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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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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الوجلة 

نوعه : أرض فالحية.

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

ابراهيم.

مساحته : 09 آ و 48 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة الناكوري، ورثة امزاط فاطمة و بلكمرة عبد اهلل.

شرقا : بنكمرة عائشة . 

جنوبا : ورثة جرفي محمد. 

غربا : عبسي الطاهر.

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1441 الثاني  ربيع   09 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 

موافق)06/12/2019(.

على   2020 مارس   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133082 - 08

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020 

طالب التحفيظ : مبارك معروفي بن ابراهيم.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حبل املطفية

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حبل املطفية

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار بوطرحة.

مساحته : 61 آ و 34 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حسن احلداوي و ورثة بن اجلياللي.

شرقا : طريق عمومية.

جنوبا : غوات محمد و رسم عقاري عدد 177040 - 08.

غربا : ورثة بن اجلياللي.

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1441 صفر   05 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   - امللك:  أصل 

موافق)04/10/2019(. 

على   2020 مارس   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بلدة جنان"

مطلب عدد 83743 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد II 4483 املؤرخة في 30/09/1998.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 24/12/2019، فإن مسطرة حتفيظ 

الكائن   ،08  -  83743 "بلدة جنان" موضوع مطلب عدد  املدعو  امللك 

من  تتابع  داود،  أوالد  دوار  لغديرة،  ازمور، جماعة  دائرة  اجلديدة،  بإقليم 

االن فصاعدا في اسم طالبة التحفيظ األصلية السيدة: السعدية 

لزرق بنت رحال.

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29609 - 05 
تاريخ االيداع : 22 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : السيد سعيد الطهاري بن محمد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "هاجر ويوسف"؛ 

نوعـه: دار للسكن بها سفلي جتاري وطابقني علويني؛ 
موقعه : عمالة مكناس ، ويسالن ، حي األمل رقم 1 ، بالد بنزكري ؛

مساحته : 96 س؛
اجملاورون : 

شماال: زنقة ؛
شرقا : السيد عبد العزيز العابد؛

جنوبا: الرسم العقاري عدد: 114947 - 05 ؛ 
غربا : طريق ؛ 

احلقوق العينية: الشئ . 
أصل امللك :

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 15 ديسمبر1980؛
 11 املوافق   1431 شعبان   29 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

أغسطس2010؛
- شهاد إدارية رقم 35 مؤرخة في 25 ديسمبر 2019 ؛

على   2020 مارس   23 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه
بوشعيب دومار     

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 133081 - 08
تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020 

طالب التحفيظ : فاطمة بنكمرة بنت محمد.
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض الوجلة 
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و حتت تسمية " بلدة احلائط" بدال عن التسمية األصلية " بلدة جنان" 

و ملساحة تبلغ 30 ارا تقريبا بدال عن املساحة املصرح بها.

و ذلك بناء على العقود السابق ايداعها باملطلب.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باجلديدة 

      املهدي العياشي

 

محافظة الناظور

مطلب رقم 43543 - 11

تاريخ اإليداع: 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: حميد البوزيدي بن عمر .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " عمر ".

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

السكة  حي  املدعو  احملل   ، العروي  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

احلديدية .

مساحته: 01 ار 77 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ملك الغير .

شرقا: عدوتي.

جنوبا: الشارع.

غربا: عياشي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 26/07/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29/01/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 19 مارس 2020 على الساعة 

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43544 - 11

تاريخ اإليداع: 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد اسباعي بن عبد القادر.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اسباعي ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة احدادا ، احملل املدعو دوار بني بوغمارن 

الشرقية .

مساحته: 03 ار 27 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: جميلة القريطي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/06/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/07/2013.

- نسخة عدلية من رسم قسمة عدلي مؤرخ في 27/01/1995.

- نسخة عدلية من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12/12/1994.

- نسخة عدلية من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 09/01/2019.

- شهادة إدارية عدد 37/19 مؤرخة في 07 - 11/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 مارس 2020 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43545 - 11

تاريخ اإليداع: 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: عمرو الطيبي بن عالل .

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية.

احويض  املدعو  احملل   ، الزهرة  ، جماعة عني  الدريوش  إقليم   : موقعه 

بأحواز دوار أوالد ميمون .

مساحته: 02 ار 04 س تقريبا.

حدوده:

شماال: بلعطور العثماني.

شرقا: عالل الشيخ عمرو.

جنوبا: الشارع.

غربا: ورثة اخملتار نبيح .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29/07/2019.

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 14/08/1997.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 مارس 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43546 - 11

تاريخ اإليداع: 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: علي شمالل بن بوسلهام.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " امني ".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو حي الثانوية 

اجلديدة.

مساحته: 01 ار 30 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد الفكري.
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شرقا: الطريق.

جنوبا: محمد الفكري.

غربا: محمد الفكري.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12/01/2007.

- نسخة عدلية من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30/08/2006.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 مارس 2020 على الساعة 

11 :30 صباحا.

مطلب رقم 43547 - 11

تاريخ اإليداع: 21 يناير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: خيرة بوكيل بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " خيرة ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة البركانيني ، احملل املدعو فدان حلميرة 

مبزارع كدمي.

مساحته: 10 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: زنقة.

شرقا: الزخنيني مصطفى.

جنوبا: أيدمي البكاي.

غربا: بودو عبد احلق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 مارس 2015.

- نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 31/05/2013.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 20 مارس 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43548 - 11

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة: 

- لهراوي اتليتماس بنت عمرو بنسبة 10/80 سهما.

- فاطمة يحياوي بنت امحمد بنسبة 07/80 سهما.

- ادريس يحياوي بن امحمد بنسبة 14/80 سهما.

- عبد الناصر يحياوي بن امحمد بنسبة 14/80 سهما.

- حياة يحياوي بنت امحمد بنسبة 07/80 سهما.

- الزهراء يحياوي بنت امحمد بنسبة 07/80 سهما.

- كرمية يحياوي بنت امحمد بنسبة 07/80 سهما.

- محمد يحياوي بن امحمد بنسبة 14/80 سهما.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ورثة يحياوي 1 ".

نوعه: أرض بورية .
موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو دوار أوالد يحيى.

مساحته: 05 ار 64 س تقريبا.
حدوده:

شماال: الطريق.
شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة حدو عمرو احلاج اخملتار.
غربا: ورثة عبد اهلل يحياوي.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك:

- رسم اثبات امللك عدلي مؤرخ في 23/04/2013.
- صورة طبق األصل لنظير رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17/08/2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 23 مارس 2020 على الساعة 
15 :00 بعد الزوال.

مطلب رقم 43549 - 11
تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة: 
- لهراوي اتليتماس بنت عمرو بنسبة 10/80 سهما.
- فاطمة يحياوي بنت امحمد بنسبة 07/80 سهما.

- ادريس يحياوي بن امحمد بنسبة 14/80 سهما.
- عبد الناصر يحياوي بن امحمد بنسبة 14/80 سهما.

- حياة يحياوي بنت امحمد بنسبة 07/80 سهما.
- الزهراء يحياوي بنت امحمد بنسبة 07/80 سهما.
- كرمية يحياوي بنت امحمد بنسبة 07/80 سهما.
- محمد يحياوي بن امحمد بنسبة 14/80 سهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ورثة يحياوي 2 ".

نوعه: أرض بورية .
موقعه : إقليم الناظور ، جماعة ازغنغان ، احملل املدعو دوار أوالد يحيى.

مساحته: 05 ار 64 س تقريبا.
حدوده:

شماال: يحياوي حلبيب.
شرقا: ورثة بوحجار.

جنوبا: يحياوي ميينة.
غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك:

- رسم اثبات امللك عدلي مؤرخ في 23/04/2013.
- نظير رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17/08/2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 23 مارس 2020 على الساعة 
15 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43550 - 11
تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: مندوب امالك الدولة بالناظور بصفته ممثال 
عن امللك اخلاص للدولة
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اإلسم الذي يعرف به امللك: " إعدادية جديدة مبركز بن الطيب القطعة 

رقم 4 ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " إعدادية جديدة مبركز بن 

الطيب القطعة رقم 4".

نوعه: أرض بها مدرسة.

إعدادية  املدعو  احملل   ، الطيب  بن  جماعة   ، الدريوش  إقليم   : موقعه 

جديدة مبركز بن الطيب القطعة رقم 4.

مساحته: 06 ار 08 س تقريبا.

حدوده:

شماال: طالب التحفيظ.

شرقا: طالب التحفيظ.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

الدولة احلضرية بالناظور مؤرخ  - نسخة من كناش محتويات أمالك 

في 31/12/2019.

- عقد ملحق إصالحي لعقد االتفاق باملراضاة عرفي مصحح اإلمضاء 

في 18/12/2019

- عقد االتفاق باملراضاة عرفي مصحح اإلمضاء في 08/08/2011

- عقد االتفاق باملراضاة عرفي مصحح اإلمضاء في 01/08/2011

- عقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء في 04 مارس 2008

- عقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء في 27/02/2008

- عقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء في 10/12/2007

- عقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء في 10/12/2007

- صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 20/07/2006.

- صورة طبق األصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 14/06/2004.

- صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 

مارس 2002.

- صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 

.10/04/1968

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 26 مارس 2002.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 26 مارس 2002.

- شهادة املطابقة عدد 145 مؤرخة في16/02/2007.

- شهادة املطابقة عدد 146 مؤرخة في16/02/2007.

- شهادة املطابقة عدد 686 مؤرخة 05/08/2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 23 مارس 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43551 - 11

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: مليكة شوقي بنت احمد.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الياس ليال ".

نوعه: أرض بورية.
موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اركمان ، احملل املدعو دوار أوالد محمد 

السفلي لهدارة.
مساحته: 04 ار 60 س تقريبا.

حدوده:
شماال: الطريق.
شرقا: الطريق.
جنوبا: الطريق.

غربا: سكينة اربيب و ميمونتا ربيب.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15/01/2020.

- رسم موجب تصرف عدلي مؤرخ في 12/12/2018.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 23 مارس 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43552 - 11
تاريخ اإليداع: 24 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :
- رشيد دحماني بن حمو.

- فاطمة بنسيعلي بنت محمد. مناصفة بينهما.
اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مزارع البرج".
نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو مزارع البرج .
مساحته: 01 ار 20 س تقريبا.

حدوده:
شماال: الطريق.

شرقا: حلوت و فاظلة بوحجر.
جنوبا: خديجة بوحجر.

غربا: حلوت و فاظلة بوحجر.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19/09/2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 06/10/2016.
- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 09/05/2013.

- نسخة عدلية لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 19/12/2002.
- نسخة عدلية لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 18/04/2005.

- شهادة إدارية عدد 173 مؤرخة في 06/09/2018.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 مارس 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43553 - 11
تاريخ اإليداع: 24 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :
- محمد ملقدم بن احمد.

- عادل ملقدم بن احمد. مناصفة بينهما.
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ملقدم ".
نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة رأس املاء ، احملل املدعو أقوير مبزارع أوالد 
حدو برحو أوالد احلاج .

مساحته: 03 ار 50 س تقريبا.
حدوده:

شماال: عمرو حمو.
شرقا: مصطفى قروع.

جنوبا: حمو قروع.
غربا: ملك اجلماعة.

احلقوق العينية: ال شيء.
أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/07/2019.
- عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء في 03/08/2010.

اراثة عدلي مؤرخ في  - صورة طبق األصل لنسخة عدلية من رسم 
.23/05/2002

عدلي  امللكية  ثبوت  رسم  من  عدلية  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -
مؤرخ في 17/08/2000.

- صورة طبق األصل لرسم وكالة عدلي مؤرخ في 22 - 11/2018.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 24 مارس 2020 على الساعة 

10 :30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " محمد "،
 ذي مطلب التحفيظ عدد 42891 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 23/01/2020 مبوجبه فإن مسطرة 
 11  - التحفيظ 42891  امللك املسمى " محمد " ذي مطلب  حتفيظ 
الكائن مبدينة الناظور، حي لعراصي ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 
توثيقي  شراء  عقد  على  بناء  وذلك   ، ميمون  بن  ادراوي  سالم  السيد 
سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وكذا   ،24/12/2019 في  مؤرخ 

تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " الفنطروسي "
ذي مطلب التحفيظ عدد 43127 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 20/01/2020 مبوجبه فإن مسطرة 
عدد  التحفيظ  مطلب  ذي   " الفنطروسي   " املسمى  امللك  حتفيظ 
من  تتابع  الشيخ،  لعري  حي  الناظور،  مبدينة  الكائن   11  -  43127
بناء  وذلك   ، بلقاسم  بن  أيدمي  لطفي  السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن 
وكالة  برسم  مرفق   ،  25/12/2019 في  مؤرخ  عدلي  رسم شراء  على 
وكالة عدلي مؤرخ في  برسم  و كذا   11/2019  -  29 عدلي مؤرخ في 
تدعيما  سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وكذا   ،  09/12/2019

للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " اسباعي "،
ذي مطلب التحفيظ عدد 43339 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 08/01/2020 مبوجبه فإن مسطرة 
حتفيظ امللك املسمى " اسباعي " ذي مطلب التحفيظ 43339 - 11 
الكائن مبدينة الناظور، حي بويزارزان ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

توثيقي  شراء  عقد  على  بناء  وذلك  محمد،  بن  زياني  سفيان  السيد 

سابقا  املودعة  العقود  نفس  على  بناء  وكذا   ،23/12/2019 في  مؤرخ 

تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " العزاوي "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 43421 - 11

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

حتفيظ امللك املسمى " العزاوي " ذي مطلب التحفيظ 43421 - 11 

، احملل املدعو سهب موسى ،  الكائن بإقليم الناظور، جماعة العروي 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد محمد احلموشي بن محند، 

بناء  وكذا   ،13/12/2019 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  على  بناء  وذلك 

على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " أوالد عبد اهلل "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 43447 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 17/01/2020 مبوجبه فإن مسطرة 

عدد  التحفيظ  مطلب  ذي   " اهلل  عبد  أوالد   " املسمى  امللك  حتفيظ 

43447 - 11 الكائن بإقليم الناظور، جماعة احدادا ، احملل املدعو بني 

بوغمارن ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد احمد الهرواشي بن 

محمد و السيدة حنان شمالل بنت ابراهيم، وذلك بناء على عقد شراء 

املودعة  العقود  بناء على نفس  توثيقي مؤرخ في 30/12/2019، وكذا 

سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

           البشير دحوتي

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39916 - 14

تاريخ اإليداع: 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ: عبد الرحمان زين العابدين بن موالي حلبيب. 

بوطويل  هارون  احلاج  مزرعة  حاليا:  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

بالريصاني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بوطويل. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، اجلماعة احلضرية موالي علي الشريف، احملل 

املدعو: مزرعة احلاج هارون بوطويل.

مساحته: 02 آر 94 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: الطريق ؛



عدد 1101 - 10 جمادى االخرة 1441 )05 فبراير 2020(900

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 76 سجل االمالك 71 

بتاريخ 13 ابريل 2018. 

2 - نسخة من رسم قسمة عدلي مضمن اصلها بعدد 146 صحيفة 

110 امالك 44 بتاريخ 06 يونيو 2017. 

