التحفيظ : محمد العرابي ومن معه.

مطلب رقم 31375 - 27

اسم امللك : " فاطمة الزهراء".

موقعه : مدينة خنيفرة، املكان املدعو : حي اساكا.

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 57 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفل وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ، الرسم العقاري عدد19385 - 27 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد20901 - 27؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد19385 - 27 .

طالبة التحفيظ : رقية بضر بنت بوعزة.

مطلب رقم 41052 - 27

اسم امللك : " فدان بوطعام ".

موقعه : إقليم خنيفرة ، مدينة مريرت ، املكان املدعو : ايت حجو .

وقع حتديده في : فاحت يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 42 ار 36 س 

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : بوبكري موالي ، الرسوم العقاري 453 - 27 ، 15589 - 27 ، 984 - 27 ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : العماري هنو ، بوبكري موالي؛

غربا : الرسم العقاري 3021 - 27 .

طالب التحفيظ : حميد توفيق بن موالي الطيب .

مطلب رقم 41119 - 27

اسم امللك : " زارو ".

موقعه : إقليم خنيفرة دائرة اجلموس، جماعة ام الربيع ، املكان املدعو 

: ايت بوعريف .

وقع حتديده في : 28 اغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 36 ار11 س 

نوعه : ارض فالحية .
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اجملاورون : 

شماال : الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : اقبلي محمد ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 15718  - 27 ، اقبلي حوسى .

غربا : الساقية ، الواد ) ملك عمومي ( ، اقبلي حوسى .

طالب التحفيظ : محمد اقبلي بن ميمون .

اعالن عن اختتام اشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة-"سيدي عمرو "

اقليم خنيفرة

ان احملافظ على االمالك العقارية بخنيفرة يشرفه ان ينهي الى علم العموم 

الواقعة  اسفله  املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان 

عمرو  القروية سيدي  باجلماعة  الكائنة   " عمرو  "سيدي  املدعوة  باملنطقة 

ابتداء  شهرين  مضي  بعد  ودلك  خنيفرة  اقليم  النسور  كاف  قيادة 

من نشر هدا االعالن عمال مبقتضيات الفصل 8 من الظهير الشريف 

عدد 1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389 املوافق 25 يوليو 

1969بشان التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية - املطالب هي كالتالي: 

 -  30442  -  30199  -  31066  -  30381  -  30974  -  29776  -  29998  -

 29948 - 31034 - 29664 - 30565 - 30228 - 30449 - 29896 - 30510

 -  30492  -  30384  -  29939  -  29730  -  30134  -  29985  -  29969  -

.29931 - 29844 - 29816 - 30844 - 30133 - 30876 - 30848

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 42641 - 28

اسم امللك : فم الزنقة

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42642 - 28

اسم امللك : داو ازار

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 33 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42491 - 28

اسم امللك : داو اللوح

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متالكوت.

مسـاحتـه : ) 10 ار 65 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها بناية من طابق ارضي و بئر ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42614 - 28

اسم امللك : شعبة سيدي بوفارس

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متجرشت.

مسـاحتـه : ) 50 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42500 - 28

اسم امللك : بوقدير

 : املدعو  احملل  تازناخت،  امرزكان، جماعة  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

حتت اورير.
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مسـاحتـه : ) 22 ار 97 س(.

نـوع امللك : ارض عارية محاطة بسور و بها غرفتني معدنيتني ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 678 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 678 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 678 و ممر ؛

طالب التحفيـظ : السـيد بوقدير عبد الرحمان بن ابراهيم.

مطلب رقـم 42634 - 28

اسم امللك : ايكاداين 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تينزالني.

مسـاحتـه : ) 55 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : لتحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42538 - 28

اسم امللك : بوغوليد 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تازولط.

مسـاحتـه : ) 7 ار 14 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42592 - 28

اسم امللك : الطوزوط

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : فوق 

الوادي ايت اوغرضى.

مسـاحتـه : ) 57 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42886 - 28

اسم امللك : داو الشيخ 2

 : املدعو  احملل  سيروا،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

تازولط ايت و غرضى.

مسـاحتـه : ) 1 ار 39 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42887 - 28

اسم امللك : تشبرا

 : املدعو  احملل  سيروا،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

تالوست ايت وغرضة.

مسـاحتـه : ) 01 ار 04 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42897 - 28

اسم امللك : اقيان

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : متساسار.

مسـاحتـه : ) 79 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.
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مطلب رقـم 42505 - 28

اسم امللك : دار تسوكت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 72 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار لوز ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : مطلب حتفيظ عدد 28/42507 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42963 - 28

اسم امللك : سيدي احمد

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : اماسني.

مسـاحتـه : ) 03 هك 05 ار 48 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها بنايات من طابق أرضي و صهريج ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 684 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : شعبة ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42913 - 28

اسم امللك : تكيوط اجلامع 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 72 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42898 - 28

اسم امللك : املي امي نواسيف

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : متساسار.

مسـاحتـه : ) 1 ار 76 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : جبل ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42878 - 28

اسم امللك : تكيوط منوان 2ا

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 61 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : ارض جماعية ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42875 - 28

اسم امللك : اصوان 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 33 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42874 - 28

اسم امللك : اصوان 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 2 ار 75 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛
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جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42873 - 28

اسم امللك : اصوان 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 24 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري قم 682 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42857 - 28

اسم امللك : ثالث

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 27 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42858 - 28

اسم امللك : اصوان 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكاشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 03 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42859 - 28

اسم امللك : اصوان 5

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكاشت.

مسـاحتـه : ) 99 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42611 - 28

اسم امللك : أزكاغ

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تنزالني.

مسـاحتـه : ) 1 ار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 707 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 707 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42757 - 28

اسم امللك : داو تغرمت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : ايت مكراز.

مسـاحتـه : ) 95 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : ممر ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيـظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات بالنيابة

عبد الرحيم الطاهري    

 

محافظة الرماني

مطلـب رقم 5310 - 29

إسم امللك : سيدي الضاوي .

حد  القروية  اجلماعة  الرمـــــاني  دائرة  اخلميسات  اقليم   : موقعه 

الغوالم احملل املدعـو قبيلة الرواشد دوار العزازبة .

وقع حتديده في : 11 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 96 آرا 30 س 

نـوعه : أرض فالحية.
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اجملاورون : 
عدد  التحفيظ  واملطلب  ومدرسة  ومقبرة  عمومي  مسلك   : شماال 

3333 - 29 والرسم العقاري عدد 4835 - 29 ؛
شرقـا : عماري اجلياللي ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3951 - 29 ؛
غربا : شعبة ومطلب التحفيظ عدد 3276 - 29 .

طالب التحفيـظ : الكبير املاموني بن احلاج بوعزة بن علي.

مطلب رقم 5313 - 29
إسم امللك : سيدي قاضي حاجة .

عني  القروية  اجلماعة  الرمـــــاني  دائرة  اخلميسات  اقليم   : موقعه 
السبيت احملل املدعـو قبيلة املراكشية دوار احلدادة .

وقع حتديده في : 03 ماي 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم : 78 آرا 54 س .

نــوعه : أرض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 7956/ر ؛
شرقـا : مقبرة وورثة حادة موسى العنيزي بنت العياشي وورثة عالل 

العنيزي بن العياشي ؛
جنـوبا : وورثة عالل العنيزي بن العياشي ؛

غربا : الرسمني العقاريني عدد 5820 - 29 و 7956/ر .
طالبو التحفيظ : بوعزة العنيزي بن عالل بن العياشي ومن معه .

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني
       الشريف البقالي 

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-128063
امللك املسمى : " ازنيك مبارك "

دوار  املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  : جماعة  موقعه 
العوينة " 

مساحته : 01 هـ 46 آ 75 س ،
نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 
شماال : الطريق ،

شرقا : رع رقم 31-34884 ،
جنوبا : رع رقم 31-52372 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 55933-31 ورثة العيون ورع رقم31-27520،
طالب التحفيظ : السيد أكالل احلسني بن محمد .

مطلب رقم 31-128600
امللك املسمى : " بن القاسمي "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" تيرت 1" 

مساحته : 96 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : مباركة قاسيمي ،

جنوبا : رع رقم 31-33277 ،

غربا : مطلبي التحفيظ رقمي 128610-31 و 31-128247 ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن بن القاسمي بن جامع .

مطلب رقم 31-138626

امللك املسمى : " زنيك مبارك "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار العوينة " 

مساحته : 02 هـ 40 آ 14 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : رع رقم 27520-31 ومطلب رقم 31-55933 ،

جنوبا : رع رقم 31-52372 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-128159 ،

طالبة التحفيظ : السيدة اجو الكانة بنت محمد .

مطلب رقم 31-138630

امللك املسمى : " ازميك مبارك "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دوار العوينة " 

مساحته : 02 هـ 40 آ 14 س ،

نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ،

شرقا : رع رقم 27520-31 ومطلب رقم 31-55933 ،

جنوبا : رع رقم 31-52372 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-128159 ،

طالب التحفيظ : السيد رشيد جوادي بن محمد .

مطلب رقم 31-138712

امللك املسمى : " تدوارت "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  وجان  جماعة   : موقعه 

املدعو" مزارع بواركان " 

مساحته : 03 هـ 77 آ 29 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 31-16978 ،

شرقا : الطريق ،
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جنوبا : ورثة بوردمي ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-17181 ،

طالب التحفيظ : السيد احلسن حامى بن محمد .

مطلب رقم 31-138718

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1673 قروي مدرسة ايت حساين"

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو" مدرسة ايت حساين " 

مساحته : 06 آ 05 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : ملك الغير ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138719

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1676 قروي مدرسة أكادير اومانوز"

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو" مدرسة أكادير اومانوز " 

مساحته : 11 آ 60 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها مدرسة ومرافقها ويخترقها 

خطني كهربائيني دي اجلهد املنخفض مع عمودين كهربائيني 

اجملاورون : 

شماال : الطريق،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير ،

غربا : ملك الغير ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138723

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1679 قروي مدرسة دوتيزي"

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو" مدرسة دوتيزي " 

مساحته : 09 آ 85 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها بها مدرسة ومرافقها وأشجار 

الزيتون ويخترقها خط كهربائي دي اجلهد املنخفض ، 

اجملاورون : 

شماال : قطعة رقم 1700،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : قطعة رقم 1700 ،

غربا : قطعة رقم 1700 ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138724

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1677 قروي مدرسة احلوزارن"

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو" مدرسة احلوزارن " 

مساحته : 06 آ 59 س ،

ومرافقها  مدرسة  بها  منها  بجزء  بسور  محاطة  أرض   : نوعه 

واشجارالنخيل والزيتون ويخترقها خط كهربائي دي اجلهد املنخفض 

مع عمود كهربائي ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير ،

شرقا : ممر،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138725

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1678 قروي مدرسة ايت اوسعيد"

موقعه : جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو" مدرسة ايت اوسعيد " 

مساحته : 14 آ 32 س ،

خط  ويخترقها  سفلية  بناية  بها  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعه 

كهربائي دي اجلهد املنخفض مع عمود كهربائي ، 

اجملاورون : 

شماال : قطعة رقم 1700 ،

شرقا : الطريق ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : قطعة رقم 1700،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138729

امللك املسمى : " صيكا "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" أفتاس " 

مساحته : 99 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : فاضمة البشير،

شرقا : آيت افقيرن ،
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جنوبا : ملك الغير ،

غربا : زنقة ،

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة صيكا بنت محمد .

مطلب رقم 31-138741

امللك املسمى : " الشايب "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" ابي الغزالن " 

مساحته : 83 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ابراهيم أمتجار ،

غربا : بوبكر بن عامر،

طالب التحفيظ : السيد محمد الشايب بن مبارك .

مطلب رقم 31-138743

امللك املسمى : " ملك بنجمي 1 "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" خارج باب أكلو" 

مساحته : 01 آ 02 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : رع رقم 31-20207 ،

شرقا : طالب التحفيظ ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-3330 ،

غربا : الطريق ،

طالبو التحفيظ : السيد عبد اجمليد بنجمي بن احلسن ومن معه .

مطلب رقم 31-138748

امللك املسمى : " دار بوهران "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي متحروشت " 

مساحته : 99 س ،

نوعه : أرض بها مستودع سفلي وطابقني علويني ، 

اجملاورون : 

شماال : بوكاكا خديجة ،

شرقا : بوكاكا أحمد ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : بوكاكا يامنة ،

طالب التحفيظ : السيد ايدر بوهران بن محمد .

مطلب رقم 31-138749

امللك املسمى : " جنان متدغوست "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" حي متدغوست" 

مساحته : 04 آ 54 س ،

نوعه : أرض بورية ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ادبهوش سيدي سعيد ،

شرقا : ساقية تقليدية ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-138615 ،

غربا : صفية ندعلي اوعلي ،

طالبة التحفيظ : السيدة صفية اسكال بنت عمر.

مطلب رقم 31-138750

امللك املسمى : " البركة "

موقعه : بلدية وباشوية سيدي ايفني باحملل املدعو" حي ادوفقير حي لالمرمي " 

مساحته : 01 آ 19 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : خديجة العزاوي وورثة بومريس ،

شرقا : فكيك ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : سناد مولود ،

طالبة التحفيظ : السيدة مرمي السياتي بنت محمد .

مطلب رقم 31-138762

امللك املسمى : " املنزل السفلي "

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت باحملل املدعو" ايت محمد " 

مساحته : 02 آ 67 س ،

نوعه : أرض بها بناية سفلية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : ورثة أرخا ،

غربا : ورثة تبوجمعات ،

طالب التحفيظ : السيد مصطفى بلي بن حسن .

مطلب رقم 31-138771

امللك املسمى : " سبيلي 2 "

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل املدعو" 

دوار ازرو واضو " 

مساحته : 07 آ 69 س ،

نوعه : أرض عارية محاطة بسور بجزء منها بها بناية سفلية والباقي 

عبارة عن حديقة بها أشجار متمرة ويخترقها خط كهربائي دي اجلهد 

املنخفض مع عمود كهربائي ، 

اجملاورون : 

شماال : بوستة ، ايت احلاج عبد اهلل اواحلاج ،

شرقا : زنقة ،

جنوبا : حلسن بوسعيد حسيني ، ملك الغير وطالب التحفيظ ،

غربا : آيت اليونسي بلقاضي وآيت بوستة وآيت بشار ،

طالب التحفيظ : السيد سبيلي محمد بن محمد .
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اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-13920
امللك املسمى : " هنيك ".

موقعه : احملل املدعو " اداومكنون أيت امحمد " مدينة تيزنيت ،
طالبة التحفيظ : السيدة زاينة السعدي بنت محمد ، 

وقع حتديده بتاريخ 17 أغسطس 2009 ،
 910 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 08 يونيو2016 

مطلب رقم 31-138489
امللك املسمى : " دومالل ".

موقعه : احملل املدعو " دوار ازرو وضو " جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت 
اقليم تيزنيت ،

طالب التحفيظ : السيد حلسن أجنار بن أحمد ، 
وقع حتديده بتاريخ 05 نوفمبر2019 ،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1071 
املؤرخة في 10 يوليو 2019 .

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت
عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة “سيدي غامن”

دائرة آيت داوود اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 
غامن”  “سيدي  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 
دائرة آيت داوود اقليم الصويرة، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من 
نشر هذا االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 

جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :
 61259 - 61236 - 61234 - 61220 - 61213 - 61209 - 61200 - 61190
 -  61286  -  61278  -  61277  -  61273  -  61272  -  61271  -  61268  -
 61304 - 61303 - 61298 - 61296 - 61295 - 61289 - 61288 - 61287
 -  61481  -  61479  -  61476  -  61475  -  61457  -  61404  -  61315  -
 61512 - 61511 - 61509 - 61508 - 61501 - 61499 - 61498 - 61482
 -  61563  -  61562  -  61537  -  61536  -  61533  -  61528  -  61514  -
 61580 - 61579 - 61578 - 61575 - 61570 - 61569 - 61568 - 61564
 -  61618  -  61615  -  61609  -  61605  -  61583  -  61582  -  61581  -
 61639 - 61638 - 61636 - 61632 - 61630 - 61626 - 61625 - 61620

 -  61656  -  61655  -  61654  -  61649  -  61646  -  61642  -  61640  -

 61712 - 61707 - 61701 - 61700 - 61697 - 61695 - 61686 - 61684

 -  61754  -  61750  -  61745  -  61742  -  61738  -  61727  -  61713  -

 - 61784 - 61783 - 61782 - 61779 - 61778 - 61775 - 61769

الكل حتت عدد 35

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي     

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 3952 - 36

اسم امللك : " السداري  دوار السرامية " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة اللوكوس ،جماعة قصر ابجير، دوار السرامية

وقع حتديده في : 27 مارس 2013

مساحته اإلجمالية : 205 هـ 96 ار 50 س 

و  السرامية  دوار  بداخله   و  أشجار  و  مرعى  بها  فالحية  ارض   : نوعه 

مجموعة من البنايات و مسجد و مقبرة 

القطعة األولى : مساحتها 24 هـ 45 آر 90 س

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 14956 - 36 و املطلبني عدد 3505 - 36 

و 3506 - 36 

جنوبا : طريق 

شرقا : التهامي بلحرزدية 

غربا : خندق 

القطعة الثانية : مساحتها 144 هـ 11 آر 80 س

اجملاورون : 

شماال : طريق و محمد بريطل 

جنوبا : ممر عمومي 

شرقا : ممر عمومي 

غربا : اجلماعة الساللية أوالد ايشو و ممر 

القطعة الثالثة : مساحتها 34 هـ 54 آر 70 س

اجملاورون : 

شماال : طريق 

جنوبا : طالبة التحفيظ 

شرقا : ممر 

غربا : خندق 

القطعة الرابعة : مساحتها 02 هـ 84 آر 10 س

اجملاورون : 

شماال : طريق 

جنوبا : طريق

شرقا : طريق

غربا : طريق

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية  دوار السرامية 
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مطلب رقم 32520 - 36

اسم امللك : " بنسرغني " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة وادي اخملازن،جماعة الساحل،احملل املدعو 

حومة الرويف الساحل 

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019

مساحته : 26 ار 73 س 

نوعه : ارض عارية بها بناء يحتوي على سفلي و بئر 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي

جنوبا : امغور يوسف و ورثة العربي بنسرغني 

شرقا : ورثة العربي بنسرغني – الكربة مليكة و الزوين عبد اهلل 

غربا : ورثة بنسرغني و احلاجة زهرة بنسرغني 

طالب التحفيظ : أحمد بنسرغني بن العربي 

مطلب رقم 32521 - 36

اسم امللك : " منال " 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير،حي األندلس 

وقع حتديده في : 20 سبتمبر 2019

مساحته : 01 ار 13 س 

نوعه : ارض بها بناية حتتوي على سفلي 

اجملاورون : 

شماال : ربيعة بولوفة و جمعة السويسي

جنوبا : احمد نخشان 

شرقا : عبد العزيز اخلياطي 

غربا : ممر و محمد العبدي 

طالبة التحفيظ : حميدة البحيري بنت الشريف 

مطلب رقم 32531 - 36

اسم امللك : " مريج و ما حولها " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة موالي عبد السالم بن مشيش،جماعة 

تزروت، دوار تاليمني

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019

مساحته اإلجمالية : 06 هـ 18 ار 80 س 

نوعه : ارض رعوية

القطعة األولى : مساحتها 05 هـ 92 آر 85 س

اجملاورون : 

العربي شطوان –  : عبد السالم محمد شطوان – محمد بن  شماال 

ورثة عبد الرحمان شطوان – ورثة محمد شطوان 

جنوبا : امللك الغابوي 

شرقا : امللك الغابوي 

غربا : محمد العربي شطوان و ممر عمومي 

القطعة الثانية : مساحتها 25 آر 95 س

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي 

جنوبا : عبد السالم شطوان 

شرقا : ممر عمومي 

غربا : عبد السالم شطوان 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية مدشر تاليامني 

أن هذا امللك بداخله قطعتني محصورتني : 

القطعة احملصورة رقم 01 مساحتها 26 آر 45 س عبارة عن أرض رعوية 

لورثة يزيد حمدان . 

71 س عبارة عن  آر   50 02 هــ  02 مساحتها  القطعة احملصورة رقم 

ورثة   – شطوان  نادي  ورثة   – شطوان  الهاشمي  لورثة  فالحية  أرض 

محمد شطوان و ورثة عبد السالم شطوان . 

مطلب رقم 32578 - 36

اسم امللك : " مسجد عني قداح " 

بني  السالم،جماعة  عبد  موالي  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

جرفط،احملل املدعو " مسجد عني قداح "

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019

مساحته : 10 ار 35 س 

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على سفلي و مقبرة و مسجد بالسفلي 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي و افالد ادريس 

جنوبا : ممر عمومي 

شرقا : افالد ادريس 

غربا : ممر عمومي 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالعرائش 

مطلب رقم 32579 - 36

اسم امللك : " ظهر احلجام 2 " 

بني  السالم،جماعة  عبد  موالي  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

جرفط،احملل املدعو " ظهر احلجام 2 "

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019

مساحته : 01 هــ 91 ار 70 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : العموم محمد 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 22007 - 36 

شرقا : الرسم العقاري عدد 22007 - 36 

غربا : بنرقية محمد 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالعرائش 

مطلب رقم 32580 - 36

اسم امللك : " الدكان احلبسي عدد 1080 " 

موقعه : مدينة العرائش ،احملل املدعو سوق الصغير 

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019

مساحته : 10 س 

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على دكان بالسفلي 

اجملاورون : 

شماال : طالبة التحفيظ 

جنوبا : ساحة 
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شرقا : الرسم العقاري عدد 48277 - 36 

غربا : املطلب عدد 32581 - 36 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالعرائش 

مطلب رقم 32581 - 36

اسم امللك : " الدكان احلبسي عدد 1079 " 

موقعه : مدينة العرائش ،احملل املدعو سوق الصغير 

وقع حتديده في : 04 سبتمبر 2019

مساحته : 09 س 

نوعه : ارض بها بناء يحتوي على دكان بالسفلي 

اجملاورون : 

شماال : طالبة التحفيظ 

جنوبا : ساحة 

شرقا : املطلب عدد 32580 - 36 

غربا : طالبة التحفيظ 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالعرائش 

مطلب رقم 32588 - 36

اسم امللك : " الصمدي " 

موقعه : مدينة العرائش ،زنقة موريطانيا 

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019

مساحته : 98 س 

نوعه : أرض بها بناء يحتوي على سفلي 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 15555 - 36 

جنوبا : زنقة 

شرقا : عبد السالم العلمي اليمالحي 

غربا : الرسم العقاري عدد 23341 - 36 

طالب التحفيظ : عبد اللطيف الصمدي بن الراضي 

مطلب رقم 32597 - 36

اسم امللك : " وجلة الضرس 64820 " 

أربعاء  ،جماعة  السالم  عبد  موالي  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

عياشة ، دوار بدوة 

وقع حتديده في : 13 سبتمبر 2019

مساحته : 01 هــ 97 آر 10 س 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي 

جنوبا : حسن الفرجاني و عبد اللطيف الريفي 

شرقا : ناجم التونسي 

غربا : ممر عمومي 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالعرائش

مطلب رقم 32599 - 36

اسم امللك : " الشدادي " 

موقعه : مدينة العرائش، شارع سور اإلشارة، زنقة عباس محمود العقاد 

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019

مساحته : 91 س 

نوعه : أرض بها بناء يحتوي على سفلي و طابق أول 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 22479 - 36 

جنوبا : زنقة 

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 20701 - 36 و 20703 - 36 

غربا : املطلب عدد 390 - 36 

طالب التحفيظ : أحمد الشدادي بن الطيب 

مطلب رقم 32601 - 36

اسم امللك : " املشتورة 3 بوبرقاق " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة اللوكوس، جماعة سوق القلة، دوار بوبرقاق 

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019

مساحته : 49 آر 54 س 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة الصمدي محمد و شعبة 

جنوبا : أشروي عبد السالم 

شرقا : الرسم العقاري عدد 19401 - 36 

غربا : شعبة 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالقصر الكبير 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " احليط البيض " 

موضوع مطلب التحفيظ عدد : 25654 - 36

التي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريـدة الرسميـة عدد : 1008 

بتاريخ : 25 أبريل 2018

عوضا عــن : 

طالب التحفيظ : محمد بن حمو بن احلاج مزيان 

موقع امللك : إقليم العرائش ،جماعة العوامرة،احملل املدعو :  دوار الدياب 

إقـــرأ : 

طالب التحفيظ : محمد بن حمو بن احلاج مزيان يعقوبي 

موقع امللك : إقليم العرائش ،جماعة الزوادة،احملل املدعو :  دوار الدياب 

والباقي بدون تغيير

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الضريف    
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محافظة تاونات

مطلب رقم 63878 - 37
اسم امللك : " مرج يحيى " .

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو حي أوالد 

سعيد مرج يحيى 

وقع حتديده في : 6 ماي 2019 ،

مساحته : 02 ار 00 س .

نوعه : ارض بها بناية من طابق ارضي واخر علوي و جزء من األرض عاري 

و حائط سياج . 

شماال : زنقة في مشروع عرضا 8 امتار ؛ 

شرقا : زنقة في مشروع عرضها 8 امتار 

جنوبا : طريق خاص عرضه 6 امتار لفائدة ورثة احلاج محمد اطريشا ؛ 

غربا : زنقة في مشروع عرضها 10 امتار ، 

طالب التحفيظ : محمد اطريشا بن محمد . 

مطلب رقم 11948 - 37
اسم امللك : الظهر 2 " .

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني لكدح دوار أوالد سالم . 

وقع حتديده في : 20 فبراير 2017 ،

مساحته : 01 هـ 65 ار 50 س .

نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون و 3 بنايات خفيفة . 

شماال : الرفيق عبداجلليل بن محمد و الرفيق بوشتى بن عبدالسالم ؛ 

ادريس  و  ادريس  بن  الرفيق  سعيد  و  ادريس  بن  محمد  املداد   : شرقا 

بلحاج بن احساين ؛ 

جنوبا : الطريق اإلقليمية رقم 5321 عرضها 20 مترا. 

غربا : طريق عمومية عرضها 6 امتار ، 

طالب التحفيظ : احمد املداد بن ادريس .

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

ابن طامة يوسف     

 

محافظة متارة

مطلب رقم 1463 - 38
اسم امللك : اجلملي

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة متارة ، املقاطعة السادسة خلوطة ..

وقع حتديده في : فاحت اكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 00 هـ 00 آر 96 س

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : حلسن غازي بن الدهيبي .