3 - شهادة ادارية عدد 9 ج م ع ش بتاريخ 20 نوفمبر 2019. 

4 - تصميم موقعي 28 اكتوبر 2019. 

5 - شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 14 يناير 2020. 

6 - صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 23 فبراير 2017. 

7 - صورة شمسية الراثة محررة في 23 نوفمبر 2016. 

على   2020 مارس   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 39917 - 14

تاريخ اإليداع: 16 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ:

1 - عبد الكرمي اخلاوي بن عبد الرحمان؛ 

2 - يوسف اخلاوي بن عبد الرحمان؛

الشياع  على  شركاء  بصفتهم  محمد  بن  اخلاوي  الرحمان  عبد   -  3

سوية بينهم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: القصابي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: القصابي موالي الشريف. 

نوعه: ارض عارية جزء منها محوط ؛

احملل  امحمد،  بني  الريصاني، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: القصابي.

مساحته: 14 آر 49 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: اخلاوي يوسف ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 اغسطس 2018 عدد 314. 

نوفمبر   23 في  مؤرخة  وفريضة  اراثة  رسم  من  شمسية  صورة   -  2

2016 مصادق على مطابقتها لالصل في 28 نوفمبر 2019. 

3 - صورة شمسية من نسخة رسم قسمة مؤرخة في 27 ديسمبر 

2019 مشهود مبطابقتها لالصل في 30 نوفمبر 2019. 

4 - تصريح والتزام عرفي مؤرخ في 30 سبتمبر 2019. 

على   2020 مارس   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39918 - 14

تاريخ اإليداع: 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ: عبد الدائم بلغالي بن علي. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: طريق اجلرف.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك بلغالي. 

نوعه: ارض فالحية ؛

موقعه: اقليم الرشيدية، اجلماعة احلضرية الرفود، احملل املدعو: طريق 

اجلرف.

مساحته: 28 آر 70 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: احلاج محمد بن احلسن ؛

شرقا: زيزي ؛

جنوبا: ؛

غربا: حليمة بلغالي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم قسمة عدلي رقم 291/1985 مؤرخة في 28 كتوبر 1985. 2 

- رسم اراثة عدلي مضمن بعدد 240 سجل 8 بتاريخ 16 اكتوبر 2008 

على   2020 مارس   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 39919 - 14

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: السبوس 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: السبوس 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

غابة  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

قصر الزوالة.

مساحته: 02 آر 70 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ايت جرو حلسن ؛

شرقا: طريق ومصرف ؛

جنوبا: بوكبوط حلسن ؛

غربا: بوكبوط موحى ابعير ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39920 - 14

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا: السيبوس 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: السيبوس 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

غابة  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

قصر الزوالة.

مساحته: 01 آر 10 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق والساقية العيساوية ؛

شرقا: احمام حدا ؛

جنوبا: ممر ؛

غربا: الطريق والزوالي عمر ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   19 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39921 - 14

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تيما جيانني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: تيما جيانني. 

نوعه: ارض فالحية ؛

غابة  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

قصر الزوالة.

مساحته: 03 آر 30 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اوجيل حمي ؛

شرقا: ورثة احمام علي موح ؛

جنوبا: طريق ومصرف ؛

غربا: مصرف ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39922 - 14

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تيزكاغني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: تيزكاغني. 

نوعه: ارض فالحية ؛

غابة  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

قصر الزوالة.

مساحته: 03 آر 30 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: ورثة احمام حدا اوحساين ؛

شرقا: ايت حساين موحى ؛

جنوبا: اوخويا موحى اخملتار ؛

غربا: بوستة حلسن بن علي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39923 - 14

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اجلنانات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اجلنانات. 

نوعه: ارض فالحية ؛

غابة  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

قصر الزوالة.

مساحته: 02 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: العمراوي يوسف ؛

شرقا: طريق والساقية والزوالي يوسف ؛

جنوبا: ساقية اسمنت والطريق ؛

غربا: ايت حساين محمد ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39924 - 14

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قدمية الزوالة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة قدمية الزوالة. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛
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قصر  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

الزوالة.

مساحته: 42 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اوجيل عمر ؛

شرقا: ممر واوجيل عمر ؛

جنوبا: ساقية ؛

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   16 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39925 - 14

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد الزوالة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد الزوالة. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

قصر  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

الزوالة.

مساحته: 42 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: زنقة ؛

شرقا: زنقة وورثة قاسمي موالي الطيب ؛

جنوبا: ورثة احمام حدا اوحساين و اوجيل ابراهيم ؛

غربا: زنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39926 - 14

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد قدمي قصر الزوالة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد قدمي قصر الزوالة. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

قصر  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

الزوالة.

مساحته: 01 آر 25 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: زنقة ؛

شرقا: امسكور موحى ؛

جنوبا: امسكور موحى ؛

غربا: قصر الزوالة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39927 - 14

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: دار اجلامع القدمية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: دار اجلامع القدمية. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

قصر  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

الزوالة.

مساحته: 30 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: موحى عمار اومدين ؛

شرقا: هروش علي ؛

جنوبا: زنقة ؛

غربا: زنقة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 39928 - 14

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تيفروين 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: تيفروين 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

غابة  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

قصر الزوالة.
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مساحته: 03 آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اميني موالي مصطفى وممر ؛

شرقا: اخويا وورثة علي عدي ؛

جنوبا: اخويا وورثة علي عدي ؛

غربا: اميني اللة ما ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39929 - 14

تاريخ اإليداع: 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تيفروين 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: تيفروين 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

غابة  املدعو:  احملل  اوفوس،  جماعة  الرشيدية،  ودائرة  اقليم  موقعه: 

قصر الزوالة.

مساحته: 11 آر 30 س تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: اوجيل ابراهيم ؛

شرقا: امدين حسن ؛

جنوبا: مجرى ماء وعلي عدي اوخويا ؛

غربا: مجرى ماء واميني موالي الزهيد ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 مارس   18 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

          احلسن ايت العرج 

محافظة سطات

مطلب رقم 40965 - 15

تاريخ االيداع:20 يناير2020.

طالبة التحفيظ:السيدة حبيبة مواف بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املضير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املضير"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة اكدانة؛ دوار الكرامطة؛ فرقة بني 

امحمد.

مساحته: 02هـ 24 آ 43 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:رسم عقاري عدد27844/15؛ 

شرقا: ورثة الشيخ احميدة؛ 

جنوبا:ورثة الشيخ احميدة؛ 

غربا:ورثة احلشادي محجوب الرحماني.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 22 شوال 1437 موافق 27 يوليو2016.

وكالة خاصة مؤرخة في 23 ديسمبر2019.

على   2020 مارس  املؤقت:18  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40966 - 15

تاريخ االيداع:20 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد الشرقي خمليش بن اجلياللي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"احلفرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"احلفرة"

نوعه:أرض فالحية بها بئر.

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

مساحته: 21 آ 50 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:شهالوي زهرة؛ 

شرقا: ورثة عبدالرحمان بن ادريس؛ 

جنوبا:حواش الزوهرة؛ 

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 03 ربيع الثاني 1434 موافق 14 فبراير2013.

على   2020 مارس  املؤقت:18  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 40967 - 15

تاريخ االيداع:20 يناير2020.

طالب التحفيظ: السيدة رشيدة كراخي بنت بوعزة. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض بير مجدام"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض بير مجدام"

نوعه:أرض فالحية.
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دوار  اشبانة؛  اوالد  جماعة  احمد؛  ابن  دائرة  سطات؛  موقعه:اقليم 

العبادلة اوالد العسري.

مساحته: 02 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة عبدالقادر بن محمد؛ 

شرقا: ورثة احلاج احلرار؛ 

جنوبا:الطريق؛ 

غربا: ورثة محمد بن عبدالقادر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 25 ذوالقعدة 1437 موافق 29 اغسطس2016.

على   2020 مارس  املؤقت:18  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة .

مطلب رقم 40968 - 15

تاريخ االيداع:20 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد البهلول مكحلوا بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"املرس"

نوعه:أرض فالحية .

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

العسيالت.

مساحته: 75 آ 43 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:مطلب عدد 12324/15؛ التاغي احمد؛ ورثة الكبير بن بوعبيد؛ 

شرقا: الطريق؛ 

جنوبا:لقطيبات بوعزة؛ 

غربا: فؤاد حلسن .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 10 جمادى االولى 1440 موافق 17 يناير2019.

على   2020 مارس  املؤقت:18  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف.

مطلب رقم 40969 - 15

تاريخ االيداع:21 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد وطاسي السعدية بنت بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلطة"

نوعه:أرض فالحية .

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

اعفيف.

مساحته: 14آ 60 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة بوشعيب وطاسي؛ ورثة احمد بن حضار؛ 

شرقا: ورثة احمد بن محمد حضار؛ ورثة محمد بن محمد زيدون؛ 

جنوبا:ورثة احمد بن محمد حضار؛ ورثة بوشعيب وطاسي؛ 

غربا: ورثة بوشعيب وطاسي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني 1441 موافق 11 ديسمبر2019.

على   2020 مارس  املؤقت:19  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40970 - 15

تاريخ االيداع:22 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالصماد مضري بن قاسم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الكدية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الكدية"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛ جماعة املزامزة اجلنوبية؛ دوار العبابسة 

اوالد عروس.

مساحته:01 هـ 56 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:احلاج صالح بن دحمان؛ محمد نقري بن العبادلة؛ 

شرقا: ورثة احلاج امحمد التسير؛ 

جنوبا:الطريق؛ ورثة محمد نقري بن عبو؛ 

غربا: محمد نقري بن العبادلة .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 25 ربيع االول 1441 موافق 23 نوفمبر2019؛ 

عقد بيع مؤرخ في 27 نوفمبر2019؛ 

وكالة مؤرخة في 27 نوفمبر2019.

على   2020 مارس  املؤقت:20  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40971 - 15

تاريخ االيداع:23 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد بوشعيب مرس بن عمرو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الدويرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الدويرة"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودئرة سطات؛ جماعة املزامزة اجلنوبية؛ دوار اوالد احمد.

مساحته: 05 هـ 01 آ 09 س تقريبا. 
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حدوده:

6193/ض؛  عدد  عقاري  رسم  21919/ض؛  عدد  عقاري  شماال:رسم 

غطريفي مصطفى؛ غطريفي صالح؛ 

شرقا: الطريق؛ 

بنت  صبوح  فاطمة  محمد؛  بنت  خديجة  الدين  جنوبا:الصافي 

بوشعيب؛ نوميري عبدالكرمي؛ 

غربا: ابومتام ابراهيم؛ ابومتام الكبير؛ ابومتام قاسم .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 22 رجب 1439 موافق 09 ابريل2018.

على   2020 مارس  املؤقت:23  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 40972 - 15

تاريخ االيداع:23 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد بوشعيب مرس بن عمرو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض وادي سيدي الرغاي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض وادي سيدي الرغاي"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودئرة سطات؛ جماعة املزامزة اجلنوبية؛ دوار الشرفاء.

مساحته: 65 آ 94 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛ 

شرقا: رسم عقاري عدد 38008/15؛ 

جنوبا:مطلب عدد 9747/15؛ 

غربا: الطريق .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم استمرار مؤرخ في 22 رجب 1439 موافق 09 ابريل2018.

على   2020 مارس  املؤقت:23  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "سهب الكامل" 

مطلب رقم 22056 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 792 املؤرخة في 05 مارس2014.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21 يناير2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "سهب الكامل" ذي املطلب رقم: 22056 - 15، الواقع 

املشتري  اسم  في  اآلن فصاعدا  من  تتابع  اجلنوبية،  املزامزة  بجماعة 

واملقدرة  بها  املصرح  باملساحة  االدريسي  السباعي  اجلياللي  السيد 

ب:65 آ تقريبا وذلك مبقتضى العقود السابق إيداعها زيادة على: 

رسم شراء مؤرخ في 08 شوال 1440 موافق 12 يونيو2019؛ 

رسم شراء مؤرخ في 07 ربيع االول 1441 موافق 05 نوفمبر2019.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

محمد الزرهوني    

محافظة اخلميسات

مطلب رقم 38411 - 16

تاريخ االيداع : 20 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ : 

1/ عبد السالم العالوي بن محمد بنسبة1/4.

2/ العالوي ادريس بن محمد بنسبة1/4.

3/ العالوي بلقاسم بن محمد بنسبة1/4.

4/ العالوي بنعيسى بن محمد بنسبة1/4.

طالبي  بصفتهم  بنسبة1/4.  محمد  بن  الرحمان  عبد  العالوي   /5

التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان لوجة سيدي بوخمزة "

سيدي  لوجة  فدان   "  : للملك  التحفيظ  طالبا  اعطاه  الدي  االسم 

بوخمزة "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة مجمع الطلبة دوار ايت بنحمادي.

مساحته : 01 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال : مطلب 3341/16 ؛

جنوبا : مطلب 28745/16 ؛

 شرقا : الواد ؛

غربا : الرسم العقاري 43550/16؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- نسخة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 من صفر 1414 

موافق اغسطس 1993 ؛

 02 موافق   1414 شعبان  من   20 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

فبراير1994 ؛

- موافقة عرفية مؤرخة في 02 ابريل 1994؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 20 مارس 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38412 - 16

تاريخ االيداع : 21 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ : 

1/ فوزية بلخضر بنت محمد بنسبة 03/16.

2/ عادل املشاط بن بنعاشير بنسبة 10/16.

3/ غزالن جميلة املشاط بنت بنعاشيربنسبة 03/16. بصفتهم طالبي 

التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة اعاله.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان لبيرات "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان لبيرات "
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نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت كنون.

مساحته : 01 هـ 95 آ 25 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : ورثة يطو بن الفاسي ، الطريق ؛

جنوبا : ورثة محمد بن الفاسي ؛

 شرقا : ورثة يطو ابن الفاسي ، ورثة احلاج حمو املشاط ؛

غربا : هنو بلقاسم ؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 4 صفر 1425 موافق 26 مارس 2004 ؛

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 12 من محرم 1429 موافق 22 يناير 2008 ؛

- رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 23 من محرم 1438 موافق 25 

اكتوبر 2016 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 07/12/2015 عدد 216/م ت ؛

- اشهاد بتنازل عدلي مؤرخ في 30 من جمادى االخرة 1429 موافق 4 

يوليو 2008 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 23 مارس 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38413 - 16

تاريخ االيداع : 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ : البقال حمادي قسو بن الغالي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فدان عبد العالي "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " فدان عبد العالي "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة اخلميسات جماعة ايت اوريبل دوار ايت القاللي.

مساحته : 07 آ 50 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال : بوعزة بلغالي ؛

جنوبا : مطلب 5576/16 ؛

 شرقا : سوق احلد ؛

غربا : مطلب 5576/16؛

احلقوق العينية : الشيء.

اصل امللك : 

 21 موافق   1415 االخر  ربيع  من   14 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

سبتمبر 1994 ؛

- شهادة ادارية مؤرخة في 31/12/2019 عدد 27/ م ت؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 27 مارس 2020 الساعة 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 38414 - 16

تاريخ االيداع : 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ : احمد وناصر احبشان بن احلاج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كورهدوم "

االسم الدي اعطاه طالبا التحفيظ للملك : " كورهدوم "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة واملاس جماعة تيداس بني احكم.