شرقا : حلسن غازي بن الدهيبي ؛

جنوبا : حلسن غازي بن الدهيبي زنقة عرضها 15 مترا ؛

غربا : حلسن غازي بن الدهيبي زنقة عرضها 15 مترا .

طالبو التحفيظ : تورية اجلملي بنت احمد و من معها .

مطلب رقم 2719 - 38

اسم امللك : رمضان

دوار  ام عزة،  الصخيرات متارة،دائرة عني عودة جماعة  : عمالة  موقعه 

أوالد ميمون .

وقع حتديده في : 07 اكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 46 آر 38 س.

نوعه : ارض فالحية بها أاغراس الصبار

اجملاورون : 

شماال : ورثة بنعاشر الفاطمي؛

شرقا : ورثة بنعاشر الفاطمي و املطلب رقم 2708 - 38 ؛

جنوبا : املطلب رقم 2708 - 38 و الرسم العقاري عدد : 5120/ر؛

غربا : الرسم العقاري عدد : 5120/ر و طريق عمومي عرضه 20 مترا.

طالبو التحفيظ : عبد الكرمي بنعمر بن عبد الكرمي و من معه .

*امللك محمل بخط للتيار الكهربائي العالي .

احملافظ على األمالك العقارية بتمارة 

سعد عفيفي     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 5976 - 40

اسم امللك :  " مزوغن ".

موقعه : دائرة احفير جماعة اغبال احملل املدعو دوار اوالد البالي.

وقع حتديده في : 05 يناير 2016 

نوعه : ارض فالحية بها بناية تتكون من طابق ارضي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01هـ 12 ار 90 س. 

اجملاورون : 

شماال : طريق وطنية رقم 27.

شرقا : الرسم العقاري عدد 52642 - 40.

جنوبا : مطلبي التحفيظ عدد 5736 - 40 و 5752 - 40.

غربا : ممر عرضه 04 امتار.

طالب التحفيظ : اجبارة اجبارة بن احمد .

احملافظ على االمالك العقارية ببركان

محمد بنموسى    
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محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 7106 - 43
اسم امللك : " مصرية".

موقعه : عمالة مراكش دائرة البور جماعة اوالد حسون احملل املدعو مصرية؛ 
تاريخ التحديد : 01 أكتوبر 2012؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 06آر 83 سنتيار؛
نوعه : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛
اجملاورون : 

شماال : اجلياللي الرباني ، زنقة؛ 
شرقا :  رشيد لزرق؛

جنوبا : ورثة القباج؛ 
غربا : الرسم العقاري رقم 45344 - 43؛

طالبي التحفيظ :  رشيد بن محمد لزرق .
   

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
للرسم  نظير جديد  لهم  أن يسلم  اخملتار طلبوا  آيت  ورثة محمد  ان 
العقاري رقم 4062 - 43؛ املؤسس للملك املدعو" حوطة املشمش"؛ 
الكائن بعمالة مراكش، دائرة البور، جماعة أوالد حسون، دور أوالد مزوك 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان  قد سلم سابقا.
بتعرضه عليه  يدلى  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ  نشر هذا االعالن.
احملافظ على االمالك العقارية مبراكش سيدي بوسف بن علي

  جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 120571 - 44
اسم امللك : احلطة. 

موقعه : دوار املالحلة جماعة وقيادة بوحمام اقليم سيدي بنور
وقع التحديد في : 04 يوليو 2016

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 ار 48 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية بها شجرة.

اجملاورون :

شماال  : الكامل العربي بن بوشعيب

 شرقا  : ممر بعرض 5 امتار والكامل ميلود بن ابراهيم

جنوبا : مبارك بن احمد وقاخة عبد اهلل بن احمد وممر

غربا : ممر وطريق عمومي متغير العرض

طالب التحفيظ  : باكر فاطمة بنت محمد.

مطلب رقم 51163 - 44

اسم امللك : أرض علي بن علي.

اقليم  املشرك  قيادة  بوحيا  سي  اوالد  جماعة  زناتيت  دوار   : موقعه 

سيدي بنور .

وقع التحديد في : 04 مارس 2015

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 ار 74 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : االدريسي قدور بن اخملتار 

شرقا : االدريسي اجلياللي بوحاجب 

جنوبا : االدريسي علي بن سعيد ومن معه

غربا : الرسم العقاري رقم 22082 - 44

طالب التحفيظ : االدريسي الدكالي محمد بن قدور بن محمد

مطلب رقم 51170 - 44

اسم امللك : أرض جنان جدي البيضة .

اقليم  املشرك  قيادة  بوحيا  اوالد سي  الزناتيت جماعة  دوار   : موقعه 

سيدي بنور .

وقع التحديد في : 05 مارس 2015

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26 ار 75 سنتيار

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال :  احلاج العوني وبوشعيب احلسني ومن معه

شرقا : بوشعيب احلسني ومن معه وقناة 

جنوبا :  ممر عرضه 3 أمتار ورثة محمد بن البوهالي و مباركة بنت سعيد 

غربا : فاطمة االدريسي بنت اخملتار 

طالب التحفيظ : االدريسي الدكالي محمد بن قدور بن محمد.

مطلب رقم  120612 - 44

اسم امللك : ارض احلطة.

موقعه : دوار اوالد غامن جماعة وقيادة مطران اقليم سيدي بنور 

وقع التحديد في : 25 ماي 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 06 ار 25 سنتيار

نوعه : ارض عارية بها بنايتني من طابق سفلي وأشجار وحائط 

اجملاورون  : 

شماال : مصطفى الكوميري وممر 

شرقا : بوشعيب الكوميري

جنوبا : ورثة امحمد حداد 

غربا : الرسم العقاري رقم 15165 - 44

طالب التحفيظ : الكميري عبد اهلل بن محمد
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مطلب رقم  120732 - 44

اسم امللك : الكاعة 

موقعه : دوار العبابسة جماعة كريديد قيادة اوالد عمران اقليم سيدي بنور 

وقع التحديد في : 13 أبريل 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 ار 69 سنتيار

نوعه : أرض عارية بها اشجار الزيتون

اجملاورون  : 

شماال : صبوي احلسني بن احمد 

 شرقا : كبور بن شكرةبن احمد

جنوبا : املعيزي ابراهيم بن محمد و املعيزي عبد الواحد بن علي 

غربا : وطريق عمومي عرضه 8 امتار 

طالب التحفيظ : املعيزي مرمي بنت الغوتي ومن معها

مطلب رقم 120743 - 44

اسم امللك : جنان الفاطمي 

موقعه : دوار البجاجة جماعة وقيادة اوالد عمران اقليم سيدي بنور 

وقع التحديد في : 03 أكتوبر 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 ار 05 سنتيار

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي عرضه 10 امتار 

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 امتار 

جنوبا : ورثة عبد اللطيف هروال وورثة مصطفى هروال 

غربا : سعدون مصطفى بن ادريس والرسم العقاري رقم 14898 - 44

طالب التحفيظ : الكرماني عبد االله ابن سعيد ومن معه

مطلب رقم 120766 - 44

اسم امللك : ارض الرمل 

اقليم  هالل  بني  قيادة  العامرية  جماعة  بوشتة  اوالد  دوار   : موقعه 

سيدي بنور 

وقع التحديد في : 13 نوفمبر 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 07 ار 55 سنتيار .

نوعه : ارض فالحية بها بئر 

اجملاورون : 

الرابط بني جماعة بني هالل  20 متر  : طريق عمومي عرضه  شماال  

وجماعة العونات. 

شرقا : عبد الفتاح احلافظي 

جنوبا : حسن بلعربي 

غربا : حسن احلافظي 

طالب التحفيظ : احلاضي خديجة بنت امبارك 

مطلب رقم 120899 - 44

اسم امللك : أرض الكدية .

موقعه : دوار الكدية احواز مدينة سيدي بنور 

وقع التحديد في : 17 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 ار 55 سنتيار 

نوعه : ارض عارية
اجملاورون : 

شماال : بوبكر ءاية اهلل 
شرقا : طريق عمومي عرضه 8 امتار 

جنوبا : طريق اقليمية عرضها 30 متر الرابطة بني سيدي بنور والعونات 
غربا : التيكة ءاية اهلل

طالب التحفيظ : ءاية اهلل محمد سعيد بن عبد القادر

مطلب رقم 120900 - 44
اسم امللك : كدية احلطة.

موقعه : دوار الكدية احواز مدينة سيدي بنور
وقع التحديد في : 17 ديسمبر 2018

 املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 ار 20 سنتيار 
نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 120705 - 44
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 120705 - 44

جنوبا : طريق عمومي عرضه 20 متر الرابطة بني سيدي بنور و جماعة العونات 
غربا : حرم الدوار 

طالب التحفيظ : ءاية اهلل محمد سعيد بن عبد القادر 
  

إعـالن جديد عـن انتهـاء التحديـد

مطلب رقم 19206 - 44
الكائن مبنطقة ضم األراضي املدعوة منطقة الضم بور 4 اوالد عمران 

اقليم سيدي بنور.
 طالب التحفيظ : السريدي عبد العزيز بن عباس

   ان هذا االعالن ينسخ االعالن الدي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5715 
بتاريخ 09 مارس 2009.

احملـافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور بالنيابة.
        مبارك انوفر.

   
 

محافظة عني السبع - احلي احملمدي

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

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالن  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
نظير  لهم  يسلم  أن  طلبوا  يوسف  العلوي  ورثة  السادة  أن  للعموم 
املدعو  للملك  املؤسس  س   -  43930 رقم  العقاري  للرسم  جديد 
*بانكوان- 1* الكائن بالبيضاء عني السبع ، وذلك بسبب  ضياع النظير 

الذي كان قد سلم لهم سابقا.
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بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.    

                       احملافظ  على األمالك العقارية بعني السبع - احلي احملمدي.

         سعاد سامع.  

 

محافظة قرية با محمد             

مطلب رقم 7259 - 54

اسم امللك : "أمني".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة غفساي، حي امتيوة.

وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

مساحته : 01 آ  57 س.

نوعه : أرض بها بناء من طابق أرضي.

 اجملاورون :

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : محمد الزغاري؛ أحمد الدهبي؛

غربا : محمد التكماطي.

طالبة التحفيظ : السيدة نزهة الغالي بنت حلسن.  

مطلب رقم 7260 - 54

اسم امللك : " محمد".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي بوشمار.

وقع حتديده في : 22 ماي 2019.

مساحته : 71 س.

نوعه : أرض عارية.

 اجملاورون :

شماال : بشرى بدري؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : بشرى بدري.

طالب التحفيظ : السيد بوشتى الشمخ بن محمد. 

مطلب رقم 17091 - 54

اسم امللك : " البركة".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي اوالد قاسم.

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 آ 39 س.

نوعه : أرض عارية.

 اجملاورون :

شماال : عزيز حميمي؛ رسم عقاري رقم 1429 - 37؛

 رسم عقاري رقم 4065 - 54؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 1496 - 54؛

جنوبا : العطار عبداحلفيظ؛

غربا : املمر.

طالب التحفيظ : السيد عبدالرحيم برجال بن عبداجلليل. 

مطلب رقم 17092 - 54

اسم امللك : " ملك العطار".

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي اوالد قاسم.

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 آ 39 س.

نوعه : أرض عارية.

 اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 17091 - 54؛

 شرقا : الرسم العقاري رقم 1496 - 54؛

جنوبا : ورثة ادريس املدني؛؛ ممر؛

غربا : املمر.

طالب التحفيظ : السيد عبداحلفيظ العطار بن مسعود

 احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد. 

                                   يوسف بوكنيفي.

 

محافظة أزيالل

 

مطلب رقم 8332 - 55 

إسم امللك : ألبيركو 2 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة فم اجلمعة احملل املدعو احجامن 

تاريخ حتديده : 22 يناير 2013 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 44 آ91 س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : وعالم محمد و زيدان عبد الغني 

شرقا : ورثة زنوبة نايت عمار و محمد مرزوق احلسني 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : محمد مرزوق احلسني 

طالب التحفيظ : تورجمان ابرهام بن جوزيف ومن معه
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مطلب رقم  19962 - 55 

إسم امللك : سمية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيموليلت دوار ايت اسري 

تاريخ حتديده : 19 مارس 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37آ 51 س

جزء  وعلى  مختلفة  أشجار  بها  مسقية  فالحية  أرض   : مشتمالته 

منها بناية من سفلي 

اجملاورون : 

شماال : ناجي حمو 

شرقا : زمور وعيد و مسلك عمومي و بوعدية احساين 

جنوبا : وردي احمد و عاريف رابحة و الكومري محمد و جموحي فاضمة 

و الكومري و برغيزي زايد و أبرغيز بناصر و العكوشي موحى و أحماردي 

محمد و عيدوش السعدية و ورثة حديوي موحى و الناجي حليمة

غربا : الناجي حمو

طالب التحفيظ : لعريف عبد الرحيم بن اليزيد.