مساحته : 01 هـ تقريبا.

اجملاورون:

شماال : البقال احبشان ؛

جنوبا : الطريق ؛

 شرقا : بوعزة فرواني ، احمد اوناصر احبشان) طالب التحفيظ( ؛

غربا : احمد اوناصر احبشان ) طالب التحفيظ ( ؛

احلقوق العينية : الشيء.

 1419 االخر  ربيع  من   27 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   : امللك  اصل 

موافق 21 اغسطس 1998 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: 27 مارس 2020 الساعة 

احلادية عشرة صباحا.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باخلميسات 

        أداد محمد

محافظة العيون

مطلب رقم 5174 - 17 

تاريخ اإليداع: 29 يناير 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

 االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "حد"؛

نوعه: بناية من سفلي ؛

موقعه: اقليم العيون، ملتقى زنقة النصر و زنقة وليلي؛

مساحته:02 آر 38 س تقريبا.

اجملاورون:

شماال: عبد اهلل العروصي ؛ 

جنوبا: زنقة وليلي ؛ 

شرقا: زنقة النصر؛ 

غربا: الكناوي اعلي سالم؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في 23 يناير 2020؛

شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 21 يناير 2020؛

وكالة عرفية مؤرخة في 22 ديسمبر 2014؛

شهادة إدارية مؤرخة في 20 يناير 2020؛
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نسخة من شهادة اجلنسية املغربية مؤرخ في 31 ديسمبر 2019؛

على   2020 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

         محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53027 - 18

تاريخ اإليداع: 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : احلاج طلباوي بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

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

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف دوار أوالد املكناسي.

مساحته: 01هـ 80آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ورثة الشيظمي؛

شرقـا: سليمان طلباوي؛ 

جنوبـا: ورثة العربي ولد محراك؛

غربـا: ورثة امحمد بن احميمو.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ذي القعدة 1440 موافق08 يوليو2019.

- نسخة رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 09 جمادى األولى 1406 موافق 

20 يناير1986.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53028 - 18

تاريخ اإليداع: 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ :زبيدة لهبيل بنت أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » أرض زوبيدة«.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة وادي زم ، حي الكديات الزيدانية.

مساحته: 01آر 53س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: احلمرانية؛ 

جنوبـا: ابن عاص أحمد؛

غربـا:ايزة احلسانية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 صفر 1416 موافق 05 يوليو 1995.

 12 موافق   1441 الثاني  ربيع   15 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

ديسمبر2019.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53029 - 18

تاريخ اإليداع: 23 يناير2020.

طالب التحفيظ :بلخوى الكبير بن صالح.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الباطن«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الباطن«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف دوار أوالد مسعود.

مساحته: 01هـ 20آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: بلخوى عبد القادر، بلخاوى صالح ؛

شرقـا : بلخوى امحمد؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: الطريق.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 ذي القعدة 1433 موافق05 اكتوبر2012.

 27 موافق   1436 القعدة  ذي   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  -رسم 

اغسطس2015.

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

 1433 القعدة  ذي   07 في  مؤرخ  رسم صدقة عدلي  اصالح  - نسخة 

موافق 24 سبتمبر 2012.

 04 موافق   1417 شوال   24 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم  نسخة   -

مارس1997.

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

الساعة: h 11 صباحا.

مطلب رقم 53030 - 18

تاريخ اإليداع: 23 يناير2020.

طالب التحفيظ :1(العابد العمراني مراد بن امحمد بنسبة 1/2.

2( فاطمة العابد العمراني بنت امحمد بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الزاوية الكتانية 34«.

ومرافق  علويني  وطابقني  سفلي  من  للسكنى  دار  بها  ارض  نوعــه: 

بالسطح.

موقعـه: مدينة وادي زم ،زنقة الزاوية الكتانية رقم 34 - 38.

مساحته: 01آر 38س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مطلب التحفيظ 1012/18؛

شرقـا: ورثة صالح بنبيكة؛ 

جنوبـا: الزنقة؛

غربـا: ورثة صالح بنبيكة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 02 موافق   1426 صفر   22 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

ابريل2005.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 01 ربيع الثاني 1433 موافق 22 

فبراير 2012.

 20 موافق   1431 رمضان   09 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

اغسطس 2010.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 صفر 1437 موافق 20 نوفمبر 2015.

 07 موافق   1426 صفر   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

ابريل2005.

 1406 الثانية  جمادى   09 في  مؤرخ  عدلي  مخارجة  رسم  نسخة   -

موافق 19 فبراير 1986.

- رسم موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في 19 شعبان 1435 موافق 

17 يونيو 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم20 مارس 2020 على 

الساعة:h 10 30 صباحا.

مطلب رقم 53031 - 18

تاريخ اإليداع:24 يناير 2020.

طالب التحفيظ :محمد حداد بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

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

ومرافق  علوي  وطابق  سفلي  من  للسكنى  دار  بها  ارض  نوعــه: 

بالسطح.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد،حي املسيرة الكواشة.

مساحته: 73س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ال مالك؛

شرقـا: عمر حداد؛ 

جنوبـا: املكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛

غربـا : املكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 16 موافق   1420 الثانية  جمادى   05 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

سبتمبر1999.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 24 مارس2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » الضاية« 
مطلب التحفيظ رقم 5843 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 4203 املؤرخة في 19 مايو 1993.
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 18 سبتمبر 2019، فإن مسطرة 
 18  - رقم 5843  التحفيظ  الضاية« مطلب   « املدعــو  امللك  حتفيظ 
الكائن بدائرة وادي زم جماعة الكناديز دوار الغنانشة أوالد احلاج، تتابـع 

من اآلن فصاعدا في إسم كل من :
1( فاطنة احلالني بنت حمو بنسبة 39841/41150 

2( حميد خال بن العربي بنسبة 1309/41150.
مبساحة قدرها 04 هـ 11 آر50 س الناجتة عن التصميم العقاري. و ذلك 

مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا:
- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 رمضان 1428 موافق 28 

سبتمبر 2007.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 شوال 1436 موافق 05 أغسطس2015.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك الزاهر 1« 
مطلب التحفيظ رقم 15074 - 18 الذي أدرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 405 املؤرخة في 04 أكتوبر 2006.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 20 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املدعو »ملك الزاهر 1« مطلب التحفيظ رقم 15074 - 18 الكائن 
في  فصاعدا  اآلن  من  تتابـع  أعلي،  الشيخ  أوالد  دوار  خريبكة  مدينة 
إسم طالب التحفيظ ادريس نوكري بن عالل مبساحـة قدرها 02آر 10 
سنتيار الناجتة عن التصميم العقاري. وذلك مبقتضى العقود املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا.
- عقد بيع عرفي مؤرخ في 02/02/2011.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » أرض الكديات« 
مطلب التحفيظ رقم 22757 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 805 املؤرخة في 04 أبريل 2014.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 16 يناير2020، فإن مسطرة حتفيظ 
 18  -  22757 رقم  التحفيظ  مطلب  الكديات«  »أرض  املدعو  امللك 
الكائن بدائرة خريبكة جماعة بئر مزوي املركز، تتابـع في اسم طالبي 
الناجتة عن التصميم  62آر 30س  التحفيظ األصليني مبساحة قدرها 
العقاري وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور 

وكذا :
- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 صفر 1441 موافق 22 أكتوبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » شعبة الراحة« 
مطلب التحفيظ رقم 30793 - س الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 2375 املؤرخة في 02 مايو 1958.
مسطرة  فان   ،2020 يناير   17 في  مؤرخة  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
حتفيظ امللك املدعو »شعبة الراحة«مطلب التحفيظ رقم 30793 - س 
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الكائن بدائرة أبي اجلعد، جماعة الشكران، دوار أوالد عطو، تتابع على 
الشكل االتي في اسم السادة:

1( جني طارق بن محمد بنسبة 2/5
2( جني عادل بن محمد بنسبة 2/5

3( النوري فاطمة بنت أحمد بنسبة 1/5
بصفتهم مالكني على الشياع حسب النسب املذكورة أعاله.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تاييدا للمطلب املذكور وكذا :
- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 22 نوفمبر 2002

- رسم صلح عدلي مؤرخ في 22 ابريل 07 يونيو 2000.
- عقد اصالحي عرفي مؤرخ في 22/ ابريل 2003

- عقد قسمة عرفي مؤرخ في 09 يناير 2004.
- عقد شراء عرفي مؤرخ في 18 اغسطس 2006.

- احلكم االبتدائي املؤرخ في 16 مارس 1976.
- القرار االستئنافي املؤرخ في 28 نوفمبر 1977.

- وكالة عرفية مؤرخة في 15 ديسمبر 2007.
- شهادة ادارية مؤرخ في 18 ديسمبر 2007.

- شهادة املطابقة املؤرخة في 16 اغسطس 2002.
- شهادة عدم الطعن بالنقض املؤرخة في 7 يناير 1977.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى » املدينة اجلديدة 
امللك اخملزني احلضري رقم 51 جزء« مطلب التحفيظ

 رقم 2334 - ت الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 
الرسمية عدد : 2057 املؤرخة في 28 مارس 1952.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 14 يناير2020، فإن مسطرة حتفيظ 
امللك املدعو »املدينة اجلديدة امللك اخملزني احلضري رقم 51 جزء« مطلب 
التحفيظ رقم 2334 - ت الكائن مبدينة خريبكة القدمية، تتابـع على 

الشكل اآلتي :
* حتت التسمية اجلديدة :" داراملطربي"البقعة رقم 49، مبساحة قدرها 

01آر 30س تقريبا في اسم السادة والسيدات: 
1( السعدية املطربي بنت صالح بنسبة 01/11

2( املصطفى املطربي بن صالح بنسبة 2/11 
3( عبد اجمليد املطربي بن صالح بنسبة 2/11
4( مليكة املطربي بنت صالح بنسبة 01/11

5( أحمد املطربي بن صالح بنسبة 2/11
6( خدوج املطربي بنت صالح بنسبة 01/11

على  مالكني  بصفتهم   2/11 بنسبة  صالح  بن  املطربي  محمد   )7
الشياع حسب النسب املذكورة أعاله.

* حتت التسمية القدمية : * املدينة اجلديدة امللك اخملزني احلضري رقم 
51 جزء * ملا تبقى من امللك املذكور أعاله

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :
- محضر البيع باملزاد العلني املؤرخ في 02/06/1953.

- عقد بيع عرفي بتاريخ 20/06/1964.
 11 موافق   1418 رجب   10 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

نوفمبر1995 .
- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 30 ربيع الثاني 1433 موافق 23 

مارس 2012.
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

عبد الكرمي بوسيف    

محافظة تطوان

مطلب رقم 56111 - 19 
تاريخ اإليداع 21يناير 2020.

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

ألحباس قبيلة ودراس ج 7".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجلزيرة د الكدية 468 

التابع ألحباس قبيلة ودراس ج7 ". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

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

مساحته 4 آ 50 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: ورثة عبد السالم الروندي 
شرقا: فاطمة احمد االندلوسي 

جنوبا: حبس ليلة القدر ملسجد الهرا 
غربا: عبد اهلل محمد املقدم 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2020 على الساعة 15 
و00 دقيقة.

مطلب رقم 56112 - 19 
تاريخ اإليداع 21يناير 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدرشان 492 التابع الحباس قبيلة 

ودراس ج 4".
التابع   492 "الدرشان   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 

الحباس قبيلة ودراس ج 4". 
مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار الزيتون . 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة عني احلصن ، جماعة السوق القدمي ، 
مساحته 16 آ 28 س تقريبا. 

حدوده : 
شماال: ورثة محمد مشحيدان 

شرقا: اخملتار سلمون 
جنوبا: الواد 

غربا: الطيب الوزاني 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56113 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدرشان 492 التابع ألحباس قبيلة 

ودراس ج 1".
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التابع   492 "الدرشان   : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  اإلسم 
ألحباس قبيلة ودراس ج 1 
مشتمالته: أرض فالحية . 

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

مساحته 60 آ 30 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: خندق و عبد اهلل البكوري و محمد البكوري 
شرقا: الواد 

جنوبا: محمد البكوري 
غربا: حبس الوزانيني 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2020 على الساعة 13 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56114 - 19 
تاريخ اإليداع : 21يناير 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
التابع   6 ج   249 خضران  "وطا   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

الحباس قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وطا خضران 249 ج 6 

التابع الحباس قبيلة ودراس". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

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

مساحته 3 آ 55 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: مطلب عدد: 47390 - 19
شرقا: الرسم العقاري رقم 101901 / 19 
جنوبا: الرسم العقاري رقم 100262 / 19 

غربا: الرسم العقاري رقم 102586 / 19 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2020 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56115 - 19 
تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بتطوان بنسبة 1 / 1. 
التابع   7 ج   249 خضران  "وطا   : حاليا  امللك  به  يعرف  الذي  اإلسم 

ألحباس قبيلة ودراس".
اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وطا خضران 249 ج 7 

التابع ألحباس قبيلة ودراس". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

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

مساحته 4 آ 78 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: الرسم العقاري رقم 100269 / 19 
شرقا: الرسم العقاري رقم 100271 / 19 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 104636 / 19 ، مطلب عدد: 47435 - 19
غربا: الرسم العقاري رقم 100272 / 19 

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

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 25مارس 2020 على الساعة 12 
و30 دقيقة.

مطلب رقم 56116 - 19 
تاريخ اإليداع 27يناير 2020.

طالب التحفيظ : الوهابي أحمد بن املفضل بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الوهابي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الوهابي". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من طابق أرضي واخرين علويني . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: مجاز احلجر. 
مساحته 1 آ 18 س تقريبا. 

حدوده :
شماال: املراكشي ابراهيم 

شرقا: املهدي الرباحي 
جنوبا: عبد اللطيف الشاوني 

غربا: شارع 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 يناير 1996

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20يناير 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56117 - 19 
تاريخ اإليداع 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ : أحرشي بالل ابن فهيم بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أحرشي".

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

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: مناقع حيوتة 
، مزارع مدشر دار الزكيك. 

مساحته 95 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: لطيفة البغديان 
شرقا: الرسم العقاري رقم 92776 / 19 

جنوبا: الطريق 
غربا: يونس البكوري و عبد السالم البكوري 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه مناقلة بتاريخ 2 يونيو 1982. 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 22يونيو 1993

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إقرار
بتاريخ 4 أكتوبر 2017 . 
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رسم عدلي موضوعه اختصاص بتاريخ 19أكتوبر 2017
. صورة طبق األصل  بتاريخ 19ابريل 2019  رسم عدلي موضوعه بيع 

لعقد عرفي موضوعه قسمة بتاريخ 2 يوليوز 2019 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56118 - 19
تاريخ اإليداع 27يناير 2020.

طالب التحفيظ : أحرشي بالل ابن فهيم بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أحرشي 1".

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

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: مناقع حيوتة 
مزارع مدشر دار الزكيك. 

مساحته 1 آ تقريبا. 
حدوده :

شماال: الطريق 
شرقا: ورثة العايد 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 91436 / 19 
غربا: ورثة البكوري 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك :

صورة طبق األصل لرسم عدلي بتاريخ 2 يونيو 1982
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 22يونيو 1993 . 