مطلب رقم 20066 - 55 

إسم امللك : أورتي لوصيت 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار ابادو 

تاريخ حتديده : 09 يوليو 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4آ 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : الوافي احملجوب وولبان ناصر

شرقا : الوافي احملجوب 

جنوبا : ايشو عبد الرحمان 

غربا : ساقية 

طالب التحفيظ : الوافي أحمد بن محمد ومن معه

مطلب رقم 20069 - 55 

إسم امللك : أورتي نوكنسو

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو ابادو

تاريخ حتديده : 09 يوليو 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آ5 س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز

اجملاورون : 

شماال : عبد اللطيف ازوران 

شرقا : الزعيم محمد 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : عبد اللطيف ازوران 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية:

- حق السطحية عبارة عن شجرة من الزيتون لفائدة ورثة ايت سي 

علي وورثة كرم علي 

- حق السطحية عبارة عن شجرة من الزيتون لفائدة ورثة ايت سي حمد 

طالب التحفيظ : الوافي أحمد بن محمد ومن معه

مطلب رقم 20074 - 55 

إسم امللك : أمزار 2 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو:دوار ابادو 

تاريخ حتديده : 12 سبتمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ 55 س

مشتمالته : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : الزعيم محمد 

شرقا : ساقية و أمزيل حمادي 

جنوبا : احميدة بورزيق 

غربا : مسلك عمومي والزعيم محمد

طالب التحفيظ : الوافي أحمد بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 20080 - 55 

إسم امللك : بلقيس 1 .

موقعه : إقليم ازيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار أبادو 

تاريخ حتديده : 12 سبتمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3آ 78 س

مشتمالته : أرض فالحية بها بعض أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الكيساني و ورثة ولبان 

شرقا : اجلبوري محمد 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : ورثة كرام علي و مسلك عمومي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

- حق السطحية عبارة عن شجرة واحدة من الزيتون لفائدة ورثة ايت علي 

- شجرة واحدة من الزيتون لفائدة أقدمي محمد 

- شجرة واحدة من الزيتون بن القايد

طالب التحفيظ : الوافي أحمد بن محمد ومن معه

مطلب رقم 23219 - 55 

إسم امللك : املسيلة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ارفالة احملل املدعو مزارع بوقارون 

تاريخ حتديده : 14 يناير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 12آ 6 س

مشتمالته : أرض فالحية
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اجملاورون : 
شماال : حمادي جبال 

شرقا : ممر خاص بالسيد حمادي جبال عرضه 2.5 متر
جنوبا : طريق 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 19553 - 55
طالب التحفيظ : السعيدي اخليفة بن الطيبي.

مطلب رقم 23222 - 55 
إسم امللك : سهام .

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أفورار احملل املدعو احلي اجلديد 
تاريخ حتديده : 21 يناير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ 2 س
مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق

اجملاورون : 
شماال : مسلك 

شرقا : امللك العام اجلماعي 
جنوبا : الهواري فاطمة 

غربا : امللك العام اجلماعي 
طالب التحفيظ : محفوظ سهام بنت عبد العالي.

مطلب رقم 23425 - 55 
إسم امللك : جتزئة رقم 580 ايت محند أوصالح )جتزئة أسروتو( 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس احملل املدعو دوار 
ايت صالح البريدية 

تاريخ حتديده : 23 ماي 2019 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ

مشتمالته : أرض عارية
اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 
شرقا : طريق 

جنوبا : اخواض عبد احلق 
غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : اخواض ابراهيم بن احلسني
احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                               عبد اللطيف ميموني.

 
 

محافظة كلميم

مطلب رقم 21482 - 56
اسم امللك : "ايت موسى"

أيت  قيادة  تيزونني  القروية  اجلماعة  تونيت  ارض  املدعو  احملل   : موقعه 
وابلي إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار54آر29 سنتيار.

نوعه  :  أرض فالحية . 

اجملاورون  :  

شماال :  التحديد اإلداري رقم 608 أو عالم محمد؛ 

شرقا :  طريق ذات عرض متغير الذاهبة إلى جبل خطري ؛

جنوبا :  التحديد اإلداري رقم 608 أو ورثة مكي بن محمد؛

غربا :  الطريق الوطنية رقم 12 الذاهبة إلى طاطا؛

طالب التحفيظ :  سعاد ايت موسى بنت البشير و من معها. 

مطلب رقم 22287 - 56

اسم امللك :  "أغو 2"

موقعه :  احملل املدعو حي اد بن سالم اجلماعة احلضرية بويزكارن إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر.

نوعه :  أرض عارية. 

اجملاورون :  

شماال :  إجو وباعوس و خديجة وباعوس ؛ 

شرقا :  مطلب التحفيظ رقم 22288 - 56

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 6462 - 56؛

غربا :  الزنقة؛

طالب التحفيظ :  احمد اغو بن محمد.  

مطلب رقم 22498 - 56

اسم امللك :  "رقية".

موقعه :  احملل املدعو حي وادنون مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65 سنتيار.

نوعه :  دار للسكن مكونة من سفلي و طابق علوي واحد، اجلزء احملدد منها 

بالعالمات )B6,a,b et c( مع مدخله بالسفلي في اسم يحضيه تامرت. 

اجملاورون :  

شماال :  جامع تامرت - بوخنوشة ؛ 

شرقا :  جامع العبادي؛

جنوبا :  الزنقة؛

غربا :  يحضيه تامرت؛

طالب التحفيظ :  رقية تامرت بنت امبارك. 

مطلب رقم 22585 - 56

اسم امللك :  "باسو"

موقعه : احملل املدعو دوار اكيسل اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي 

إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر68 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛ 
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شرقا : احلسني بواحليلت؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : ميمون ايت مجي بن باسو. 

مطلب رقم 22589 - 56

اسم امللك : "غظفي 1"

القصابي  قيادة  أباينو  القروية  اجلماعة  توتلني  املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 12آر90 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية بها بئر و بناية مهدمة. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم  4523 - 56 ؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 2556 - 56؛

جنوبا : وفاء الفرجي؛

غربا : عزيز كعيليل؛

طالبة التحفيظ : فاطمة غظفي بنت محمد يحي. 

مطلب رقم 22617 - 56

اسم امللك : "يوسف الوزاني 1"

موقعه : احملل املدعو حي الرحمة مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور. 

اجملاورون : 

شماال : بورران احلسني ؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 2885 - 56؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : نعيمة أوشن؛

طالبة التحفيظ : يوسف الوزاني بن سعيد. 

مطلب رقم 21450 - 56

اسم امللك : "توفيق 2"

موقعه : احملل  املدعو الرك االصفر اجلماعة القروية أباينو، قيادة القصابي

إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 96آر07 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : بلقاسم احلوميدي و من معه ؛ 

شرقا : الزنقة-الرسم العقاري رقم 11542 - 56؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 9865 - 56الرسم العقاري رقم 9866 - 56؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم  21451 - 56؛

طالب التحفيظ : محمد توفيق بن حمو. 

مطلب رقم 18195 - 09

اسم امللك : "ملك عدي"

موقعه : احملل  املدعو حي األمل اجلماعة احلضرية بويزكارن إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19آر68 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : اضرضور امبارك؛

جنوبا : إيجو بنت مبارك؛

غربا : الرسم العقاري رقم 24377 - 09؛

طالب التحفيظ : عابد عدي بن احلسن.

مطلب رقم 22620 - 56

اسم امللك : "ملك بومزكيد"

موقعه : احملل  املدعو حي تيرت السفلى مدينة كمليم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر10سنتيار.

نوعه : دار للسكن مكونة من مستودع بالسفلي،  و طابق علوي واحد. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ؛ 

شرقا : احنني احلسني؛

جنوبا : الزهيري محمد و مبروك علي؛

غربا : الرسم العقاري رقم 4496 - 56؛

طالب التحفيظ : موسى بومزكيد بن احملفوظ. 

مطلب رقم 22622 - 56

اسم امللك : "جنان الواد"

موقعه : احملل  املدعو  دوار تغمرت اجلماعة القروية أسرير إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07آر 64 سنتيار.

نوعه : دار للسكن بالسفلي و حديقة بها مستودع، بئر قدمية و بعض 

أشجار التني، النخيل في جزء، و أرض عارية في اجلزء اآلخر. 

اجملاورون : 

شماال : الساقية و الزنقة ؛ 

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : سالم اشنني – الرسم العقاري 18181 - 56؛

غربا : الرسم العقاري رقم 5372 - 56؛

طالب التحفيظ : علي اشنني بن محمد. 

مطلب رقم 22626 - 56

اسم امللك : "ملك كوماني"

قيادة  أباينو  القروية  اجلماعة  اكيسل  دوار  املدعو  احملل    : موقعه 

القصابي إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 آر79 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوحسي ؛ 

شرقا : الزنقة؛
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جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : عقبة محمد؛

طالب التحفيظ : احمد كوماني بن علي. 

مطلب رقم 22644 - 56

اسم امللك : "بوجبهة"

موقعه : احملل  املدعو حي السعديني مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 سنتيار.

نوعه : دار للسكن بها مستودعني بالسفلي و طابقني علويني . 

اجملاورون : شماال : احلاج الفقير؛ 

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : عمر بن الشني؛

طالب التحفيظ : رشيد بوجبهة بن العياشي. 

مطلب رقم 22653 - 56

اسم امللك : "ملك حنافي"

موقعه : احملل  املدعو حي القصبة مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95 سنتيار.

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛ 

شرقا : اهل مبارك اوسالم؛

جنوبا : فاطمة وادي؛

غربا : طريق مغلق عرضه 2.30 متر؛

طالب التحفيظ : بنتخوالها سراخ بنت علي و من معها. 

مطلب رقم 22546 - 56

اسم امللك : "ملك بوفون"

موقعه : احملل  املدعو حي األمل 2.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر04 سنتيار.

نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 1419 - 56؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  5955 - 56؛

جنوبا : بوكان محمد؛

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز بوفون بن احمد. 

مطلب رقم 5277 - 31

اسم امللك : "ملك بنعمر"

موقعه : احملل  املدعو  ازغار بنموسى اجلماعة القروية تسينت إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 هكتار 24آر99سنتيار.

: أرض بها حقل نخيل، بنايتني بالسفلي، بئرين، حوض مائي و  نوعه 

محطة كهرباء و مستودع. 

اجملاورون : 

شماال : اخملتاري طالب التحفيظ؛ 

شرقا : ورثة عبد الدامي؛

جنوبا : ورثة سي حماد أوعبد املالك؛

غربا : ورثة عبد الدامي بورحيم؛

طالب التحفيظ : محمد بن عمر كرياني. 

مطلب رقم 3753 - 56

اسم امللك : "املستقبل"

األطلس  إفران  قيادة  تيموالي  القروية  اجلماعة  املدعو  احملل    : موقعه 

الصغير إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02هكتار26آر37 سنتيار.

آبار،   7 بالسفلي،  بنايات   04 بها  بسور  محاطة  فالحية  أرض   : نوعه 

حوض مائي، غرفة احملرك، ألواح شمسية و أشجار الزيتون و النخيل. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 1926 - 56؛ 

شرقا : بحمان علي؛

جنوبا : ممر خاص؛

غربا : ممر خاص؛

طالب التحفيظ : محمد بغواب بن احمد. 

مطلب رقم 18025 - 09

اسم امللك : "ملك عدي 3"

موقعه : احملل  املدعو حي ابن رشد مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آر13 سنتيار.

نوعه : دار للسكن مكونة من مستودع بالسفلي و طابق علوي واحد 

في جزء، و دار للسكن مكونة من مستودين بالسفلي و طابق  علوي 

واحد في اجلزء اآلخر. 

اجملاورون : 

شماال : زنقة تيزنيت؛ 

شرقا : شارع ابن رشد؛

جنوبا : الرسمني العقاريني رقم 3511 - 56 - 5540-56 ؛

غربا : زنقة ميرلفت؛

طالب التحفيظ : عدي عابد بن احلسن و من معه. 

مطلب رقم 22455 - 56

اسم امللك : "ملك يحي"

قيادة  أباينو  القروية  اجلماعة  االصفر  الرك  املدعو  احملل    : موقعه 

القصابي

إقليم كلميم.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 هكتار97 آر36 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بورية. 

اجملاورون : 

شماال : واد أسرسار؛ 

شرقا : ورثة بابتيش؛

جنوبا : طريق املطار-الرسمني العقاريني رقم 3527 - 56 - 12703-56 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 11542 - 56 ملك الغير؛

طالب التحفيظ : ابراهيم بابتيش بن محمد اليزيد و من معه. 

مطلب رقم 22484 - 56

اسم امللك : "حسن ماء العينني"

موقعه : احملل املدعو جماعة أم الكردان قيادة أديس إقليم طاطا. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 168هكتار51 آر68سنتيار.

نوعه : أرض بورية بها نبات الطلح و ثالث هضبات . 

اجملاورون : 

شماال : جبل الريشة؛ 

شرقا : جبل الريشة ؛

جنوبا : جبل الريشة-حسن ماء العينني؛

 56  -  7217 رقم  العقاري  درعة-الرسم  واد  إلى  املؤدي  املسلك   : غربا 

-حسن ماء العينني؛

طالب التحفيظ : حسن ماء العينني بن الطالب السيد بوية. 

مطلب رقم 22588 - 56

اسم امللك : "ملك زهرة"

موقعه : احملل املدعو زنقة سيدي محمد بن عمر حي ولي العهد حي 

تركا وافال مدينة كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 06سنتيار.

نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : طريق مغلف عرضه 6 امتار-الفال سعيد و سامي خديجة؛ 

شرقا : موالي البشبر مغيميمي؛

جنوبا : احلسني بوحليلت؛

غربا : احلسني بوحليلت؛

طالبة التحفيظ : زهرة سوباكا بنت محمد سالم.

مطلب رقم 22593 - 56

اسم امللك : "رشدي"

موقعه : احملل املدعو حي الفيال مدينة كلميم. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98سنتيار.

نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : الشارع؛ 

شرقا : الزنقة؛
جنوبا : الدغمومي عبد الهادي؛

غربا : لبرميي محمد؛
طالب التحفيظ : محمد رشدي بن حلسن

مطلب رقم 22619 - 56
اسم امللك : "ملك الكابوس"

موقعه : احملل املدعو حي تيرت السفلى مدينة كلميم. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر.

نوعه : أرض عارية. 
اجملاورون : 

شماال : بوجديد محمد؛ 
شرقا : الزنقة؛
جنوبا : الزنقة؛

غربا : فيسون حلسن؛
طالب التحفيظ : محمد الكبوس بن سالم.

مطلب رقم 22514 - 56
اسم امللك : "ملك احلبيب الدمي"

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25هكتار 28آر37سنتيار.

نوعه : أرض عارية بورية  بها بعض اشجار األركان )غير مستوية في جزء منها(. 
اجملاورون : 

شماال : امللك اخلاص للدولة –ملك غابوي؛ 
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 22513 - 56 مطلب التحفيظ رقم 6111 - 56؛

جنوبا : ورثة بوتشكات؛
غربا : مطلب التحفيظ رقم 22643 - 56؛

طالب التحفيظ : احلبيب شيال بن علي.

مطلب رقم 2858 - 56
اسم امللك : "ملك عبد اخلالق"

موقعه : احملل املدعو حي تيرت مدينة كلميم. 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01آر18سنتيار.
نوعه : دار للسكن مكونة من سفلي و طابق علوي واحد

اجملاورون : 
شماال : الزنقة؛ 

شرقا : أبوزيد ابراهيم؛
جنوبا : محمد إحيحي؛

غربا : بوعرفاوي عبد اهلل؛
طالبة التحفيظ : خديجة الدرحم بنت ابراهيم.

إعالنات جديدة عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 3410 - 56
اسم امللك : "بوكرن"

موقعه : احملل  املدعو  الرك االصفر مدينة كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 01آر53 سنتيار.
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نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 2272 - 56؛ 

شرقا : احلسني بن مسعود؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  7163 - 56؛

غربا : الطريق الرئيسية الذاهبة لسيدي إفني؛

طالب التحفيظ : احلسني بوكرن بن مسعود. 

 466 الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا     

املؤرخة في 05 ديسمبر 2007.

مطلب رقم 2984 - 56

اسم امللك : "ملك أناس"

موقعه : احملل  املدعو  جزء من امللك مساحته 07هكتار 71آر72سنتيار 

 02 مساحته  تبلغ  منه  وجزء  بويزكارن،  احلضرية  اجلماعة  داخل  يقع 

هكتار49آر31سنتيار يقع داخل اجلماعة القروية تكانت.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10هكتار21 آر03سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها حوض مائي، بنايتني بالسفلي، محطة للمعاجلة

تابعة ل ONEP، و اشجار الزيتون و النخيل.

اجملاورون : 

شماال : حورى عمر؛ 

شرقا : واد تسال بعضا- طالب التحفيظ ؛

جنوبا : ادريس اوزكان؛

غربا : بوليمي و احلاج محمد اومبارك بعضا و ادريس اوزكان في البعض اآلخر؛

طالب التحفيظ : ادريس اوزكان بن موالي عثمان. 

 931 الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا     

املؤرخة في 02 نوفمبر 2016.

مطلب رقم 3138 - 56

اسم امللك : "ازواريك"

موقعه : احملل  املدعو اجلماعة القروية القصابي قيادة القصابي إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06هكتار 15آر22سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الناصري عبد الرحيم؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  2994 - 56؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  2994 - 56 بعضا و بوجمعة ولد ميسة 

أرجدال في البعض اآلخر؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم  4438 - 31.؛

طالب التحفيظ : جامع كوسايري بن السالك. 

 500     إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 

املؤرخة في 30 يوليو 2008.

مطلب رقم 18384 - 56

اسم امللك : "تيرزة"

موقعه : احملل  املدعو  الفايجة منطقة التحفيظ اجلماعي رأس أمليل 

اجلماعة القروية رأس امليل قيادة لبيار إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15هكتار77 آر87سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم  18347 - 56؛ 

شرقا : مطلبي التحفيظ رقم  18383 - 56 - 18501-56؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  18504 - 56؛

غربا : مطلبي التحفيظ رقم 18508  - 56 - 18500-56  ؛

طالب التحفيظ : ابركان اليزيد بن احلسني. 

 960 الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا     

املؤرخة في 24 ماي 2017.

مطلب رقم 18385 - 56

اسم امللك : "لكرايرة"

موقعه : احملل  املدعو  الفايجة منطقة التحفيظ اجلماعي رأس أمليل 

اجلماعة القروية رأس امليل قيادة لبيار إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03هكتار55 آر 49 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : القطعة رقم 643 )احلبيب املعلم ومن معه( –مطلب التحفيظ

رقم 18503 - 56؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  18506 - 56؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  18502 - 56؛

غربا : ايت يحي؛

طالب التحفيظ : ابركان اليزيد بن احلسني. 

 960 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن    

املؤرخة في 24 ماي 2017.

مطلب رقم 18397 - 56

اسم امللك : "ابركان"

موقعه : احملل  املدعو  الفايجة منطقة التحفيظ اجلماعي رأس أمليل 

اجلماعة القروية رأس امليل قيادة لبيار إقليم كلميم.

13سنتيار. 02هكتار62آر   : املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم  18322 - 56؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم  18398 - 56؛

   56-18710 -  56-18446 18447 56؛   التحفيظ رقم  : مطالب  جنوبا 

غربا : مطلبي التحفيظ رقم  19372 - 56؛  19369-56  ؛
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طالب التحفيظ : ابركان اليزيد بن احلسني. 

 960 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن    

املؤرخة في 24 ماي 2017.

مطلب رقم 16380 - 09

موقعه : احملل املدعو تايرت جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم.

تتابع مسطرته مجزأة كالتالي :

1 -حتت اسم"فاطمة الزهراء" ملساحة قدرها : 01هكتار 59آر88سنتيار، 

في اسم السيدة : فاطمة الزهراء ابوزيد.

السيد  اسم  في  امللك  من  تبقى  ملا  القدمي"تفوكت"  االسم  -حتت   2

ابراهيم ابوزيد.

 243 الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  إن هذا     

املؤرخة في 27 أغسطس 2003.

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى  " كالي "

موضوع مطلب التحفيظ رقم 6616 - 56 الـذي أدرج 

اإلعالن عن انتهاء التحديد بشأنه في اجلريدة

 الرسمية عدد 652 املؤرخـة في  29 يونيو 2011

و التي تسرب إليها خطأ مادي 

*حيث يقرأ  :

مشتمل امللك : 

-دار للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد مثقلة بوجود كل من   : 

 b1 b 2( حق الهواء إبتداء من 3 أمتار من السفلي محدد بالعالمات -

b 7 -b3-( في إسم السيد كالي محمد .

 -حق املرور للطابق األول لفائد صاحب حق الهواء.

بدال من  : 

دار للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم. 

                                                               عرظاوي محمد.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 3868 - 57

اسم امللك : " اغسديس " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة متحضيت، احملل املدعو اغسديس. 

وقع حتديده في : 18 مارس 2019.

مساحته : 1 هكتار 93 آر  14 سنتيار. 

نوعه :  أرض فالحية بها بنايتني واسطبل وبئر

اجملاورون : 

شماال : اوبنهاري اوعال.

شرقا : واد كنفو.

جنوبا : فاطمة فقيري ومن معها، نور الدين تفرونت ومن معه 

غربا :  يحيى محمد، جار غير معروف

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : حسن الزدكي بن محمد.

احملافظ  على األمالك العقارية بافران.

                                                  عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25105 - 61

اسم امللك : " املطامر امراح "

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو مرس اخلير ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 28 أغسطس 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 03ار 46 سنتيار؛

 نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا  : الطريق العمومي؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : ارض بها بناء؛ الطريق من مترين؛

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية لبنديبان؛    

مطلب رقم 25106 - 61

اسم امللك : "مطرح الغيار"

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

احملل املدعو مرس اخلير  ؛

وقع حتديده بتاريخ : 28 أغسطس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 ار  15سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية يخترقها طريق ؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : اطريق؛

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية لبنديبان ؛ 

مطلب رقم 14326 - 61 

اسم امللك : "القشلة"

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية ملوسة؛ 

احملل املدعو دوار اخملفي؛

وقع حتديده بتاريخ : 16 ماي 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هـ  14ار54سنتيار؛
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 نوعه : أرض عارية بها مدرسة ؛ بئر؛خربة؛
اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومي؛
شرقا : الطريق ؛
جنوبا : الطريق ؛

غربا : ملك الغير؛الطريق؛محمد اللغميش؛بناء؛ 
طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية ملدشر اخملفي ؛

مطلب رقم 7857 - 61
 اسم امللك : "منطقة اخلربة احلمراء "

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية اجلوامعة؛ 
احملل املدعواحملبحة ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 17 يونيو 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 11 هـ 17ار 17 سنتيار؛

 نوعه : أراضي  فالحية ؛بها  بناء خربة؛ اشجار؛بئر؛
اجملاورون : 

القطعة االولى؛
شماال : عبد الواحد اخلياط ؛ عبد املالك كجروج؛

شرقا : ارض فالحية؛خندق؛
جنوبا : ارض فالحية ؛الطريق؛

غربا  : الطريق؛
اجملاورون : 

القطعة الثانية : 
شماال : اخلندق؛

شرقا : ارض فالحية؛بناء؛
جنوبا ؛ الطريق؛

غربا : اخلندق؛
القطعة الثالثة؛
شماال : الطريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ 18421 - 61؛
جنوبا : اخلندق؛

غربا : اخلندق؛
القطعة الرابعة؛
شماال : الطريق؛

شرقا : اخلندق؛
جنوبا : اخلندق
غربا : الطريق؛ 

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية لدوار احلوض ؛

مطلب رقم 4739 - 61
اسم امللك : "جبل الرملة"

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية خميس 
اجنرة؛ احملل املدعو دوار اجلردة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 19 يونيو 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 19 هـ 00 ار  12سنتيار؛

فيه  االخر  ؛واجلزء  منها  جزء  في  شجيرات  بها  فالحية  أرض   : نوعه 
بنايات من سفلي وبناء من سفلي وطابق اول؛

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير ؛ 

شرقا : دوار اجلردة؛

جنوبا : ملك الغير؛

غربا : مطلب التحفيظ 2641 - 19 ؛ ملك الغير؛ 

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية لدوار دوار اجلردة؛

مطلب رقم  2987 - 61

اسم امللك : "الكدية "

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

احملل املدعو دوار اعزيبش ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 11 يونيو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 59ار 80 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية بها بئر؛مجرى ماء ؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛حسني حسني ؛احمد بقالي تاركي؛

شرقا : حسني حسني ؛احمد بقالي تاركي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية لدوار عزيبيش؛

مطلب رقم 2986 - 61 

اسم امللك : "مرفق اجلماعة "

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

احملل املدعو دوار اعزيبيش ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 10 يونيو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 79 ار 16 سنتيار؛

 نوعه : ارض الرعي؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة الوزاني ؛

شرقا : ورثة الوزاني؛ورثة الوزاني؛محمد اعزيبو بن محمد؛احمد اعزيبو؛

جنوبا : ورثة الوزاني؛

غربا : اخلندق؛سي محمد اعزيبو؛

طالب التحفيظ : اجلماعة الساللية لدوار عزيبيش؛

 

مطلب رقم 24773 - 61 

اسم امللك : "اميرة ".