صورة شمسية لشهادة إدارية بتاريخ 26يناير 2016
رسم عدلي موضوعه اختصاص بتاريخ 19أكتوبر 2017 . 

رسم عدلي موضوعه صدقة بتاريخ 16سبتمبر 2019
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 20سبتمبر 2019 . 

بتاريخ  قسمة  موضوعه  عرفي  لعقد  األصل  طبق  صورة 
27سبتمبر2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27مارس 2020 على الساعة 10 
و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56119 - 19
تاريخ اإليداع 29يناير 2020.

طالب التحفيظ : بنمسعود محمد بن حسن بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حسن ".

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

مزارع  املدعو:  احملل   ، املالليني  وجماعة  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
الشويخيني بني سالم السدد. 

مساحته 39 آ 72 س تقريبا. 
حدوده :

شماال: االحباس و ورثة موح سميتار 
شرقا: االحباس و ورثة موح سميتار 

جنوبا: ورثة عبد الكرمي شوياق 
غربا: صادق قاسمي و االحباس 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 10 يناير2007. 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 مارس 2007 . رسم عدلي موضوعه 
هبة بتاريخ 10 ماي 2019 . رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12يوليوز 

2019 شهادة إدارية بتاريخ 24ديسمبر 2019 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56120 - 19 
تاريخ اإليداع 29يناير 2020.

طالب التحفيظ : البقالي محمد بن أحمد بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أمجاد".

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

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

مساحته 2 آ تقريبا. 
حدوده :

شماال: عبد اللطيف النواري 
شرقا: الطريق 
جنوبا: الطريق 

غربا: بلعربي ادريس 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 ديسمبر 2013 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 13ديسمبر 2018 .
شهادة إدارية بتاريخ 20ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30مارس 2020 على الساعة 10 
و30 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "تغرار 70230"
مطلب التحفيظ رقم: 55424 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 1051 بتاريخ: 20 فبراير 2019 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 
التي أظهرها التصميم العقاري وهي 28 ار 80 س ، وليس باملساحة 
العقود  على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح 
السابق إيداعها وكذا : رسالة السيد ناظر أوقاف القصر الكبير عدد: 

2495 بتاريخ 18 ديسمبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أزواوج 70228"
مطلب التحفيظ رقم: 55426 - 19 الذي أدرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد: 1051 بتاريخ: 20 فبراير 2019 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 
وليس  س،   16 ار   73 هـ   02 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي 
على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح  باملساحة 
القصر  أوقاف  ناظر  السيد  رسالة   : وكذا  إيداعها  السابق  العقود 

الكبير عدد: 2496 بتاريخ 18 ديسمبر 2019.
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

    املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 21114 - 21

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبو التحفيـظ :

1 - احمد بناني بن محمد.

2 - فاطمة امقران بنت احمد.

3 - محمد بناني بن محمد.

4 - بلقاسم بناني بن محمد.

5 - حليمة بناني بنت محمد.

6 - عثمان بناني بن محمد. على الشياع بالتساوي فيما بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تاغروت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الفتح"

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول. 

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي الفتح. 

مساحته : 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق رقم 35.

شرقا : طريق رقم 27.

جنوبا : محمد بونخول.

غربا : أزملاط ادريس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 يوليو 2010.

على   2020 مارس   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21115 - 21

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : العسري عالل بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "باب العساس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "باب العساس"

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة بني لنت احملل املدعو : مزارع 

بني عبد اهلل. 

مساحته : 40 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : األحباس.

شرقا : ورثة العبوبي محمد.

جنوبا : ورثة العبوبي محمد.

غربا : ورثة العبوبي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : عقد بيع عرفي محرر في 29 اغسطس 2001.

على   2020 مارس   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21116 - 21

تاريخ اإليداع : 13 يناير 2020.

طالبو التحفيـظ :

1 - عبد الكرمي وهبي بن عالل.

2 - سعيد وهبي بن عالل.

3 - جمال وهبي بن عالل.

4 - مراد الشريفي بن محمد. على الشياع سوية فيما بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرحى"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرحى"

نوعه : ارض بها بناء. 

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة احملل املدعو : الرحى. 

مساحته : 1 ار 40 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زهور البوزيدي، خديجة البوزيدي.

شرقا : طريق.

جنوبا : الوجاني.

غربا : فاطمة الصنهاجي، اكدم.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 مارس 2015.

صورة مطابقة لألصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 ابريل 2004.

صورة مطابقة لألصل لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 09 ماي 1996.

على   2020 مارس   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21117 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أوفليك الرحبة الريحية D بتازة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أوفليك الرحبة الريحية 

D بتازة"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة.

مساحته : 5 هـ 81 ار 55 س تقريبا. 
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حدوده : 

شماال :  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

6 رسوم ملكيات عدلية.

6 عقود شراء عدلية.

3 رسوم اراثات عدلية.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21118 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أوفليك الرحبة الريحية 1 بتازة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أوفليك الرحبة الريحية 

1 بتازة"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة.

مساحته : 1 هـ 32 ار 45 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

5 رسوم ملكيات عدلية.

5 عقود شراء عدلية.

3 رسوم اراثات عدلية.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 21119 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أوفليك الرحبة الريحية 53"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أوفليك الرحبة الريحية 53"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف.

مساحته : 13 ار 89 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ماي 2013.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 مارس 2013.

رسم استدراك عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2013.

رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 02 مارس 2013.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21120 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أوفليك الرحبة الريحية 54"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أوفليك الرحبة الريحية 54"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف.

مساحته : 28 ار 38 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 ماي 2013.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 مارس 2013.

رسم استدراك عدلي مؤرخ في 22/10/2013.

رسم استدراك عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 2019.

رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 02 مارس 2013.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.
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مطلب رقم 21121 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أوفليك الرحبة الريحية F بتازة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أوفليك الرحبة الريحية 

F بتازة"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة.

مساحته : 3 هــ 91 ار 01 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

8 رسوم ملكيات عدلية.

14 عقود شراء عدلية.

6 رسوم اراثات عدلية.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21124 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرحبة الريحية B1 تازة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرحبة الريحية B1 تازة"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة بني لنت جماعة أوالد الشريف.

مساحته : 7 هــ 76 ار 48 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

5 رسوم ملكيات عدلية.

5 عقود شراء عدلية.

1 رسم اراثة عدلي.

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21125 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : خالد عياش بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حجر القط"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عياش"

نوعه : ارض فالحية بها 22 شجرة للزيتون.

الغربية  تازة قيادة مكناسة جماعة مكناسة  ودائرة  اقليم   : موقعه 

دوار كردوسة.

مساحته : 72 ار 85 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 20484 - 21، امللوكي محمد.

جنوبا : العرجي محمد، طريق.

غربا : داموس حلسن.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يوليو 1972.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ماي 1978.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 فبراير 1974.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 1977.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 1977.

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 09 فبراير 1993.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2019.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2019.

رسم استدراك عدلي مؤرخ في 06 ماي 2019.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21126 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالبة التحفيـظ : الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وكالة اتصاالت املغرب ملك عدد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وكالة اتصاالت املغرب 

ملك عدد"

نوعه : قطعة ارضية مشيد عليها وكالة اتصاالت املغرب.

موقعه : اقليم ودائرة تازة دائرة أكنول جماعة تيزي وسلي، املركز.

مساحته : 4 ار 56 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بريد املغرب.

شرقا : ممر.

جنوبا : املياه والغابات.
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غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء

بتازة  الدولة  أمالك  : نسخة موجزة من كناش محتويات  امللك  اصل 

تخص امللك عدد 1045/حضري.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21127 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالبة التحفيـظ : لطيفة الوالي بنت عبد املالك.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أشبار قميشو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اشبار قميشو"

نوعه : أرض يشتمل على بناية من سفلي.

 : املدعو  احملل  ازراردة،  وجماعة  قيادة  تاهلة  دائرة  تازة  اقليم   : موقعه 

شبار قميشو.

مساحته : 8 ار 55 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ادريس محمد بن احلسني.

شرقا : كردون محمد.

جنوبا : طريق.

غربا : عبد القادر أحمو.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 سبتمبر 2001.

نسخة طبق األصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت ابريل 2015.

نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 07 يناير 2014.

صورة شمسية لرسم تنزيل عدلي مؤرخ في 13 يوليو 1971.

ملف   2010 مارس   31 بتاريخ  الصادر   2010/07 رقم  االبتدائي  احلكم 

رقم 2008/12.

بتاريخ 14 ماي 2012 ملف  الصادر   98 رقم  قرار محكمة االستئناف 

رقم 153 2011-.

شهادة بعدم الطعن بالنقض مؤرخة في 11 اغسطس 2015.

تقرير خبرة مؤرخ في 29 مارس 2012.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21128 - 21

تاريخ اإليداع : 14 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : حلسن القج ابن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ادام"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ادام"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي األمل.

مساحته : 1 ار 21 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة أطبيب.

شرقا : علي أعقا.

جنوبا : ممر.

غربا : ورثة يامنة أديل.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 22 فبراير 1999

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يناير 2018.

على   2020 مارس   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21129 - 21

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : محمد صالح ابن البدالي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرس علي بن عبد الكرمي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "غرس علي بن عبد الكرمي"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة.

مساحته : 92 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : طريق.

جنوبا : بن الشيخ اخملتار.

غربا : بن الشيخ اخملتار.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 مارس 1996

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 28 مارس 1985.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21130 - 21

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالبا التحفيـظ : 

1 - بغداد بنعنع بن قدور. 

2 - عباس بو النعناع بن عبد املومن. على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوحمير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوحمير"

نوعه : أرض فالحية.

جماعة  الغربية  وراين  بني  قيادة  تاهلة  دائرة  تازة  اقليم   : موقعه 

مطماطة احملل املدعو : بوحمير سيدي عبد اجلليل.
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مساحته : 5 هــ 10 ار 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الوزاني نورالدين بن عبد الكرمي.

شرقا : ورثة فحشوش ادريس بن عمارة، الغازي دراري.

جنوبا : احلاج بونعناع ميمون، حاذي عبد اهلل بن احلاج.

غربا : طريق.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يوليو 2003.

ملحق اصالحي لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 2016.

رسم تعريف برسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2017.

نسخة طبق لرسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 29 اغسطس 2016.

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 1990.

احلكم االبتدائي رقم 22 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2017 ملف عدد 40/16.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21131 - 21

تاريخ اإليداع : 15 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : البطيوي امحمد بن عزوز.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سوطة عبد اجلليل 1" "وسوطة 

عبد اجلليل 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سوطة عبد اجلليل 1" 

"وسوطة عبد اجلليل 2"

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة احملل املدعو : القدس.

مساحته : 1 هــ 39 ار 45 س تقريبا. 

حدوده : 

القطعة األولى : 

شماال : ورثة عبد اجلليل بوقرقوش، البطيوي امحمد.

شرقا : ورثة محمد بلحاج.

جنوبا : طريق.

غربا : البطيوي امحمد، ورثة محمد بلحاج.

القطعة الثانية : 

شماال : طريق.

شرقا : ورثة عبد اجلليل الباز.

جنوبا : ورثة البطيوي بوجمعة.

غربا : ورثة محمد بنايلي.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 فبراير 2007.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2006.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21132 - 21

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : اسماعيل املنير بن احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القشلة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "القشلة"

نوعه : أرض.

جماعة  الغربية  وراين  بني  قيادة  تاهلة  دائرة  تازة  اقليم   : موقعه 

الصميعة دوار القصارات.

مساحته : 2 ار 45 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : طريق.

جنوبا : شمالل أحمد.

غربا : سي محمد بن عبد اهلل.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 اغسطس 2015.

على   2020 مارس   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

عبد الرحيم بنعمارة     

 

محافظة احلسيمة

 

مطلب رقم 131106 - 24 

تاريخ اإليداع : 16يناير 2020.

طالبة التحفيظ : اجانا نادية بنت محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اجانا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اجانا". 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : شارع رقم 3امزورن. 

مساحته : 1 آ 10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : احلوش محمد 

جنوبا : العيادي محمد 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 ديسمبر 2003 

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 11يناير 2018 .

شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 10 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.
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مطلب رقم 131107 - 24 

تاريخ اإليداع : 16يناير 2020.

طالب التحفيظ : فولكان محمد ابن احلسن بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغلبونت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تغلبونت". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة أجدير، احملل املدعو : حي تالبودا تغلبونت. 

مساحته : 1 آ 43 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بودرة فاطمة )إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل،بلدية أجدير، 

احملل املدعو : تغربونت( 

شرقا : طريق 

جنوبا : بودرة فاطمة 

غربا : عزيز احمد و الرسم العقاري رقم 24925 - 24 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

رسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 6 سبتمبر 2012 .

عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 21 ابريل 2017 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 مارس 2019 .

شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 23 أغسطس 2019 .

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 10 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 131108 - 24 

تاريخ اإليداع : 16يناير 2020.

طالب التحفيظ : احلجاجي محمد ابن محمد بنسبة 1 / 1 

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

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

مشتمالته : أرض بها بناية تتكون من سفلي وطابقيني علويني . 

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة أجدير، احملل املدعو : اجار ول "حي الدوالي". 

مساحته : 1 آ 35 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : احلجاجي محمد 

جنوبا : بن طامو حميد 

غربا : الرسم العقاري رقم 32337 - 24 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 20 يناير 2004 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 ابريل 2004 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 ابريل 2004 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16فبراير 2006 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 أغسطس 2006 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 أغسطس 2006 .

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 22 ماي 2019 . 

ملحق عقد موضوعه بيع بتاريخ 5 يوليو 2019 . 

شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 6 أغسطس 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 131109 - 24 

تاريخ اإليداع : 16يناير 2020.

طالب التحفيظ : احلجاجي محمد ابن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""احلجاجي 2"".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ""احلجاجي 2"". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل، جماعة أجدير، احملل املدعو 

: اجار ول" حي الدوالي". 

مساحته : 1 آ 23 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : احلجاجي محمد 

جنوبا : بوقالل عبد العالي 

غربا : البشريوي خالد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 20 يناير 2004 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 ابريل 2004 . 

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 ابريل 2004 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16فبراير 2006 .

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 أغسطس 2006 .

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 20ماي 2019 .

ملحق عقد موضوعه بيع بتاريخ 5 يوليو 2019 .

وثيقة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 6 أغسطس 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 131110 - 24 

تاريخ اإليداع : 16يناير 2020.

طالب التحفيظ : احلجاجي محمد ابن محمد بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : ""احلجاجي 3"".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ""احلجاجي 3"". 
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مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل،جماعة أجدير، احملل املدعو 

: اجار ول " حي الدوالي". 

مساحته : 1 آ 24 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : الرسم العقاري رقم 32337 - 24 

جنوبا : بن طامو حميد 

غربا : احلجاجي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

وكالة موضوعه بيع بتاريخ 20 يناير 2004 .

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 8 ابريل 2004 .

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 8 ابريل 2004 .

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 16فبراير 2006 .

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 7 أغسطس 2006 .

عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 20 ماي 2019 . 

ملحق عقد موضوعه بيع بتاريخ 5 يوليو 2019 . 

وثيقة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 6 أغسطس 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 131111 - 24 

تاريخ اإليداع : 17يناير 2020.

طالب التحفيظ : القشعيوي محمد ابن علي بنسبة 1 / 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القشعيوي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "القشعيوي". 

مشتمالته : أرض عارية . 

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

اكركر،دوارازكار. 

مساحته : 1 آ 93 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : ورثة القشعيوي علي 

جنوبا : القشعيوي سعيد و القشعيوي حمادي 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 3 نوفمبر 1999 . 

رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 25 يونيو 2018 .

وكالة  موضوعه   .  2018 يوليو   4 بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  رسم 

بتاريخ 17يوليو 2018 .

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 27يوليو 2018 .

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 3 أكتوبر 2018 . موضوعه وكالة 

بتاريخ 31 أكتوبر 2018 .

رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 14 فبراير 2019 .

شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 15 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 18مارس 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10063 - 25

تاريخ االيداع : 17 يناير 2020 

طالب التحفيظ : السيد احمد اخلياطي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض ملقيص ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض ملقيص محمد ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 02 هـ 49 آ 86 س تقريبا . 

شماال : ورثة اجلياللي بن املعطي ، ورثة

احلاج اجلياللي وزهرة بنت عبد السالم ؛

شرقا : ورثة احلاج كامل؛

جنوبا : العربي بن عبد السالم ورثة احلاج كامل؛

غربا : ورثة اجلياللي بن املعطي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 170 عدد 191 في 26 ديسمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2019؛

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10064 - 25

تاريخ االيداع : 17 يناير 2020 

طالب التحفيظ : السيد احمد اخلياطي .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرس عبد اجمليد ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 34 آ 18 س تقريبا . 
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شماال : الكبير شهبون والعربي بن عبد السالم ؛

شرقا : شهبون عبد الكبير؛

جنوبا : مسلك عمومي؛

غربا : العربي بن عبد السالم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 170 عدد 190 في 26 ديسمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2019؛

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 10065 - 25

تاريخ االيداع : 20 يناير 2020 

طالب التحفيظ : السيد احمد الفيجة بن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ركيبة عمر ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ركيبة عمر".

نوعه : أرض فالحية تتكون من 3 قطع : 

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

مساحته : 11 هـ 96 آ 63 س تقريبا.

اجملاورون : 

القطعة االولى مساحتها : 9 هـ 97 آ 22 س.

شماال : ابو القاسم عمرو، الرسم العقاري رقم : 11325 - 25 ؛

شرقا : الشعبة؛

جنوبا : الشعبة؛ 

غربا : ورثة الفايجة بلحاج، الشعبة .

القطعة الثانية مساحتها : 01 هـ 21 آ 82 س .

شماال : الطريق ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 32817 - 25؛

جنوبا : الشعبة؛ 

غربا : الشعبة .

القطعة الثالثة مساحتها : 77 آ 59 س.

شماال : الشعبة؛

شرقا : الفايجة الزموري؛

جنوبا : الفايجة بوعزة؛ 

غربا : الفايجة بوعزة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 169 عدد 41 في 23 أكتوبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 03 أكتوبر 2019؛

على   2020 مارس   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10066 - 25

تاريخ االيداع : 21 يناير 2020

طالبو التحفيظ السادة : 

محمد بن احلاج بن محمد بنسبة 2351/4456

زهراء بن احلاج بنت محمد بنسبة 1361/4456

مليكة الطبيب بنت محمد بنسبة 744/4456

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " شبيركات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " شبيركات".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة احملل املدعو القطابة .

مساحته : 44 آ 56 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 15741 - 25؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 8292 - 25؛ 

جنوبا : مسلك عمومي؛

غربا : ورثة البوصي لكبير .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 169 عدد 202 في 18 ديسمبر 2019؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 24 أكتوبر 2019؛

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 10067 - 25

تاريخ االيداع : 21 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي احلجاجي بن العربي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرملية " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرملية ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة سيدي بطاش احملل املدعو الشراردة .

مساحته : 05 هـ 50 آ 37 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : امبارك شعيرات ، مطلب التحفيظ رقم : 1798/29؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد الدغاي، مطلب التحفيظ رقم : 2379 - 25؛

غربا : الشريف بن الطعبوش ، مطلب التحفيظ رقم : 22699/ر .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – صورة طبق االصل لرسم مخارجة عدد 423 سجل 724 مؤرخ في 

03 مارس 1979؛ 

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .
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مطلب رقم 10068 - 25

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد محمد الفيجة بن عمرو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " خالطة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خالطة".

نوعه : أرض فالحية تتكن من قطعتني : 

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

مساحته : 17 هـ 30 آ تقريبا.

القطعة االولى مساحتها : 02 هـ 80 آ

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم : 19257/، الفيجة الزموري؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 19257/ر؛

جنوبا : الطريق ، طالب التحفيظ؛

غربا : الفيجة الزموري .

القطعة الثانية مساحتها : 14 هـ 45 آ 

اجملاورون : 

شماال : الطريق، طالب التحفيظ ؛

شرقا : ورثة الفايجة بوعزة، مزرار محمد؛

جنوبا : ورثة الفايجة علي؛

غربا : الفايجة الزموري ، ورثة طلحة عمر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 90 عدد 251 في 04 أغسطس 2011؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 29 يونيو 2011؛

على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10069 - 25

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020

طالبة التحفيظ : السيدة السعدية العنسي بنت عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البسباسة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدكالي".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 51 آ 47 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوشعيب العنسي ومن معه؛

شرقا : اخلروصي بن احملجوب؛

جنوبا : الكبيرة العنسي ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 87 عدد 275 

في 08 فبراير 2011؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 26 يناير 2011؛

صورة شمسية حلكم عدد 82/19 عدد 394 بتاريخ 02 يوليو 2019؛

صورة شمسية حملضر إجراء قسمة وفرز واجبات في عقار غير محفظ ؛

صورة شمسية لتقرير اخلبرة املؤرخة في 11 ديسمبر 2019؛

اراثة عدلي مضمن بكناش 38 عدد  صورة شمسية لنسخة لرسم 

263 في 31 ماي 2010؛

صورة شمسية لشهادة بعدم االستئناف مؤرخ في أكتوبر 2019؛

على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10070 - 25

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020

طالبة التحفيظ : السيدة الكبيرة العنسي بنت عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البسباسة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكبيرة".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 51 آ 47 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : السعدية العنسي ؛

شرقا : اخلروصي بن احملجوب؛

جنوبا : عبد الرحيم العنسي ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 87 عدد 275 

في 08 فبراير 2011؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 26 يناير 2011؛

صورة شمسية حلكم عدد 82/19 عدد 394 بتاريخ 02 يوليو 2019؛

صورة شمسية حملضر إجراء قسمة وفرز واجبات في عقار غير محفظ ؛

صورة شمسية لتقرير اخلبرة املؤرخة في 11 ديسمبر 2019؛

صورة شمسية لنسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 38 عدد 263 

في 31 ماي 2010؛

صورة شمسية لشهادة بعدم االستئناف مؤرخ في أكتوبر 2019؛

صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 20 في 26 أبريل 2019؛

على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا .
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مطلب رقم 10071 - 25

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحيم العنسي ابن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البسباسة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البركة "

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 01 هـ 02 آ 94 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الكبيرة العنسي ؛

شرقا : اخلروصي بن احملجوب؛

جنوبا : العالية العنسي ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 –رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 87 عدد 275 في 08 فبراير 2011؛

شهادة إدارية مؤرخة في 26 يناير 2011؛

حكم عدد 82/19 عدد 394 بتاريخ 02 يوليو 2019؛

محضر إجراء قسمة وفرز واجبات في عقار غير محفظ ؛

تقرير اخلبرة املؤرخة في 11 ديسمبر 2019؛

نسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 38 عدد 263 في 31 ماي 2010؛

نسخة لشهادة بعدم االستئناف مؤرخ في أكتوبر 2019؛

على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10072 - 25

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020

طالبة التحفيظ : السيدة العالية العنسي بنت عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البسباسة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " هبة".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 51 آ 47 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحيم العنسي ؛

شرقا : اخلروصي بن احملجوب؛

جنوبا : مليكة العنسي ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 87 عدد 275 

في 08 فبراير 2011؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 26 يناير 2011؛

صورة شمسية حلكم عدد 82/19 عدد 394 بتاريخ 02 يوليو 2019؛

صورة شمسية حملضر إجراء قسمة وفرز واجبات في عقار غير محفظ ؛

صورة شمسية لتقرير اخلبرة املؤرخة في 11 ديسمبر 2019؛

صورة شمسية لنسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 38 عدد 263 

في 31 ماي 2010؛

صورة شمسية لشهادة بعدم االستئناف مؤرخ في أكتوبر 2019؛

صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 20 في 26 أبريل 2019؛

على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال .

مطلب رقم 10073 - 25

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة العنسي بنت عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البسباسة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرحمة".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 51 آ 47 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : العالية العنسي ؛

شرقا : اخلروصي بن احملجوب؛

جنوبا : لكبير العنسي ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 87 عدد 275 

في 08 فبراير 2011؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 26 يناير 2011؛

صورة شمسية حلكم عدد 82/19 عدد 394 بتاريخ 02 يوليو 2019؛

صورة شمسية حملضر إجراء قسمة وفرز واجبات في عقار غير محفظ ؛

صورة شمسية لتقرير اخلبرة املؤرخة في 11 ديسمبر 2019؛

صورة شمسية لنسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 38 عدد 263 

في 31 ماي 2010؛

صورة شمسية لشهادة بعدم االستئناف مؤرخ في أكتوبر 2019؛

صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 20 في 26 أبريل 2019؛

على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال .

مطلب رقم 10074 - 25

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد لكبير العنسي بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البسباسة " 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكرم ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 01 هـ 28 آ 67 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مليكة العنسي ؛

شرقا : اخلروصي بن احملجوب؛

جنوبا : سعيد العنسي ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 87 عدد 275 

في 08 فبراير 2011؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 26 يناير 2011؛

صورة شمسية حلكم عدد 82/19 عدد 394 بتاريخ 02 يوليو 2019؛

صورة شمسية حملضر إجراء قسمة وفرز واجبات في عقار غير محفظ ؛

صورة شمسية لتقرير اخلبرة املؤرخة في 11 ديسمبر 2019؛

صورة شمسية لنسخة لرسم اراثة عدلي مضمن بكناش 38  عدد 263 

في 31 ماي 2010؛

صورة شمسية لشهادة بعدم االستئناف مؤرخ في أكتوبر 2019؛

صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 20 في 26 أبريل 2019؛

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10075 - 25

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد سعيد العنسي بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البسباسة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " طيبة ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 01 هـ 28 آ 67 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : لكبير العنسي ؛

شرقا : اخلروصي بن احملجوب؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 12065/س ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 87 عدد 275 

في 08 فبراير 2011؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 26 يناير 2011؛

صورة شمسية حلكم عدد 82/19 عدد 394 بتاريخ 02 يوليو 2019؛

صورة شمسية حملضر إجراء قسمة وفرز واجبات في عقار غير محفظ ؛

صورة شمسية لتقرير اخلبرة املؤرخة في 11 ديسمبر 2019؛

اراثة عدلي مضمن بكناش 38 عدد  صورة شمسية لنسخة لرسم 

263 في 31 ماي 2010؛

صورة شمسية لشهادة بعدم االستئناف مؤرخ في أكتوبر 2019؛

صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 20 في 26 أبريل 2019؛

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10076 - 25

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020

طالبة التحفيظ : السيد رقية بركد بنت محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البسباسة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البستان ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 01 هـ 02 آ 94 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : احمد العنسي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 9015/س .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 87 عدد 275 

في 08 فبراير 2011؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 26 يناير 2011؛

صورة شمسية حلكم عدد 82/19 عدد 394 بتاريخ 02 يوليو 2019؛

صورة شمسية حملضر إجراء قسمة وفرز واجبات في عقار غير محفظ ؛

صورة شمسية لتقرير اخلبرة املؤرخة في 11 ديسمبر 2019؛

 38 بكناش  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  لنسخة  شمسية  صورة 

عدد263 في 31 ماي 2010؛

صورة شمسية لشهادة بعدم االستئناف مؤرخ في أكتوبر 2019؛

 21 في   349 بكناش  مضمن  عدلي  وكالة  لرسم  شمسية  صورة 

سبتمبر 2007؛

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا .

مطلب رقم 10077 - 25

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد احمد العنسي بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البسباسة " 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرمي ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 01 هـ 13 آ 06 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رقية بركد؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : حسن العنسي؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 9015/س .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 87 عدد 275 

في 08 فبراير 2011؛

2 -صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 26 يناير 2011؛

صورة شمسية حلكم عدد 82/19 عدد 394 بتاريخ 02 يوليو 2019؛

صورة شمسية حملضر إجراء قسمة وفرز واجبات في عقار غير محفظ ؛

صورة شمسية لتقرير اخلبرة املؤرخة في 11 ديسمبر 2019؛

 38 بكناش  مضمن  عدلي  اراثة  لرسم  لنسخة  شمسية  صورة 

عدد263 في 31 ماي 2010؛

صورة شمسية لشهادة بعدم االستئناف مؤرخ في أكتوبر 2019؛

صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 20 في 26 أبريل 2019؛

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال .

مطلب رقم 10078 - 25

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : السيد حسن العنسي بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البسباسة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " زينب ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 90 آ 45 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمد العنسي ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : بوشعيب العنسي ومن معه؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 9015/س .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 – صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 87 عدد 275 

في 08 فبراير 2011؛

صورة شمسية لشهادة إدارية مؤرخة في 26 يناير 2011؛

صورة شمسية حلكم عدد 82/19 عدد 394 بتاريخ 02 يوليو 2019؛

صورة شمسية حملضر إجراء قسمة وفرز واجبات في عقار غير محفظ ؛

صورة شمسية لتقرير اخلبرة املؤرخة في 11 ديسمبر 2019؛

اراثة عدلي مضمن بكناش 38 عدد  صورة شمسية لنسخة لرسم 

263 في 31 ماي 2010؛

صورة شمسية لشهادة بعدم االستئناف مؤرخ في أكتوبر 2019؛

صورة شمسية لرسم وكالة عدلي مضمن بكناش 20 في 26 أبريل 2019؛

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال .

مطلب رقم 10079 - 25

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد علي طرشي بن الزوين .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الرملية ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرملية ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت احملل املدعو " اوالد اشطان ".

مساحته : 01هـ 91آ 43 س تقريبا . 

شماال : طرشي محمد ؛

شرقا : مسلك عمومي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 9788/س؛

غربا : الرسمني العقاريني عدد : 23826 - 25 و26960 - 25 .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 140 عدد 224 في 05 أبريل 2017؛

شهادة إدارية مؤرخة في 10 يناير 2017؛

على   2020 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10080 - 25

تاريخ االيداع : 27 يناير 2020 

للشرب  واملاءالصالح  للكهرباء  الوطني  املكتب   : التحفيظ  طالب 

"قطاع املاء " .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محطة املعاجلة ".

متر   2150 خزان   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

مكعب ر 1 –ق 01. ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة احالف احملل املدعو اوالد الشايب .

مساحته : 10آ 50 س تقريبا . 