موقعه : والية طنجة ،عمالة طنجة اصيلة؛ اجلماعة احلضرية بطنجة 

؛احملل املدعو الشجيرات ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 05 أبريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 00 هـ 01 ار 19 سنتيار؛

 نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : محمد العوامي ؛

شرقا : محمد حساني؛
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جنوبا : محمد حساني؛زنقة؛
غربا : محمد املرابط؛

طالب التحفيظ : احمد جوبيد بن محمد؛

مطلب رقم  24948 - 61
اسم امللك : "بسم اهلل "

موقعه : والية طنجة،عمالة الفحص اجنرة؛ اجلماعة القروية البحراويني
حملل املدعو بني واسني

وقع حتديده بتاريخ  : 03 سبتمبر 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 00ار  88سنتيار؛

 نوعه : ارض عارية ؛ 
اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛
شرقا : عبد القادر اخلفيف ؛
جنوبا : عبد القادر اخلفيف؛
غربا : الطريق من اربع امتار؛

طالب  التحفيظ : محمد الغياتي ؛

مطلب رقم 25082 - 61 
اسم امللك : "ارض خزان"

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة ؛ اجلماعة القروية  الساحل 
الشمالي؛ احملل املدعو دوار تندافل؛

وقع حتديده بتاريخ  : 22 أغسطس 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  00 هـ 24  ار 89 سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية ؛
اجملاورون : شماال : مطلب التحفيظ 21742 - 61 ؛

شرقا : الواد ؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 21746 - 61 ؛

غربا : ورثة عبد السالم بن احمد العياشي ؛ مطلب التحفيظ 21744 - 61؛
مطلب التحفيظ 21745 - 61؛ 

طالبة التحفيظ : سعاد اجلبري ومن معها ؛

مطلب رقم 24867 - 61 
اسم امللك : "زكرياء"

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛   ؛اجلماعة القروية العوامة؛
احملل املدعواملنبار  ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 10 ماي 2019
املساحة التي أظهرها التصميم : 50 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية  ؛
اجملاورون : شماال : العيروسي؛ 

شرقا : محمد ازيار ؛
 جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق ؛
طالب التحفيظ : زكرياء دخيسي؛

مطلب رقم  14435 - 61
اسم امللك : "الزرهوني02   "

: والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ ؛اجلماعة القروية ملوة؛  موقعه 
احملل املدعومدشر الرمان ؛ 

وقع حتديده بتاريخ  : 30 ماي 2017؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 47ار  44سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 14434 - 61 ؛الرسم العقاري 25398 - 61؛

شرقا : عبد اجمليد الرغيوي؛

جنوبا : اخلندق؛

غربا : اخلندق ؛

طالب التحفيظ : حنان الزرهوني ؛

مطلب رقم 19581 - 61

اسم  امللك : " دار الشاوي "

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي؛ احملل املدعو دوار  مجالو ؛

وقع حتديده بتاريخ  : 19 مارس 2018؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  01 هـ 31 ار75  سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية مكونة من قطعتني اشجارزيتون؛ وبناء من سفلي 

وسفلي وطابق  وبئر وفي القطعة الثانية اشجار الزيتون؛

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : مطلب التحفيظ 23688 - 61 و23690 - 61؛

شرقا  : الطريق؛ ورثة محمد الشاوي؛

جنوبا : ورثة علي الطيب ؛

غربا : مطلب التحفيظ 23687 - 61 و23685 - 61؛

القطعة الثانية :

شماال : ورثة دار ابراهيم ؛

شرقا  : عبد السالم الشاوي؛

جنوبا : منبع؛ورثة محمد الشاوي؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : علي محمد الشاوي؛

مطلب رقم  24851 - 61

اسم امللك : "مسجد الدشيور وغرسة الدشيور"

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة القروية الساحل 

الشمالي؛ احملل املدعومدشر الدشيور ؛ 

وقع حتديده بتاريخ  : 08 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  0 هـ 17ار  53سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية في جزء منها؛وفي اجلزء االخر مسجد ؛منارة؛ سفلي 

؛براكة؛بئرين؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛الداوي حلسن؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق ؛

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف العرائش ؛
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مطلب رقم  24749 - 61
اسم امللك : "البرواقة"

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة احلضرية بطنجة؛
احملل املدعو البرواقة ؛ 

وقع حتديده بتاريخ  : 25 مارس 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  00 هـ 01ار  00سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية ؛
اجملاورون : شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة؛
جنوبا : زوجال لطيفة ؛

غربا : صالح فاطمة ؛
طالب التحفيظ : لطيفة احلريوق بنت اخملتار؛

مطلب رقم  24826 - 61
اسم امللك : "الزهارة"

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص اجنرة؛ ؛اجلماعة القروية القصر 
الصغير؛احملل املدعو دوار احلطبة ؛ 

وقع حتديده بتاريخ  : 23  أبريل 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  00 هـ 08ار  04 سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية ؛
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
شرقا : خالد ابولعيش؛

جنوبا : خالد ابولعيش ؛
غربا : عبد الفتاح العشيري ؛اخلندق

طالب التحفيظ : فريد الزرقاوي ومن معه ؛

مطلب رقم 24827 - 61 
اسم امللك : "يونس".

احلضرية  ؛اجلماعة  اصيلة؛  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 
بطنجة؛ احملل املدعو بير الغازي؛ 

وقع حتديده بتاريخ  : 23  أبريل 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  00 هـ 00ار  65سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية ؛
اجملاورون : 

شماال : تهامي جبير؛
شرقا : البقالي مفتاح؛

جنوبا : زنقة ؛
غربا : زنقة؛زنقة؛

طالب التحفيظ  : يونس بن محمد اجلباري؛

مطلب رقم 24820 - 61 
اسم امللك : "القاضي عياض"

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة احلضرية بطنجة؛ 
احملل املدعو احرارين؛ 

وقع حتديده بتاريخ  : 19  أبريل 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم :  00 هـ 04ار  61سنتيار؛

 نوعه : أرض عارية ؛

اجملاورون : شماال : عبد احلميد هاشمي؛

شرقا : عبد احلميد هاشمي؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : الرسم العقاري 18702 - 61؛الرسم العقاري 5359 - 61؛

طالب التحفيظ  : جمعية القاضي عياض للتنمية والثقافة والرياضة؛

مطلب رقم 24847 - 61 

اسم امللك : "ايبركان"

موقعه : والية طنجة،عمالة طنجة اصيلة؛ ؛اجلماعة القروية العوامة؛ 

احملل املدعو املمبار؛ 

وقع حتديده بتاريخ  : 07 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :  00 هـ 02ار  73سنتيار؛

 نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : شماال : الطريق؛

شرقا : عبد السالم العافية؛

جنوبا : عبد اللطيف والد احلاج عمار ؛

غربا : فاطمة فتوح؛

طالب التحفيظ  : محمد ابن اخملتار ايبركانن؛

 احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                                          عبد احلي السباعي.

   

محافظة الداخلة

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

 تغيير اسم عقار محفظ  

مبقتضى طلب مؤرخ في 22 يناير 2020 صادر عن السيد موالي عمر 

ذي  امللك  اسم  تغيير  خالله  من  يطلب  والذي  االحمد  بن  اركيبي 

الرسم العقاري رقم 12915 - 62 كما يلي : عوضا عن  االسم القدمي : 

"انفيست توريزم"  االسم اجلديد : " معطى اهلل ".

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة. 

                                               رشيد الوردي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 11077 - 65

امللك املسمى : " تغيرت "

الكائن باقليم احلوز دائرة اسني ، جماعة امكدال، دوار تكاديرت. 

مساحته : 14 آر 43 س .

وقع حتديده في : 31 يوليو 2018. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : الشعبة ،

شرقا : الدوار ، مطفية ، ممر عمومي عرضه متران، 

جنوبا : عبد الرحيم بو العسري )طالب التحفيظ(، 

غربا : سد ويركان ، 

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم بو العسري بن حلسن.

مطلب رقم 11422 - 65

امللك املسمى : " فوق اورير 2 "

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة وزكيتة، احملل املدعو اكدور .

مساحته :  20 آر 29 س .

وقع حتديده في : 23 يوليو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : ايت بال،

شرقا : بوسكور ، 

جنوبا : ايت حسني   ، 

غربا : الرسم العقاري عدد 14012 - م،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 11448 - 65

امللك املسمى : " جنان اوتغال 15 "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اغواطيم، دوار اوتغال .

مساحته :  33 آر 58 س .

وقع حتديده في : 23 ماي 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون  : 

شماال : مصرف،

شرقا : مصرف ، ورثة ايت سي حمادي ،ورثة بنفول ،   ايت داود، 

جنوبا : مصرف  ، 

غربا : ورثة بن فضل،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 11463 - 65

امللك املسمى : " ملك جواد "

الكائن باقليم احلوز دائرة وبلدية امزميز، حي بوسكيوض.

مساحته : 01 آر  .

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : ممر بدون منفذ ذو عرض متغير،

شرقا : ورثة محمد اسكسيوي، 

جنوبا : ورثة محمد اسكسيوي ، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11356 - 65،

طالب التحفيظ : السيد جواد مورو بن محمد.

مطلب رقم 11476 - 65

امللك املسمى : " درع الفقراء 6 "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اغواطيم، دوار الزمومة .

مساحته : 01 هك 29 آر 32 س .

وقع حتديده في : 14 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : ايت زويت،

شرقا : مشروع طريق خاص عرضه 5 امتار، مصرف ، الرسم العقاري 

عدد 2830 - 65 ، طالب التحفيظ )السيد نور الدين علمي هرشلي( ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11477 - 65 ، 

غربا : ايت زويت،

طالب التحفيظ : السيد نور الدين علمي هرشلي بن محمد.

مطلب رقم 11484 - 65

امللك املسمى : " اكرايت تزارت "

الكائن باقليم احلوز دائرة وجماعة حتناوت، احملل املدعو محمد اوفارس .

مساحته : 00 هك 08 آر 37 س .

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

اجملاورون  : 

شماال : علي بن محمد دحان،

شرقا : ساقية حتت أرضي ، محور الطريق اجلهوية رقم 203 عرضها 30 متر، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4952 - 43 ، 

غربا : الرسم العقاري عدد 4952 - 43 ،

طالب التحفيظ : السيد محمد ايت علي بن حلسن.
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مطلب رقم 11517 - 65

امللك املسمى : " مونى "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا، مزارع تكنسيفت .

مساحته :  01 آر .

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : احلاج حلسن،

شرقا : احلاج حلسن، 

جنوبا : مشروع طريق عرضها 5 امتار ، 

غربا : احلاجة بهيجة ،

طالبة التحفيظ : السيدة مونى روحي بنت عبد اللطيف.

مطلب رقم 11518 - 65

امللك املسمى : " جنات "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا، مزارع تكنسيفت .

مساحته : 01 آر .

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : مشروع طريق عرضها 5 امتار،

شرقا : احلاج احلسني، 

جنوبا : مجهول، 

غربا : احلاج احلسني ،

طالبة التحفيظ : السيدة جنات روحي بنت عبد اللطيف.

مطلب رقم 12512 - 65

امللك املسمى : " رحوي "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوريكة، دوار السبيطي اكلموس .

مساحته : 19 آر 88 س .

وقع حتديده في : 11 يوليو 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون  : 

شماال : ورثة موالي علي،

شرقا : احمد بن حسن، 

جنوبا : ورثة ايت تساوت، 

غربا : محمد عبد االله ،

طالبة التحفيظ : السيدة امينة رحوي بنت محمد.

مطلب رقم 12518 - 65

امللك املسمى : " تيميرت "

الكائن باقليم احلوز دائرة التوامة، جماعة متكرت، دوار الدارت .

مساحته : 01 هك 02 آر 85 س .

وقع حتديده في : 17 يوليو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : شعبة،

شرقا : ممر، 

جنوبا : طريق عمومية عرضها 6 امتار، 

غربا : فاضمة بنت محمد ، شعبة ،

طالبة التحفيظ : السيدة جنات اسغيموت بنت مصطفى.

مطلب رقم 12524 - 65

امللك املسمى : " ملك امرموش "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، دوار فورو.

مساحته :  61 س .

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019. 

نوعه : بناية من سفلي وطابق اول ومرفق بالسطح.

اجملاورون  : 

شماال : طريق عرضه 6 امتار، 

شرقا : الزيتوني محمد، 

جنوبا : طريق، 

غربا : مجهول،

طالبة التحفيظ : السيدة ام العيد امرموش بنت عبد الكبير.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6014 - 67

اسم امللك : حريولي 4.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، دوار ايت حمي. 

وقع حتديده في : 05 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 29 آر 27 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 27267 - ك. 

شرقا  : ميمون محمودي. 
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جنوبا : ميمون محمودي.

غربا : ساقية.

طالبو التحفيظ : محمد حريولي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 6015 - 67

اسم امللك : حريولي 3.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، دوار ايت حمي. 

وقع حتديده في : 05 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هكتار 33 آر 64 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 15607 - 59. 

شرقا  : محمد حريولي ومن معه. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 27267 - ك.

غربا  : الرسم العقاري رقم : 27267 - ك.

طالبو التحفيظ : محمد حريولي بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 6022 - 67

اسم امللك : احفور نومحزون مسجد ايت عوشان.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 15 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 هكتار 57 آر 89 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق. 

شرقا  : مطلب رقم : 2720 - 67 وايت حمو موسى. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 20087 - 67 وشعبة .

غربا  : الرسوم العقارية رقم : 20096 - 67 -  18895 - 67 -  18890 - 67.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة -  ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6023 - 67

اسم امللك : ارض مسجد ايت عكي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 19 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 هكتار 33 آر 23 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 3710 - ك. 

شرقا  : الرسم العقاري رقم : 18812 - 67. 

جنوبا : شعبة.

غربا : الرسوم العقارية رقم : 18801 - 67.

القطعة الثانية : 

شماال : شعبة. 

شرقا  : الرسم العقاري رقم : 18812 - 67. 

جنوبا : ورثة اوعريبة بنعيسى وطالب التحفيظ.

غربا : شعبة.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة -  ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6024 - 67

اسم امللك : تغوشت مسجد ايت عكي ايت اوجيل.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 19 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هكتار 44 آر 67 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : شعبة. 

شرقا  : شعبة والرسم العقاري رقم : 18792 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 18690 - 67.

غربا : الرسم العقاري رقم : 18793 - 67.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة -  ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6025 - 67

اسم امللك : بلحضراوي 1 مسجد بلحضراوي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 19 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هكتار 10 آر 49 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : واد بلحضراوي. 

شرقا  : الرسم العقاري رقم : 29846 - ك.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 41223 - 05.

غربا  : املطلب رقم : 6036 - 67. 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة -  ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6026 - 67

اسم امللك : بلحضراوي 2 مسجد بلحضراوي.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 19 - 08 - 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 13 آر 21 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 49537 - 05. 

شرقا  : الرسم العقاري رقم : 3535 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 3535 - 67.

غربا  : واد بلحضراوي. 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة -  ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6027 - 67

اسم امللك : فدان اجلامع.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 22 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 22 هكتار 73 آر 74 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : شعبة. 

شرقا  : الرسم العقاري رقم : 20193 - 67.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 18678 - 67 -  18810 - 67.

غربا  : شعبة.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة -  ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب بالنيابة

محمد احلريشي     

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18020 - 68

اسم امللك : الكوثر 2.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي املصلى.       