شماال : املهدي البعير ؛

شرقا : املهدي البعير ؛
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جنوبا : املهدي البعير ؛

غربا : املهدي البعير.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

لرسم ملكية عدلي مضمن بكناش 164 عدد 201  صورة شمسية 

في 25 يونيو 2019؛

نسخة من اجلريدة الرسمية رقم : 5437 املؤرخة في 11 يناير 2017؛

محضر االتفاق بالتراضي مؤرخ في 11 سبتمبر 2019؛

تصميم جتزيئي ؛

على   2020 مارس   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10081 - 25

تاريخ االيداع : 27 يناير 2020 

للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب   : التحفيظ  طالب 

"قطاع املاء " .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " محطة املعاجلة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محطة الضخSP1 -ق 23

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط احملل املدعو اوالد يعكوب .

مساحته : 28 آ 15 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 14343 - 25 ؛

شرقا : ممر ؛

جنوبا : املكندز احلاج احملجوبي سليمان ؛

غربا : احملجوبي حليمة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 02 في   264 عدد   164 بكناش  مضمن  عدلي  ملكية  لرسم  نسخة 

أكتوبر 2019؛

نسخة من اجلريدة الرسمية رقم : 5559 املؤرخة في 15 ماي 2019؛

محضر االتفاق بالتراضي مؤرخ في 11 سبتمبر 2019؛

تصميم جتزيئي 

على   2020 مارس   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10082 - 25

تاريخ االيداع : 27 يناير 2020 

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب السعداني بن عبد الرحمان .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املرس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرس" 

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني الواد

مساحته : 01 هـ 34 آ 30 س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 22670 - 25 ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : مدون علي ، مطلب التحفيظ 5539 - 25، ورثة احلاج الطاهر ؛

غربا : تيبر محمد .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 165 عدد 114 في 23 يوليو 2014؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 170 عدد 178 في 25 ديسمبر 2019؛

نسخة لشهادة إدارية مؤرخة في 26 يونيو 2014؛

إذن بالبيع مؤرخ في 17 ديسمبر 2019؛

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" إناس لينة " 

مطلب رقم : 5991 - 25 الذي أدرج االعالن عن حتديد

باجلريدة الرسمية رقم : 649 املؤرخة في 26 ديسمبر 2007.

مسطرة  فان   2020 يناير   28 فـي  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" إناس لينة " موضوع مطلب التحفيظ رقـم : 

5991 - 25 الكائن باقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة 

تتابع من االن فصاعدا في اسم السيد ميالد عبد اجلليل بن الطاهر .

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

رسم شراء مضمن كناش 52 عدد 323 بتاريخ 02 نوفمبر 2004؛

احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان 

مازي املصطفى    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3787 - 26

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : مجدوبي عبد الرحيم بن بوشعيب 

بصفته طالب التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : "دندون "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دندون "

نوعه : ارض بها سكنى من طابق أرضي

موقعه : عمالة احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد معزة

مساحته : 04 ار

شماال : حجر منمر- ورثة زهرة بنت محمد

جنوبا : الطريق- ورثة محمد بن احلاج
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شرقا : عشاق يامنة بنت محمد

غربا :  ورثة زهرة بنت محمد بن احلاج- الطريق

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 443 كناش االمالك 23 بتاريخ 28 فبراير 1991

2 - شهادة ادارية عدد 216 بتاريخ 09 سبتمبر 2013

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 30 مارس 2020 على 

الساعة 09 و 30د صباحا

مطلب رقم 3788 - 26

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالبا التحفيظ : 

1 - عبد احمليد اماللي بن حجاج

2 - صالح لبريهمي بن الطاهر

بصفتهما طالبي التحفيظ على الشياع سوية بينهما

االسم الذي يعرف به امللك : "فدان العشة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان اخلير "

نوعه : ارض فالحية

موقعه : عمالة احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي علي اشطيبة

مساحته : 58 ار 62 سنتيار

شماال : الرسم العقاري 29377 - 26

جنوبا : احلاج احمد حوري

شرقا : فاطنة بنت التهامي بن علي

غربا :  القائد حوري

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 520 كناش االمالك 16 بتاريخ 05 فبراير 2008

2 - شهادة ادارية عدد 04 الصادرة عن عمالة احملمدية بتاريخ 16 يناير 2008

3 - رسم شراء عدلي عدد 532 كناش االمالك 16 بتاريخ 07 فبراير 2008

4 - رسم وكالة عدلي عدد 495 ص 480 كناش 65 بتاريخ 19 نوفمبر 2007

5 - رسم شراء عدلي عدد 551 كناش االمالك 16 بتاريخ 14 فبراير 2008

6 - رسم استدراك عدلي عدد 548 كناش احملتلفة 103 بتاريخ 

31 اكتوبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 30 مارس 2020 على 

الساعة 10 و 30د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

عبد احلميد سفيان    

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41356 - 27

تاريخ االيداع : 23 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : احمد امزيان بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امزيان"

نوعه : ارض عارية .

 : : اقليم و دائرة خنيفرة، جماعة سيدي المني، املكان املدعو  موقعه 

حي امحيجيبة .

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد كرومي ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛ 

غربا : عصام احلبيب .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدد 73 مؤرخ في 30 يناير2017 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 25 مارس 2020 على 

الساعة العاشرة .

مطلب رقم 41357 - 27

تاريخ االيداع : 23 يناير 2020. 

طالبي التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - عبد الرحيم نافيل بن اسعيد ؛ 

2 - مينة الكاس بنت محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نافيل ومينة"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم خنيفرة دائرة و جماعة اجلموس، املكان املدعو : حي الفتح .

مساحته : 69 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الدحاني املعطي ؛

شرقا : برهموشي سعيد ؛

جنوبا : العمراني عبد الرحمان؛ 

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 161 مؤرخ في 15 ابريل 2005 ؛ 

2 - عقد شراء عدلي عدد 53 مؤرخ في 10 ديسمبر 2013 ؛ 
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3 - عقد شراء عدلي عدد 734 مؤرخ في 15 يونيو 2017 ؛

4 - ملحق اصالحي عدد77 مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 ؛ 

5 - شهادة ادارية عدد 116 مؤرخة في 02 اغسطس 2018.

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

الساعة الثانية عشرة .

مطلب رقم 41358 - 27

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020. 

طالبة التحفيظ : حياة محاسني بنت عبد اهلل. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ماك حياة"

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : تزارت اعراضن زنقة 16 رقم 01 .

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املفضل محمد ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : باسو الصحراوي 

غربا : موالي احمد.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 34 مؤرخ في 16 ماي 2008 ؛

2ـ رسم شراء عدلي عدد 289 مؤرخ في 18 مارس 2010؛

3 - عقد شراء عدلي عدد 153 مؤرخ في 27 يونيو 2012 ؛ 

4ـ شهادة ادارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2019 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 25 مارس 2020 على 

الساعة الثانية عشر .

مطلب رقم 41359 - 27

تاريخ االيداع : 24 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : خي حروشي بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خي "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، ، املكان املدعو : حي السيري .

مساحته : 43 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : بار هادي ؛

جنوبا : الهاشمي احمد ؛ 

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 137 مؤرخ في 02 سبتمبر 2008 

2 - عقد شراء عدلي عدد 2091 مؤرخ في 17 اغسطس 1995 

3 شهادة ادارية عدد 314 مؤرخة في 07 اكتوبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 25 مارس 2020 على 

الساعة الثانية والنصف .

مطلب رقم 41360 - 27

تاريخ االيداع : 27 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : العربي االدريسي بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " االدريسي "

نوعه : ارض عارية .

موقعه : مدينة خنيفرة ، املكان املدعو : حي اساكا .

مساحته : 84 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اوطالب موحى ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : محمد االدريسي ؛ 

غربا : احرارمونة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 220 مؤرخ في 26 ماي 2016 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 27 مارس 2020 على 

الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41361 - 27

تاريخ االيداع : 27 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : احلسني الناظفي بن ايشي

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الناظفي "

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول .

موقعه : اقليم خنيفرة ، ، املكان املدعو : حي اساكا .

مساحته : 62 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : بودس محمد ؛

جنوبا : فاطمة احلاج ؛

غربا : اسمهان .
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احلقوق العينية : الشئ. 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 439 مؤرخ في 26 يونيو 1978 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 1826 مؤرخ في 30 اغسطس 1986

3 - عقد مخارجة عرفي مؤرخ في 20 يوليو 1990 ؛

4 - رسم شراء عدلي عدد 08 مؤرخ في 13 ديسمبر 2013؛

5 شهادة ادارية عدد 01 مؤرخة في 03 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 27 مارس 2020 على 

الساعة العاشرة والنصف .

مطلب رقم 41362 - 27

تاريخ االيداع : 28 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : لغفيري عبد الرحمان بن موالي الناجي

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد الرحمان "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت، املكان املدعو : حي محمد نطوطو .

مساحته : 01 ارتقريبا.

حدوده : 

شماال : الفقير محمد ؛

شرقا : احلاج محمد باحلاج؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد566 مؤرخ في 10 يوليو 1989 .

2 - شهادة ادارية عدد 04 مؤرخة في 16 يناير 2020 .

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 30مارس 2020 على 

الساعة العاشرة والنصف .

مطلب رقم 41363 - 27

تاريخ االيداع : 28 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : لغفيري عبد الرحمان بن موالي الناجي

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك عبد الرحمان "

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني .

موقعه : اقليم خنيفرة ، مدينة مريرت، املكان املدعو : حي بولشفار2 .

مساحته : 01 ارتقريبا.

حدوده : 

شماال : فادي محمد ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : احمد بدر الزمان ؛ 

غربا : باعسو ايت بومجان . 

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد1232مؤرخ في 10 سبتمبر 2008؛ 

2 - عقد شراء عدلي عدد 1182 مؤرخ في 18 سبتمبر 2013 ؛

3 - اصالح رسم شراء عدلي عدد 332 مؤرخ 07 اغسطس 2014 ؛

4 شهادة ادارية عدد 31 مؤرخة في 19 اغسطس 2019 ؛ 

5 - اقرار ببيع توثيقي مؤرخ في 24 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يـوم 30 مارس 2020 على 

الساعة االتاسعة والنصف .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة ورزازات

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " رياض فرحانة " .

مطلب رقـم : 42011 - 28 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقـم 1037 املؤرخـة في : 14 نوفمبر 2018.

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   24  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو : "رياض فرحانة" موضوع مطلب التحفيظ رقم 

احملل  ترميكت،  ،جماعة  ورزازات  ودائرة  بإقليم  الكائن   ،28  -  42011  :

املدعو : تابونت، تتابع من االن فصاعدا مبساحة "12ار 05 سنتيار" بدال 

من "10 ار" .

والكل مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور 

وكدا ملحق تصحيحي تابث التاريخ في 05 نوفمبر 2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " رياض فرحانة " .

مطلب رقـم : 42012 - 28 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية رقـم 1039 املؤرخـة في : 28 نوفمبر 2018.

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   24  : في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو : "رياض فرحانة" موضوع مطلب التحفيظ رقم 

احملل  ترميكت،  ،جماعة  ورزازات  ودائرة  بإقليم  الكائن   ،28  -  42012  :

املدعو : تابونت، تتابع من االن فصاعدا مبساحة "01ار 48 سنتيار" بدال 

من "01 ار" .

والكل مبقتضى نفس العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور 

وكدا ملحق تصحيحي تابث التاريخ في 05 نوفمبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     
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محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 35967 - 30 

تاريخ اإليـداع : 30 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة قنديلي بنت قاسم بن بوسلهام.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : " مزارع القاسميني".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان امير".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم و مدينة سيدي قاسم، جانب الطريق اإلقليمية رقم 

4270، احملل املدعو : "مزارع القاسميني".

مساحته : 17 آر 63 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : جنان هشام؛

جنوبا : احلميد يشبي؛

شرقا : طريق اوطيطة؛ 

غربا : جنان ولد ميتة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 من شعبان 1440 - 03 

 25 رقم  األمالك  كناش   364 صحيفة   233 بعدد  مضمن   2019 ماي 

بقسم التوثيق بسيدي قاسم.

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)9h( الساعة التاسعة صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

عبد اللطيف مريزيك    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-145949

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة يامنة بال بنت محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك : " ثالث ندبريك 4 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ثالث ندبريك 4"

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " ثالث ندبريك "،

مساحته : 78 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رقبة بال ، 

شرقا : ورثة ادبوعالل ،

جنوبا : رسم عقاري رقم 31-21602 ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 15 مارس 2018 ،

صورة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 أكتوبر 2015 .

شهادة ادارية مؤرخة في 23 أبريل 2018 عدد 54/2018 ،

على   2020 مارس   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-145950

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة زينة بال بنت محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك : " افتاس 09 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك زينة"

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " حي افتاس "،

مساحته : 01 آ 59 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 31-27715 ، 

شرقا : رسم عقاري رقم 31-20630 ، 

جنوبا : الطريق،

غربا : بال عائشة ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

نسخة طبق االصل لرسم هبة عدلي مؤرخ في 16 فبراير 2016 ،

صورة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 أكتوبر 2015 .

شهادة ادارية مؤرخة في 11 أبريل 2019 عدد 63/2019 ،

على   2020 مارس   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-145951

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة فاضمة بولكريس بنت أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك : " الضايت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فاضمة "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " الضايت "،

مساحته : 02 آ 40 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة فاضمة بنت ابراهيم ، 
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شرقا : مساحة خضراء ، 

جنوبا : مصطفى مصدق واكرام ،

غربا : بلكوكو،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 يوليو 2019 .

على   2020 مارس   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145952

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة فاضمة بولكريس بنت أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك : " الضايت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " فاضمة "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " الضايت "،

مساحته : 80 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : كوتي البشير ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : عابيد الطيب ،

احلقوق العينية : الشيء . 

في11  مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  االصل  طبق  نسخة   : امللك  أصل 

يوليو 2019

على   2020 مارس   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145953

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة كوثر التروزي بنت ابراهيم 

االسم الذي يعرف به امللك : " قرعة الساحل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قرعة الساحل "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " دوار ادحموش"،

مساحته : 10 آ 19 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة علي اوليزيد ، 

شرقا : اضلحا البشير ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-1249 ،

غربا : رسم عقاري رقم 31-29263 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم نسخة من عقد هبة عدلي مؤرخ في 23 يناير 2020 ، 

صورة لرسم هبة عدلي مؤرخ في 27 فبراير 2017 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 فبراير 2015 ، 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2013 ،

صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 10 ديسمبر 2012

صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 04 سبتمبر 2013

على   2020 مارس   25 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145954

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020 .

طالبا التحفيظ :

السيد أحمد كوكوز بن علي ،

السيد العربي كوكوز بن علي ،

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك : " دار كوكوز"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار كوكوز"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق اول ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" زنقة محمود اداكفا "،

مساحته : 01 آ 32 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة بن خموش ، 

شرقا : محمد بن عبد اهلل الرسموكي، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : احلاج محمد الكتاني،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 فبراير 1986 ، 

شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 22 يناير 2020 عدد 02/2020،

شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 22 يناير 2020 عدد 03/2020،

على   2020 مارس   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145955

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020 .

طالبا التحفيظ :

السيد الطاهر اكرام بن أحمد ،

السيد مصدق مصطفى بن احلسني ،

مناصفة بينهما على الشياع ،
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االسم الذي يعرف به امللك : " الضايت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكرام "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " الضايت "،

مساحته : 80 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مصدق احلسني ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : ورثة سلطانة بنت خديجة ،

غربا : الطيب عابيد ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : صورة طبق االصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 يوليو 2019 ،

على   2020 مارس   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145956

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020 .

طالبا التحفيظ :

السيد الطاهر اكرام بن أحمد ،

السيد مصدق مصطفى بن احلسني ،

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الضايت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اكرام "

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " الضايت "،

مساحته : 02 آ 40 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : بولكريس ، 

شرقا : مساحة خضراء ، 

جنوبا : ورثة سلطانة بنت خديجة ،

غربا : بلكوكي فاطمة ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 يوليو 2019 ،

على   2020 مارس   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145957

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد يوسف بليزيد بن الهاشم ،

االسم الذي يعرف به امللك : " بيزمي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بليزيد "

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو" حي بوتيني "،

مساحته : 88 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : جمجاض مبارك ، 

شرقا : ابراهيم بالهدان ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : ابراهيم بالهدان ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 أبريل 2019 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 يناير 2018 ،

رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 25 مارس 2019 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 يناير 2013 ،

عقد شراء عرفي مؤرخ في 07 نوفمبر 2007 ،

عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 20 ديسمبر 1999 ،

عقد شراء عرفي مصحح االمضاء في 16 أكتوبر 1998 ، 

شهادة ادارية مؤرخة في 03 سبتمبر 2019 عدد 147/124/2019 ،

على   2020 مارس   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145958

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد علي مومادي بن احلسني ،

االسم الذي يعرف به امللك : " ابوزار"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك مومادي"

نوعه : أرض عارية ،

احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  املعدر  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار امرزكان "،

مساحته : 02 آ 46 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زنقة ، 

شرقا : زنقة ، 

جنوبا : فقير سي سعيد ،

غربا : أحمد بن صالح أغبو ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 ، 

رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في27 يناير 2020 ،

رسم هبة عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2012 ،
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رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 سبتمبر 2012 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 27 نوفمبر 2019 عدد 22 ،

على   2020 مارس   31 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145959

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة ايت حمو بنت أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك : " اكي واسيف "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكي واسيف"

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

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" حي أميان"،

مساحته : 07 آ 44 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ايت رضوان بعضا وايت القايد احلاج احلسن بعضا آخر، 

شرقا : ممر بعضا وايت رضوان بعضا آخر،

جنوبا : ممر،

غربا : اجلبل ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 2014 ، 

على   2020 مارس   31 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145960

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان ادكغير بن جامع 

االسم الذي يعرف به امللك : " دوكني ندالعربي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ازغار "

نوعه : أرض فالحية ،

موقعه : جماعة وجان قيادة أوالد جرار دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو" 

دوار تنوت "،

مساحته : 01 هـ 24 آ 07 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-17720 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-18199 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 سبتمبر 2019 ، 

على   2020 مارس   31 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30 بعد الزوال 

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62212 - 35

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : غزلة نور الدين بنت املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : بالد الزنزون.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك غزلة.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم جماعة تاملست حي املسيرة. 

مساحته : 01 آ 44 س تقريبا.

حدوده

شماال : عبد اجلليل شوقي – الرسم العقاري عدد 4064 - 35. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : محمد الفصح – عبد الكبير فرحان.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 يوليو 2019.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 07/ ب ت مؤرخة في 16 يونيو 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 مارس 2020 مع 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 62213 - 35

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الناصر لواح ابن امبارك.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : رقوان البيض.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : رقوان البيض.

نوعه : أرض فالحية.

سيدي  جماعة  امرامر  قيادة  احلنشان  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

محمد اومرزوق دوار القرية. 

مساحته : 07 هـ تقريبا.

حدوده

شماال : الركراكي النديري بن عبد الدائم. 
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شرقا : ورثة محمد بن عبد الدائم.

جنوبا : مبارك بن الدائم – مينة بنت عبد الدائم.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 ديسمبر 2018.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2018.

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 17/ م ش د مؤرخة في 22 نوفمبر 2018.

- شهادة إدارية عدد 05/2019 مؤرخة في 14 اكتوبر 2019

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62214 - 35

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم الفتحي ابن عائشة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دار مربوط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار مربوط.

نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اوناغة دوار دوار الرويسات. 

مساحته : 01 آ 37 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : زهرة بنت العطار.

جنوبا : ورثة احلسني شرمية – ممر خاص.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 يونيو 2014.

- شهادة إدارية عدد 57/ 2014 مؤرخة في 06 يونيو 2014.

- شهادة إدارية عدد 27/2019 مؤرخة في 12 نوفمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 مارس 2020 مع 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 62215 - 35

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : 

- احمد نبيه ابن محمد 

– عبد اهلل نبيه ابن محمد 

– عبد الرحيم نبيه ابن محمد 

- فاظمة نبيه بنت محمد 

- فاطمة نبيه بنت محمد 

- خديجة نبيه بنت محمد 

- امينة نبيه بنت محمد

- عائشة نبيه بنت محمد

- زهرة نبيه بنت محمد 

- السعدية نبيه بنت محمد 

- حفيظة نبيه بنت محمد

- كلثومة نبيه بنت محمد.

اثنني لكل  الشياع بنسبة سهمني  للتحفيظ على  بصفتهم طالبا 

واحد من الذكور و سهم واحد لكل بنت من أصل 15 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أكادير اجلديد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أكادير اجلديد.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة وجماعة سميمو مركز سميمو. 

مساحته : 80 آ تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : ورثة نبيه سعيد- ورثة عبد اهلل بن احلاج معضورة.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- نسخة من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 1985.

- رسم إراثة عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2018.

- نسخ طبق األصل لثماني وكاالت عرفية مؤرخة في 16 أكتوبر 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 23 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62216 - 35

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 3351 - 3350.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 3351-3350.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة محمد القري رقم 119 - 121. 

مساحته : 21 س تقريبا.

حدوده

شماال : الرسم العقاري عدد 9495/م. 

شرقا : ورثة احلسني بوناصر.

جنوبا : زنقة محمد القري.

غربا : قيروش سعيد.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 2880 مؤرخة في 27 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 24 مارس 2020 مع 12 : 00 زواال.
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مطلب رقم 62217 - 35

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 3364.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 3364.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي وطابق اول وسطح.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة ابن خلدون رقم 51. 

مساحته : 21 س تقريبا.

حدوده

شماال : زنقة سيدي قاسم. 

شرقا : زنقة ابن خلدون.

جنوبا : توفيق سعيد.

غربا : الرسم العقاري عدد 27193 - 35.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 2845 مؤرخة في 20 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 24 مارس 2020 مع 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 62218 - 35

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الوهاب البصيلي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اورتي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اورتي.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الصويرة دوار الغزوة. 

مساحته : 09 آ 67 س تقريبا.

حدوده

شماال : عمر غماس. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : حميد البصيلي – حفيظ البصيلي.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 10090 - 35.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 22 ماي 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 ماي 2019

- صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 20 مؤرخة في 05 ابريل 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 24 مارس 2020 مع 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 62219 - 35

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد املغيت التوريري ابن عبد الرحمان.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك السدر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك السدر.

نوعه : أرض عارية محاطة بسور بها أساس بناء ومطفية وأشجار الزيتون.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة وجماعة أوناغة دوار آيت حامد. 

مساحته : 20 آ تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : عبد الرحمان التوريري.

جنوبا : عبد الرحمان التوريري.

غربا : خديجة التوريري.

احلقوق العينية : طريق عمومي يخترق امللك.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 ابريل 2015.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 17/ 2015 مؤرخة في 30 مارس 2015.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 مارس 2020 مع 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 62220 - 35

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : زينب ساخي بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اكدال.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكدال.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي 

دوار آيت ياسني. 

مساحته : 19 آ 46 س تقريبا.

حدوده

شماال : زهرة الساخي. 

شرقا : ورثة الكورة.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26632 - 35.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : طريق عمومية تخترق امللك.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 ابريل 2019.

- شهادة إدارية عدد 19/ 2019/ ق ق ج مؤرخة في 28 ابريل 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 مارس 2020 مع 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 62221 - 35

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : محجوبة بوصبع بنت عبد العاطي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الضهر.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الضهر.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والتني واألركان.

موقعه : إقليم الصويرة جماعة تاملست دوار ايت ارشيد. 

مساحته : 18 آ 40 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : طريق عمومي-مجوك بلعيد – ورثة صابر بوجمعة.

غربا : صابر رقية.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 02 ماي 2019.

- شهادة إدارية عدد 03/ ب ت مؤرخة في 26 ابريل 2019.

- نسخة طبق األصل لتصميم موقعي.

تاريخ التحديد 25 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62222 - 35

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ميلود بوتزارت ابن محمود.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : لوضة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لوضة.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي 

دوار فلوست.

مساحته : 06 آ 78 س تقريبا.

حدوده

شماال : خديجة مومن. 

شرقا : امللك الغابوي موضوع الرسم العقاري عدد 20653 - 35.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : خديجة مومن.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 ابريل 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 اغسطس 2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 اغسطس 2019.

- شهادة إدارية عدد 56/ ق ق ج مؤرخة في 25 ابريل 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 26 مارس 2020 مع 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 62223 - 35

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1187.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1187.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

موقعه : مدينة الصويرة السوق اجلديد رقم 17. 

مساحته : 09 س تقريبا.

حدوده

شماال : السوق اجلديد. 

شرقا : األحباس.

جنوبا : زنقة طنجة.

غربا : ملك الزاوية التجانية.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 2846 مؤرخة في 20 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 26 مارس 2020 مع 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62224 - 35

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1185.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1185.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

موقعه : مدينة الصويرة السوق اجلديد رقم 05. 

مساحته : 09 س تقريبا.

حدوده

شماال : السوق اجلديد. 

شرقا : السوق اجلديد.

جنوبا : زنقة طنجة.

غربا : محامد آيت القبة.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 2844 مؤرخة في 20 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 26 مارس 2020 مع 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62225 - 35

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دكان عدد 1211.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دكان عدد 1211.

نوعه : أرض بها دكان بالسفلي بهوائه.

موقعه : مدينة الصويرة سوق السمك رقم 143. 

مساحته : 12 س تقريبا.



935 عدد 1101 - 10 جمادى االخرة 1441 )05 فبراير 2020(

حدوده

شماال : سوق السمك. 

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد 59441 - 35 – 59445 - 35.

جنوبا : ورثة موالي الطيب – الربيعي ابراهيم.

غربا : ورثة الهاللي محجوب.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 2879 مؤرخة في 27 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 26 مارس 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62226 - 35

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : حسن الهدري ابن احمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أدوار آيت مهدي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أدوار آيت مهدي.

نوعه : أرض بها دار للسكن من سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة آيت داوود قيادة بيزضاض جماعة سيدي 

غامن دوار اكي نتما. 

مساحته : 02 آ 85 س تقريبا.

حدوده

شماال : عبد الرحمان بالعزري. 

شرقا : مسلك خاص عرضه 03 امتار.

جنوبا : محمد جبران.

غربا : عبد اهلل شكري.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2017.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 02/ 2017 مؤرخة في 23 يونيو 2017.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 26 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62227 - 35

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ : موالي عبد العالي بوزكراوي ابن موالي محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الهري.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الهري.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة وجماعة احلنشان حي الزاوية. 

مساحته : 01 آ 59 س تقريبا.

حدوده

شماال : ممر عمومي - الركراكي اشكيكة. 

شرقا : الزنقة.

جنوبا : بلعيد الركيتي – مطلب التحفيظ عدد30322 - 35.

غربا : ورثة الرباطية امبارك.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 يوليو 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 سبتمبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 21 ق ش د مؤرخة في 03 يونيو 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 30 مارس 2020 مع 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 62228 - 35

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : جماعة سيدي بولعالم.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : قرب اجلامع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قرب اجلامع.

نوعه : أرض بها مقر اجلماعة ومسكنيني وظيفيني ومحالت جتارية.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة احلنشان قيادة امرامر جماعة سيدي بولعالم. 

مساحته : 20 آ 13 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي - مسجد – سعيد اجملدوب – عبد الهادي الهواري. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : ابراهيم الوزاني – بوجمعة الكرش - طريق عمومي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 يناير 2018.

- شهادة إدارية عدد 01/م ت مؤرخة في 15 يناير 2018.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 30 مارس 2020 مع 12 : 00 زواال.

احملافظ على العقارية بالصويرة بالنيابة

مونية املكروني     

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32777 - 36

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : محمد نخشى 

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

نوعه : ارض بها بناء يشتمل على سفلي وطابقني علويني 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير جتزئة املزوري.

مساحته : 01 آر 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة

جنوبا : زنقة 

شرقا : أحمد الوزاني – عبد السالم الشنتوف 

غربا : عبد االله احلدادي 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 12 صحيفة 396 عدد 521 

بتاريخ : 4 ديسمبر 1988.

- صورة طبق األصل لعقد توكيل عدلي مضمن بدفتر اخملتلفة رقم 73 

صحيفة 377 عدد 590 بتاريخ : 04 ماي 1983.

-صورة طبق األصل لعقد توكيل بتاريخ : 22 ابريل 1988.

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

الساعة 09 والنصف صباحا؛

مطلب رقم 32778 - 36

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر البشيخة دار لوطا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر البشيخة دار لوطا "

نوعه : ارض فالحية.

ظهر   : املدعو  احملل  القلة  سوق  جماعة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

البشيخة دار لوطا.

مساحته : 12 آر 67 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : شعبة

جنوبا : طريق

شرقا : عبد السالم حمو

غربا : عبد االسالم دار بن عمر. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

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

الساعة 12 والنصف ظهرا؛

مطلب رقم 32779 - 36

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الظهر دار لوطا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الظهر دار لوطا "

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة سوق القلة احملل املدعو : الظهر دار 

لوطا.

مساحته : 19 آر 08 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : شعبة

جنوبا : طريق

شرقا : عبد االسالم دار بن عمر 

غربا : محمد طابو. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

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

الساعة 14 : 00 زواال؛

مطلب رقم 32780 - 36

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان اجلامع 65376 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان اجلامع 65376 "

موقعه : إقليم العرائش، جماعة الساحل احملل املدعو : جنان اجلامع 65376 "

مساحته : 28 آر 97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد الشادلي- ورثة أحمد بنادي-ورثة التهامي بوخارق.

جنوبا : ورثة املودن.

شرقا : اخلندق

غربا : األحباس. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

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

الساعة 12 : 30 زواال؛

مطلب رقم 32781 - 36

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " البيامل 65377"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البيامل 65377"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، جماعة الساحل احملل املدعو : البيامل 65377.

مساحته : 39 آر 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بنادي أحمد.

جنوبا : اخلندق

شرقا : ورثة بوخارق محمد وورثة حسن السويسي. 

غربا : ورثة بنادي أحمد. 
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احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

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

الساعة 11 : 00 صباحا؛

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 64100 - 37

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : محمد افروخ بن محمد ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " مرج حمدونة " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مرج جمدونة ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو احجر مطاحن .