وقع حتديده في : 25 نوفمبر 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 ار 08 سنتيار.

نوعه : أرض عارية مغروسة بأشجار الزيتون.

شماال : الرسمني العقاريني عددي 4792 - 68 و 7769 - 68؛

شرقا : الرسوم العقارية اعداد 30832 - 68 و 7457 - 68 و 7388 - 68؛

جنوبا : حميد فكيري؛

غربا : الرسمني العقاريني عددي 32820 - 10 و 17924 - 68.

طالب التحفيظ : نحيلة بلكاسم بن العياشي.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محاقظة سيدي سليمان

مطلب رقم 3922 - 13

اسم امللك : ››بالد السدر‹‹.

موقعه : دائرة سيدي سليمان، جماعة بومعيز  دوار الرزازقة،

وقع حتديده في : 30 نونبر 2015.

مساحته  : 11 هـ 10 أرا 67 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار ليمون وبنايات صلبة وبئر.

القطعة األولى : 

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد و أحمد أوالد العربي بن العسري وورثة

العقاري  والرسم  ر   -  49353 العقاري عدد  والرسم  الطاهر  بن  أحمد 

عدد 7818 - 70،

شرقا : ممر عمومي من 10 أمتار وورثة ابديدة أحمد 

واملطلب عدد 27598 - ر والرسم العقاري عدد 14151 - ر.

جنوبا : مطلب عدد 27794 - ر والرسم العقاري عدد 18677 - ر، 

غربا : طريق جهوية رقم 4237 من 20 مترا وورثة ادريس بن عبد القادر

وورثة محمد و أحمد أوالد العربي بن العسري،

القطعة الثانية : 

اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 1718 - هـ،

شرقا : رسم عقاري 1342 - هـ  واملطلب عدد 4715 - 13

والرسم العقاري عدد 17492 - 13 وورثة محمد   وأحمد أوالد العربي 

بن العسري.

جنوبا : قناة للسقي.

غربا : طريق رقم 413.

طالبو التحفيظ : السيدة العسري مرمي بنت بوسلهام ومن معها.

مطلب رقم 140 - 70

اسم امللك : ››ملك اعبيدة‹‹.

 موقعه : مدينة سيدي سليمان، حي الزاوية،

وقع حتديده في : 22 يناير 2018.



885 عدد 1100 - 03 جمادى االخرة 1441 )29 يناير 2020(

مساحته  : 01 أرا 27 سنتيارا.

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق علوي وسطح.

اجملاورون : 

شماال : العكلي عبد السالم ومحمد اخملتار،

شرقا : املرسني زينب،

جنوبا : رسم عقاري عدد 465 - 70،

غربا : امبارك الصحراوي والعكلي عبد السالم،

طالب التحفيظ : أحمد اعبيدة بن الفاسي.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان،

محمد احلسناوي    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30540 - 72

اسم امللك : مزارة.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة ايت حمو، دوار فريق يكوت الوسطى.

تاريخ حتديده : 25 دجنبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 57 آر 49 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 15417 - 72؛

شـرقا : الرسم العقاري عدد 11269 - 72؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 9365 - 72؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 9366 - 72، مبارك بن محمد.

طالبو التحفيـظ : محمد مزيد بن عمر ومن معه.

مطلب رقم 30632 - 72

اسم امللك : الراحلي.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الشعيبات.

تاريخ حتديده : 27 غشت 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 77 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : الزنقة؛

شـرقا : مينة بنت عمر ومن معها؛

جـنوبا : الزنقة؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 6013 - 72.

طالب التحفيـظ : حلبيب الراحلي بن احلاج الراحل.

مطلب رقم 30652 - 72

اسم امللك : ملك الرازي.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، احلي اجلديد.

تاريخ حتديده : 13 نونبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 23 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شمـاال : ورثة العيادي؛

شـرقا : ورثة احلاج كبور؛

جـنوبا : طريق عرضها 12 متر؛

غـربا : الرسم العقاري عدد 11974 - 72.

طالب التحفيـظ : بوجمعة الرازي بن الهاشمي.

مطلب رقم 30653 - 72

اسم امللك : ملك الغازي.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، حي اجملد.

تاريخ حتديده : 13 نونبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 58 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : الزنقة؛

شـرقا : عبد العالي بن محمد؛

جـنوبا : بواني عبد اللطيف، ورثة خناتة؛

غـربا : عبد الرحيم عليلي

طالب التحفيـظ : أحمد الغازي بن محمد.

مطلب رقم 30655 - 72

اسم امللك : توفيق.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الشعيبات.

تاريخ حتديده : 13 نونبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 70 س. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

اجملاورون : 

شمـاال : الزنقة؛

شـرقا : الزنقة؛

جـنوبا : الرسم العقاري عدد 23232 - 72؛

غـربا : عيسى بن بهلول

طالب التحفيـظ : توفيق الهاللي بن محمد.

احملافظ على االمالك العقارية بابن جرير بالنيابة

عبد النور البكاري    
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محافظة سيدي اسماعيل -  الزمامرة

مطلب رقم 37801 - 75

اسم امللك : أرض احلطة.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار أوالد رافع

وقع حتديده في : 30 - 08 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  06 هكتار 90 آر 92 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها بناية للسكن،واسطبلني ،04 مطفيات وخزان 

ماء،ومراب و اشجاروبئر.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد بن عبد اهلل بن علي؛

شرقا : لزهار محمد ؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 امتار

غربا : مطلب عدد  2873 - 75.

طالب التحفيظ : شكيب لزهار بن عبد اهلل. 

مطلب رقم 45718 - 75

اسم امللك : البروج.

دوار  الواليدية،  جماعة  الزمامرة،  دائرة  بنور،  سيدي  إقليم   : موقعه 

موالي عبد السالم.

وقع حتديده في : 25 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 03 سنتيار.

نوعها : دار للسكن مكونة من طابق ارضي وطابق اول وشرفة.

اجملاورون : 

شماال : البروج بوشعيب؛

شرقا : البروج احمد ومن معه ؛

جنوبا : البروج عبد السالم ومن معه؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : محمد البروج بن عبد السالم.

مطلب رقم 45754 - 75

اسم امللك : أرض احلطة.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار العليوات.

وقع حتديده في : 28 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 09 آر 70 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية بها طابق أرضي وأشجار وبئر.

اجملاورون : 

شماال : املنتصر عبد القادر؛

شرقا : املنتصر عبد القادر ؛

جنوبا : املنتصر عبد القادر؛

غربا : ورثة امبارك بن الطاهر وطريق عمومية؛

طالب التحفيظ : عبد الرحمان املنتصر بن محمد.

مطلب رقم 56933 - 75

اسم امللك : بالد  احلطة.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار الوراردة.

وقع حتديده في : 01 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 27 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية بها طابق ارضي في طور البناء.

اجملاورون : 

شماال : خديجة خربوش؛

شرقا : زهرة بن سعدون ؛

جنوبا : زهرة بن سعدون؛

غربا : زهرة بن سعدون؛

طالب التحفيظ : حياة اليافيت بنت احملجوب.

مطلب رقم 56934 - 75

اسم امللك : أرض  احلطة.

دوار  الواليدية،  جماعة  الزمامرة،  دائرة  بنور،  سيدي  إقليم   : موقعه 

حيوط الكاهية.

وقع حتديده في : 01 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 14 سنتيار.

نوعها : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : لطيفة الفارسي؛

شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : كبور مضيري؛

طالب التحفيظ : علي حمدون بن الغالي.

مطلب رقم 56939 - 75

اسم امللك : أرض  بولكاع.

دوار  الواليدية،  جماعة  الزمامرة،  دائرة  بنور،  سيدي  إقليم   : موقعه 

حيوط الكاهية.
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وقع حتديده في : 03 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 01 سنتيار.

نوعها : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بوشعيب نزير؛

شرقا : مطلب عدد 13316 - 75 ؛

جنوبا : طريق عرضها 05 امتار؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : هشام الكبش بن احمد.

مطلب رقم 56940 - 75

اسم امللك : دار دريسة.

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الغنادرة، دوار العتامنة.

وقع حتديده في : 08 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 سنتيار.

نوعها : بناية للسكن في طور البناء.

اجملاورون : 

شماال : لكبيرة بوزكي؛

شرقا : احلسنية بوصبع ؛

جنوبا : احلسنية بوصبع؛

غربا : طريق عمومية ؛

طالبة التحفيظ : ادريسية بوصبع بنت امحمد.

مطلب رقم 56945 - 75

اسم امللك : حيط اوالد مومنة.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار البحابحة.

وقع حتديده في : 09 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 54 آر 43 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية بها بناية وأشجار مثمرة.

اجملاورون : 

شماال : يزيد شماكي وطريق عمومية عرضها 05 امتار؛

شرقا : ورثة امحمد شوماكي وشوماكي محمد  ؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 10 امتار؛

غربا : طريق عمومية عرضها 10 امتار؛

طالبة التحفيظ : نعيمة بحبوحي بنت اسماعيل.

مطلب رقم 56946 - 75

اسم امللك : سدر الشطب.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار البحابحة.

وقع حتديده في : 09 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  38 آر 77 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 99621 - 08؛

شرقا : أحمد سقري  ؛

جنوبا : محمد عثماني؛

غربا : الرسم العقاري عدد 99621 - 08؛

طالبة التحفيظ : نعيمة بحبوحي بنت اسماعيل.

مطلب رقم 56954 - 75

اسم امللك : بالد مشرية .

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة مكرس، دوار 

الرواحلة.

وقع حتديده في : 17 - 07 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  

البقعة 1 : 43 ار 33 سنتيار.

البقعة 2 : 18ار 04 سنتيار.

املساحة االجماليية : 61 ار 7 سنتيار.

نوعها : أرض فالحية.

اجملاورون : 

البقعة 1 : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 56960 - 75؛

شرقا : طريق عمومية عرضها 10ا متار  ؛

جنوبا : بوشعيب اسماعيل؛

غربا : بوشوكة بوشعيب؛

البقعة 2 : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 56960 - 75؛

شرقا : ابو الفضل احمد  ؛

جنوبا : سعيد بنجمة؛

غربا : طريق عمومية عرضها 05 امتار؛

طالب التحفيظ : رضوان مجيب بن محمد.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "احلطة "

مطلب التحفيظ عدد 24974 - 44  

الذي نشر إعالن عن انتهاء حتديده  باجلريدة الرسمية عدد 1097 

املؤرخة في 08 - 01 - 2020. 

حيث اغفل ذكر اسم طالب التحفيظ  وعليه  : 

اقرأ : 

طالبة التحفيظ  : نكري ربيعة بنت عمر بن الطاهر.

والباقي دون تغيير.

احملافظ املساعد بسيدي اسماعيل الزمامرة

امبارك السوسي    
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محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1729 - 76

اسم امللك :  »الواد املالح« 

الواد  احلضرية مرتيل حي  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  : عمالة  موقعه 

املالح ، احملل املدعو : أحريق.

 وقع حتديده في : 15 أكتوبر 2018 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 42 س .

نوعه : ارض بها أساس بناء. 

اجملاورون  :

شماال : الرسم العقاري عدد 10627 - 76؛ 

شرقـا : طالب التحفيظ ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4221 - 76؛

غربا : زنقة في طور االجناز من 08 امتار.

طالبو التحفيظ : فريدة العربيتي بنت احلاج العربي ومن معها .

مطلب رقم 1844 - 76

اسم امللك :  »ملك اليوسفي« 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة القروية العليني، احملل املدعو : 

بنكرو مرسيطة القماص.

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 آر 84  س .

نوعـه : أرض عارية. 

اجملاورون  :

شماال : عبد القادر محمد ، ميلود عبد القادر محمد ، محفوظ أحمد شرفة؛ 

شرقـا : طريق عمومي؛ 

جنوبا : ورثة محمد بن محمد العلوي احلوزي؛

غربا : محمد بولعيش.

طالبو التحفيظ : ادريس اليوسفي بن احلاج محمد و من معه.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 9724 - 19 

امللك املسمى : "بيبينيار".

الكائن بعمالة املضيق الفنيدق ، بلدية املضيق احملل املدعو حي سانية الطريس.

طالبو التحفيظ : السيد غيالن أحمد بن عبد السالم و من معه

وقع حتديده في : 17 يونيو 1992.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 801 املؤرخة في 07 ماي 2014 . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق

عبد العزيز عاكف   

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 23191 - 02

اسم امللك : الركنة

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، بني وكيل ؛

مساحته االجمالية : 04 هـ 66 آرا 72 س  

نوعه : أرض فالحية بها بناية وبئر مبحرك  ؛

حدوده  : 

القطعة االولى : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 23088 - 02 ؛

شرقا :  طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

جنوبا : بوعبد اهلل زهرة ؛

غربا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

القطعة الثانية : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد :  23088 - 02 وزلوفي بلقاسم ؛

شرقا :  طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

جنوبا : عمارة مصطفى ؛

غربا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

طالب التحفيظ : زلوفي سعيد بن بلقاسم ؛

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 22574 - 02 

اجلزء االول : 

اسم امللك :  مسند 2 

موقعه :  عمالة وجدة أنكاد، جماعة لبصارة ، دوار مسند ؛

طالبو التحفيظ :  كنفودي احمد بن محمد ومن معه ؛

وقع حتديده التكميلي بتاريخ :  24  - 09 -  2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :   77 ارا 98 سنتيارا
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اجلزء الثاني : 

اسم امللك :  مسند 

موقعه :  عمالة وجدة أنكاد، جماعة لبصارة ، دوار مسند ؛

طالبوا التحفيظ :  كنفودي احمد بن محمد ومن معه ؛

وقع حتديده بتاريخ :  24  - 09 -  2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05هـ 09 ارا 30 سنتيارا

باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 417 بتاريخ 27  ديسمبر  2006. 

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد بالنيابة :  

هشام املومني    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

 اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة –الصخيرات املمضي 

أسفله  باإلعالم للعموم أن السيد ابراهيم علي ابراهيم علي الصايغ 

له  يسلم  أن  بوخاطر( طلب  الرحمان محمد  عبد  عن  نائبا  )بصفته 

7197 - 38 املؤسس للملك املدعو  نظير جديد للرسم العقاري عدد 

*الكاف 7* الكائن بعمالة الصخيرات - متارة، جماعة الهرهورة وذلك 

بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.

وفي امكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما من نشر هذا االعالن.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة-الصخيرات املمضي 

أسفله  باإلعالم للعموم أن السيد ابراهيم علي ابراهيم علي الصايغ 

له  يسلم  أن  بوخاطر( طلب  الرحمان محمد  عبد  عن  نائبا  )بصفته 

7198 - 38 املؤسس للملك املدعو  نظير جديد للرسم العقاري عدد 

*الكاف 8* الكائن بعمالة الصخيرات - متارة، جماعة الهرهورة وذلك 

بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.

وفي امكان كل شخص يهمه هذا التسليم ان يدلي بتعرضه عليه 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما من نشر هذا االعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بالصخيرات - الهرهورة

عبد احلكيم عرفي   

محافظة اشتوكة - ابت باها

مطلب رقم  2540 - 80

اسم امللك : " ملك الكبيدي "

موقعه : مزارع انشادن اجلماعة الترابية انشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في 20 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  24 ار 55 سنتيار.

نوعه :  أرض فالحية بها بناية سفلية وحوض وجزء من بناية قدمية وبئر.

اجملاورون : 

شماال :  الديب ابراهيم ؛

شرقا :  والطريق الوطنية رقم 1؛ 

جنوبا :  طريق وبعضا املطلب 9839 - 60 )امللغى( ؛

غربا :  الديب ابراهيم.

طالب التحفيظ :  احمد لكبيدي بن محمد.

احملافظ  على األمالك العقاري باشتوكة - ايت باها بالنيابة

   ايت الرايس بلعيد

محافظة تيفلت

مطلب رقم 273 - 81

اسم امللك : " حي السالم مجموعة 2".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السالم.

وقع حتديده في : 23 - 10 - 2015.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 79 س.

اجملاورون : 

شماال : عالل احلودراني؛

شرقا : الزنقة؛ 

جنوبا : الزنقة؛

غربا : هرميش بلميلودي؛

طالب التحفيظ : جدو ايت عمر بن محمد.

مطلب رقم 992 - 81

اسم امللك : " فدان ايت عثمان".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت حمو زكري.

وقع حتديده في : 07 - 08 - 2018.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 86 آر 28 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 21440 - 16؛

شرقا : العزيز العروسي طالب التحفيظ 
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جنوبا : ورثة إبراهيم بلحاج؛ الرسم العقاري رقم 4171 - 81؛ الرسم 
العقاري رقم 4170 - 81؛

غربا : طريق عمومية؛
طالب التحفيظ : العزيز العروسي بن ابراهيم.

مطلب رقم 1319 - 81
اسم امللك : " الضاية احلية".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي االندلس الشمالي ودادية القدس.
وقع حتديده في : 24 - 04 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 80 س.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة؛

شرقا : عائشة بومدان؛ 
جنوبا : عالل اخللوقي؛ 

غربا : بوعزة علوش و رحيوي؛
طالب التحفيظ : عبد العزيز بقاس بن محمد.

 مطلب رقم 1323 - 81
اسم امللك : " ملك مرية".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت يدير.
وقع حتديده في : 02 - 05 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 90 آر 99 س.

اجملاورون : 
شماال : الرسم العقاري رقم 10693 - 81؛

شرقا : الشعبة؛ 
جنوبا : جناة عالوي؛ 

غربا : ارتفاق مرور؛
طالب التحفيظ : مرية عالوي بنت الصديق.

مطلب رقم 1376 - 81
اسم امللك : " فدان واد تغرست".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت حدو اوعلي.
وقع حتديده في : 08 - 07 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار زيتون. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 93 آر 80 س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب حتفيظ رقم 14056 - 16؛

شرقا : شعبة من ورائها ورثة عمر بن عالل؛
جنوبا : الرسم العقاري رقم 56220 - 16؛ 

غربا : ارتفاق مرور عرضه 3أ متار؛
طالب التحفيظ : امحمد التازي بن جمال الدين.

مطلب رقم 1379 - 81
اسم امللك : " ملك بوشاش ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الفرح زنقة القنيطرة.

وقع حتديده في : 17 - 04 - 2019.

نوعه : ارض بها بنايتني من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آر 10 س.

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم الزهراوي؛ ممر من ورائه عبد السالم الزهراوي؛

شرقا : زنقة القنيطرة؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 3111 - 81؛ 

غربا : عائشة بنت عيسى؛

طالب التحفيظ : محمد بوشاش بن محمد.

مطلب رقم 1384 - 81

اسم امللك : " فدان تاغريست".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت حمادي بن عبد القادر.

وقع حتديده في : 22 - 04 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 41 آر 01 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 10200 - 81؛ 

شرقا : احمد حلرش؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 44238 - 16؛ 

غربا : ورثة حلرش حلسن؛

طالب التحفيظ : عبد اخلالق حلرش بن احمد.

مطلب رقم 1385 - 81

اسم امللك : " ظهر فرايس".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.

وقع حتديده في : 23 - 04 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 98 آر 91 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر من ورائه سعود بن محمد؛

شرقا : لكبير بن عمر؛ الرسم العقاري رقم 8869 - 81؛ مرمي الطاهري؛

جنوبا : ممر عمومي؛ 

غربا : كوكو املعطي؛ الرسم العقاري رقم39858 - 16.

طالب التحفيظ : بنعاشور حمدوش بن ميلود ومن معه.

مطلب رقم 1398 - 81

اسم امللك : " زكراتي ".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد.

وقع حتديده في : 09 - 05 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول في طور البناء. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 85 س.

اجملاورون : 

شماال : احمد بوفكران؛
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شرقا : الزنقة؛ 
جنوبا : بنميرة بنعاشير وعائشة البوقي؛ الكراب ميلود؛ 

غربا : ساحة؛
طالب التحفيظ : محمد صابر بن قدور.

مطلب رقم 1399 - 81
اسم امللك : " ملك عائشة".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد.
وقع حتديده في : 09 - 05 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 66 س.

اجملاورون : 
شماال : ورثة برقية؛

شرقا : ورثة لكبير حواص؛ 
جنوبا : عبد القادر؛ 

غربا : الزنقة.
طالبة التحفيظ : عائشة بوسعدان بنت ملود.

مطلب رقم 1413 - 81
اسم امللك : " بوجمعة تاهتاه".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد بقعة رقم 182.
وقع حتديده في : 27 - 05 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابقني علويني. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 64 س.

اجملاورون : 
شماال : باعزة جعيبيق؛

شرقا : الزنقة؛ 
جنوبا : حسن بويش؛ 

غربا : احمد اهريش؛
طالب بوجمعة تاهتاه بن محمد.

مطلب رقم 4739 - 81
اسم امللك : " ملك احلمداوي".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد.
وقع حتديده في : 02 - 07 - 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول. 
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 99 س.

اجملاورون : 
شماال : الزنقة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 55897 - 16؛ 
جنوبا : فاطمة الرفاعي؛ 

غربا : خرماز عمر وخرماز عبد اخلالق.
طالبو التحفيظ : عبد السالم احلمداوي بن حلسن ومن معه.

مطلب رقم 14777 - 16
اسم امللك : " فدان اجلعبوب".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.
وقع حتديده في : 25 - 02 - 2004.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 07 هـ 69 آر 16 س.

اجملاورون : 

شماال : بزاي جمعة؛ ممر؛

رقم  التحفيظ  مطلب  16؛   -  7238 رقم  التحفيظ  مطلب   : شرقا 

15463 - 16؛ واد اجلعبوب؛

جنوبا : واد اجلعبوب؛ 

غربا : واد اجلعبوب؛ ميمون الريفي؛ بزاي جمعة.

طالب التحفيظ : زهوان عبد الواحد بن احمد.

مطلب رقم 15031 - 16

اسم امللك : " راس عني جندام".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار أوالد سعد.

وقع حتديده في : 27 - 03 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 40 آر 62 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : بوهراوة رقية بنت محمد؛ 

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 45833 - 16؛

طالبة التحفيظ : بوهراوة جناة بنت امبارك.

مطلب رقم 16324 - 16

اسم امللك : "عني اجلمال".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.

وقع حتديده في : 03 - 07 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 65 آر 59 س.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة؛ مسرب؛ الدرقاوي بنعيسى؛ الدرقاوي احمد؛ اجلياللي البلبال؛

شرقا : اجلياللي البلبال؛ 

جنوبا : الرسم العقاري رقم 34727 - 16؛ 

غربا : طريق عمومية؛

طالب التحفيظ : الدرقاوي احلاج بن موسى.

مطلب رقم 16325 - 16

اسم امللك : " بير دكالة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت اعمر.

وقع حتديده في : 29 - 04 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 25 آر 26 س.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 18689 - 16؛ 

جنوبا : ورثة محجوب بن حلبيب؛ 
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غربا : الرسم العقاري رقم 18689 - 16؛

طالب التحفيظ : الدرقاوي احلاج بن موسى.

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1180 - 81

اسم امللك : " فدان بير سالم ".

الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت موسى.

طالبو التحفيظ : محمد صابر بن احمد ومن معه.

وقع حتديده في : 20 - 09 - 2018.

باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 1042 املؤرخة في 19 - 12 - 2018.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت بالنيابة

محمد زافو    

محافظة سوق السبت - أوالد النمة

مطلب رقم 63  -  82

اسم امللك  :  " البشيري" ؛

موقعه  :  إقليم الفقيه بن صالح قيادة و جماعة سيدي عيسى احملل 

املدعو   :  "أوالد مراح"؛

وقع حتديده في  :  27 سبتمبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  :  01 هـ 12 آر 41 سنتيار.

نوعه  :  أرض فالحية بها بناية ذات سفلي وبئر وأشجار الزيتون و أشجار الرمان.

اجملاورون  : 

شماال  :  اخملتار بشيري  ؛

شرقا  :  البشير بشيري؛

جنوبا  :  الرسم العقاري عدد 49707  -  10  ؛

غربا  :   زهرة بشيري.  

طالب التحفيظ  :  املصطفى البشيري بن عالل.

مطلب رقم  1982 - 82 

اسم امللك :  "ظهر" ؛

الشرقية  بني موسى  دائرة  بن صالح  الفقيه  إقليم  إقليم   : موقعه 

قيادة وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "الباكر".

وقع حتديده في :  10 - 12 - 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  31 آر 45 سنتيارا.

نوعه :  أرض فالحية

اجملاورون  : 

شماال :  طريق  ؛

شرقا :  العزوزي عبد السالم، قاسمي محمد و املرابي محمد ؛     

جنوبا : ميدالي عبد املولى؛

غربا :  الرسم العقاري عدد 12959 - 10، ميدالي عبد املولى.  

طالب التحفيظ :  أحمد تنبيهي بن بوزكري.

مطلب رقم  2024 - 82 

اسم امللك :  "مرمي" ؛

الشرقية  بني موسى  دائرة  بن صالح  الفقيه  إقليم  إقليم   : موقعه 

قيادة وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "أوالد مراح".

وقع حتديده في :  14 - 05 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  03 آر 71 سنتيارا.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول وبنايتني من سفلي وحديقة.

اجملاورون : 

شماال :  مبارك البوهالي ، ايت غالم؛

شرقا : زنقة ؛     

جنوبا : نزهي احملفوظ بن الكبير،اليزيدي عبد اهلل، ورثة الرفالي عبد اهلل ؛

غربا :  زنقة.  

طالبة التحفيظ :  مرمي الديني بنت املصطفى.

مطلب رقم  2051 - 82 

اسم امللك :  "ملك الكحالوي" ؛

احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم  إقليم   : موقعه 

املدعو "حي األندلس".

وقع حتديده في :  26 - 08 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  83 سنتيارا.

نوعه :  أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني .

اجملاورون  : 

شماال :  زنقة ؛

شرقا :  مليم حلسن ؛     

جنوبا :  شراف احمد،فضيلة الوردي،محمد احليان؛

غربا :  مامون رابح.  

طالب التحفيظ :  سليمان الكحالوي بن محمد.

إصالح خطأ  -  يتعلق بامللك املسمى "لعبابسة" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 2081  -  82 الكائن بإقليم

 الفقيه بن صالح قيادة  وجماعة أوالد زمام احملل املدعو 

"لعبابسة"  والذي نشرت خالصة منه باجلريدة 

الرسمية عدد 1098  بتاريخ 15 يناير 2020 

عوضا عن  : 

:  02 فبراير 2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  

الساعة 09 : 30 صباحا؛

اقرا  : 

2020 على  :  02 مارس  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت  

الساعة 09 : 30 صباحا؛

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة 

كرمي ناجيم   