مساحته : 01 ار 05 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق عرضها 4 امتار ؛ 

شرقا : الوردي زينب و امال و ميساء ؛ 

جنوبا : الطريق . 

غربا : السعيدي سي عبدالعالي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم صدقة عدلي بتاريخ 20 ماي 1998 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 6 يونيو 2013 ؛ 

رسم صدقة عدلي بتاريخ 17 ديسمبر 2019 ؛ 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64101 - 37

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : عبدالرحيم الصبيرو بن عبدالسالم ؛ 

امل العبادي بنت عبداهلل بنسبة متساوية بينهما ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قلعة بوفول " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قلعة بوفول ؛

مشتمالته : أرض بها بناية من نصف طابق حتت ارضي و اخر ارضي و 

اخر علوي ؛

موقعه : اقليم و دائرة تاونات جماعة تاونات احملل املدعو قلعة بوفول .

مساحته : 1 ار 00 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : احلاج عبداهلل العبادي ؛ 

جنوبا : احلاج عبداهلل العبادي . 

غربا : محمد الصبيرو و الرسم العقاري عدد 2225 - 37 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم صدقة عدلي بتاريخ 3 اكتوبر 1997 ؛ 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64102 - 37

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : سعيد الهواري بن محمد ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " كركار " 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : كركار ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

دوار عني مناخر  دائرة تيسة جماعة مساسة  تاونات  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو كركار .

مساحته : 01 هـ 4 ار 22 س س تقريبا. 

حدوده  : 

القطعة األولى 

شماال : الطريق اجلهوية رقم 508 ؛ 

شرقا : محمد العلمي ؛ 

جنوبا : عبدالعالي الشيكر . 

غربا : ورثة العربي الشيكر و ادريس العلمي ؛

القطعة الثانية 

شماال : عمر الشيكر ؛ 

شرقا : محمد العلمي ؛ 

جنوبا : ورثة عمار لكدالي . 

غربا : ورثة ادريس العلمي وورثة عمار لكدالي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم شراء عدلي بتاريخ 28 اغسطس 2019 ؛ 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 28 اغسطس 2019 ؛ 

رسم شراء عدلي بتاريخ 28 اغسطس 2019 ؛ 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 28 اغسطس 2019 ؛

 .h 10 30 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20 مارس 2020 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

ابن طامة يوسف    

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31618 - 39

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة لتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حقلة بتفركجوط «.    
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نوعـه : ارض فالحية بها اشجار لوز.

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

مساحته : 22 ار 54 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ارشيش الطيب و بعضا ايدر احلسن بن علي؛ 

شرقا : اد سعيد إبراهيم؛ 

جنوبا : اخرازن؛

غربا : الواد؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : شهادة ادارية عدد 34 مؤرخة في 06 يناير 2020.

تاريخ التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31619 - 39

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة لتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حقلة بتشاكشت «.    

نوعـه : ارض فالحية بها اشجار لوز .

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

مساحته : 03 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : جبري احمد بن محمد؛ 

شرقا : املصرف ؛ 

جنوبا : املصرف؛

غربا : ايت درا محمد بن أحمد و ايت درا حلسن بن علي؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : شهادة ادارية عدد 33 مؤرخة في 06 يناير 2020. 

تاريخ التحديد : 24 مارس 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31620 - 39

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة لتارودانت.

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

نوعـه : ارض فالحية بها اشجار لوز .

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

مساحته : 05 ار 94 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر و من بعده ايت يوسف عبد الرحمان؛ 

شرقا : ادحلاج حسن؛ 

جنوبا : جبري احمد بن محمد؛

غربا : املصرف؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : شهادة ادارية عدد 32 مؤرخة في 06 يناير 2020. 

تاريخ التحديد : 24 مارس 2020 على الساعة 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 31621 - 39

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد السعيد ناي بن احلسن بن محمد.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية دات طابق أول.

موقعه : حي االمل تودجنت اقليم تارودانت.

مساحته : 00 ار 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق. 

جنوبا : ورثة الكرسيفي منهم محمد؛

غربا : عبد العزيز الزيغ؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 24 اكتوبر 2019.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 27 سبتمبر 2007.

- رخصة البناء عدد 2005/359 مؤرخة في 11 نونبر 2005.

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

مطلب رقم 31622 - 39

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيدة فاضنة دريسي بنت موالي احمد بنسبة 14/48.

- السيد يوسف بنوح بن عمر بنسبة 17/48.

- السيد زين العابدين بنوح بن عمر بنسبة 17/48.

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : دوار امعازة جماعة اخلنافيف قيادة اوالد امحلة اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 10 وبعضا عبد النبي زينوف؛ 

شرقا : القاف محمد و بعضا زينوف عبد النبي ؛ 

جنوبا : ورثة اخلضر محمد؛

غربا : ورثة اخلضر محمد؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-عقد بيع عرفي مؤرخ في 06 اكتوبر 1994.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 30 اكتوبر 2009.

- عقد تسليم عرفي تابت التاريخ مؤرخ في 12 اغسطس 2015.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 11 يونيو 2015.

- شهادة ادارية قصد التحفيظ مؤرخة في 05 يوليوز 2019.

-نسخة طبق االصل لرخصة البناء عدد 04/2020 مؤرخة في 08 يناير 2020.

تاريخ التحديد : 24 مارس 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.
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مطلب رقم 31623 - 39

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :

- السيد محمد اورقية ابن حلسن بن حمو بنسبة 2/1.

- السيد سعيد اورقية ابن حلسن بن حمو بنسبة 2/1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » تغولت ايت صالح«.    

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : دوار بويحيى جماعة الدير قيادة سيدي موسى احلمري دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 43 ار 13 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : موسى باري؛ 

شرقا : املصرف ؛ 

جنوبا : عبد اهلل باري و بعضا املصرف؛

غربا : احميدوش عمر؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة مطابقة لالصل لرسم استمرار مؤرخ في 21 سبتمبر 2017.

- نسخة مطابقة لالصل لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 10 ابريل 2018.

- نسخة مطابقة لالصل لرسم شراء عدلي مؤرخ في 01 ابريل 2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يوليوز 2019.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 15 فبراير 2018.

- نسخة مطابقة لألصل لوكالة عرفية مؤرخة في 14 اكتوبر 2019.

- نسخة طبق األصل لشهادة ادارية مؤرخة في 22 اكتوبر 2019.

تاريخ التحديد : 24 مارس 2020 على الساعة 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 31624 - 39

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيدة فاطمة ند بوبكر بنت احلسني بنسبة 8/136.

- السيد محمد ند بوبكر بن احلسني بنسبة 16/136.

- السيد عبد الكرمي ند بوبكر بن احلسني بنسبة 16/136.

- السيد عبد الرحمان ند بوبكر بن احلسني بنسبة 16/136.

- السيد محند ند بوبكر بن احلسني بنسبة 16/136.

- السيد عبد السالم ند بوبكر بن احلسني بنسبة 16/136.

- السيدة خديجة ند بوبكر بنت احلسني بنسبة 8/136.

- السيد علي ند بوبكر بن احلسني بنسبة 16/136.

- السيد موليد ند بوبكر بن احلسني بنسبة 16/136.

- السيدة رابعة ند بوبكر بنت احلسني بنسبة 8/136.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بور دار وزارن «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : دوار اماين جماعة و قيادة اساكي دائرة تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 10 هــ 95 ار 00 س تقـريبا.

حدوده : 

شماال : الواد؛ 

شرقا : الطريق العمومي؛ 

جنوبا : ؛ ايت سي عياد؛

غربا : الواد و ورثة ابوزرار و ايت السي عياد ؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 اغسطس 2015.

- ملحق رسم امللكية عدلي مؤرخ في 07 سبتمبر 2015.

- رسم اراثة و تفريض عدلي مؤرخ في 30 يوليوز 2015.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 04 ماي 2015.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 يناير 2015.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 04 ماي 2015.

- وكالة عرفية مؤرخة في 02 يناير 2017.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 30 ابريل 2015.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 06 ماي 2015.

- نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 ماي 2015.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31625 - 39

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد أحمد العسري بن علي.

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

نوعـه : أرض عارية بها دار للسكنى سفلية دات طابق اول.

موقعه : حي الشنينات بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املعصرة؛ 

شرقا : سلطانة بنت علي؛ 

جنوبا : بلعيد بن محمد؛ 

غربا : الطريق؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 16 يناير 1985.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 16 يناير 1985.

- عقد هبة عرفي مؤرخ في 12 سبتمبر 2011.

- عقد هبة عرفي مؤرخ في 12 سبتمبر 2011.

- شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 03 يناير 2020.

- عقد ثبوت الشخصية مؤرخ في 08 يناير 2020.

- عقد ثبوت الشخصية مؤرخ في 09 يناير 2020.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31626 - 39

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عادل الطريع بن عبد العزيز .

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

نوعـه : أرض عارية محاطة بسور مشيد على جزء منها دار للسكن سفلية.

موقعه : دوار اداوكليد الكدية البيضاء بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.
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مساحته : 04 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبد اهلل الطريع منهم املهدي الطريع؛ 

شرقا : الطريع احملجوب؛ 

جنوبا : الطريع احملجوب ؛

غربا : الطريق ؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة مطابقة لألصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 08 يونيو 1984.

- عقد تسليم عرفي تابت التاريخ مؤرخ في 16 يوليوز 2019.

- شهادة ادارية عدد 135/2019 مؤرخة في 05 اغسطس 2019.

تاريخ التحديد : 24 مارس 2020 على الساعة 15 : 00 زواال.

مطلب رقم 31627 - 39

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حقلة بأكلموس 1«.    

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار لوز.

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

مساحته : 12 ار 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت درا حلسن بن علي و ايت عبد اهلل اوهمو ؛ 

شرقا : جنمي حسن بن الطيب و املصرف؛ 

جنوبا : املصرف ؛

غربا : املصرف ؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 154 مؤرخة في 16 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 24 مارس 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31628 - 39

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حقلة بأكلموس 2 «.    

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار لوز.

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

مساحته : 05 ار 30 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت درا محمد بن احمد؛ 

شرقا : ايت عبد اهلل اوهمو؛ 

جنوبا : ايت عبد اهلل اوهمو ؛

غربا : ايت درا احلسن علي ؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 152 مؤرخة في 16 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 24 مارس 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31629 - 39

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

و  خليف  سيدي  مسجد   «  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

مرافقه «.    

نوعـه : بناية عبارة عن مسجد و مرافقه.

اقليم  العني  مشرع  قيادة  و  جماعة  خليف  سيدي  دوار   : موقعه 

تارودانت.

مساحته : 12 ار 89 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : االحباس؛ 

جنوبا : االحباس ؛

غربا : االحباس و الرامي مبارك ؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 278 مؤرخة في 22 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31630 - 39

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حقلة بأكلموس «.    

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار لوز.

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

مساحته : 03 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت درا حجوب؛ 

شرقا : ورثة ايت درا حجوب؛ 

جنوبا : ايت سيدي علي احلاج علي ؛

غربا : انزي محمد ؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 153 مؤرخة في 16 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 24 مارس 2020 على الساعة 14 : 00 زواال.
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مطلب رقم 31631 - 39

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار سيدي خليف «.    

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : دوار سيدي خليف جماعة و قيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : االحباس؛ 

جنوبا : االحباس ؛

غربا : الرامي مبارك ؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 277 مؤرخة في 22 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31632 - 39

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مقبرة سيدي خليف «.    

نوعـه : مقبرة.

موقعه : دوار سيدي خليف جماعة و قيادة مشرع العني اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هــ 50 ار 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : االحباس و الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : البشير بن كروم و حسن دوغنو؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 276 مؤرخة في 22 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

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

مطلب رقم 31633 - 39

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد علي ازويتة بن سعيد بن محمد .

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

نوعـه : أرض عارية.

: دوار الزاوية جماعة الكفيفات قيادة عني شعيب دائرة اوالد  موقعه 

تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 07 ار 07 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : العيادي عمر؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 489 - 39؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 26662/س ؛

غربا : الطريق العمومية و الرسم العقاري عدد 21391/س؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.

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

مطلب رقم 31634 - 39

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم اخنخام بن محمد .

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : دوار اكبار ازدار جماعة الدير قيادة سيدي موسى احلمري دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 20 ار 89 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابضار عمر؛ 

شرقا : الشعبة؛ 

جنوبا : عبد الودود محمد ؛

غربا : طريق 06 امتار؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نظير رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 فبراير 2019.

- نظير عقد شراء عدلي مؤرخ في 05 مارس 2019.

تاريخ التحديد : 26 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31635 - 39

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم اخنخام بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بوتنتنا«.    

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : دوار اكبار ازدار جماعة الدير قيادة سيدي موسى احلمري دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 45 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابضار عمر ومن معه؛ 

شرقا : السهب؛ 

جنوبا : ابضار اعكيدة و ابضار حدية ؛
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غربا : الطريق العمومية 06 امتار؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 03 يونيو 2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2016.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 مارس 2019.

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

مطلب رقم 31636 - 39

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم اخنخام بن محمد .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » إيكر ايت بالي 1«.    

نوعـه : أرض مغروسة بأشجار الزيتون.

موقعه : دوار اكبار ازدار جماعة الدير قيادة سيدي موسى احلمري دائرة 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 17 ار 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق العمومية 06 امتار؛ 

شرقا : الساقية و بعدها الطريق العمومية 08 امتار؛ 

جنوبا : محمد زكار ؛

غربا : احلسني زكار؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 أبريل 2019.

- نسخة طبق األصل لرسم استمرار مؤرخ في 16 مارس 2019.

- شهادة ادارية عدد 02/2019 مؤرخة في 25 مارس 2019.

تاريخ التحديد : 26 مارس 2020 على الساعة 12 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31637 - 39

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى لعريشي بن مبارك .

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

نوعـه : دار للسكنة سفلية دات طابقيني علويني.

موقعه : حي احلديب بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

مساحته : 00 ار 72 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطاهر ايت حميمر؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : ابراهيم قدميا و حاليا احملفوظ ؛

غربا : احلاج محمد؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد هبة عرفي تابت التاريخ مؤرخ في 23 ديسمبر 2014.

- نسخة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 12 اغسطس 2002.

- نسخة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 06 اغسطس 1992.

تاريخ التحديد : 26 مارس 2020 على الساعة 14 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31638 - 39

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيد عبد الرحيم احلمري بن محماد بنسبة 3/1.

- السيد عبد اهلل احلمري بن محماد بنسبة 3/1.

- السيد محماد احلمري بن دحمان بنسبة 3/1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » كراج «.    

نوعـه : أرض عارية محاطة بسور ترابي.

موقعه : دوار ايت احلسن بورحيم جماعة ايكودار امنابهة قيادة سيدي 

عبد اهلل اموسى دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 02 ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بلمام موالي احلسني؛ 

شرقا : الطريق العمومية دات عرض 08 امتار؛ 

جنوبا : ايت احلسن و محماد احلمري و من معه ؛

غربا : بلمام موالي احلسني؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2019.

- اشهاد بالتراضي عرفي مؤرخ في 21 يناير 2020.

- نسخة طبق األصل لوكالة موثقة مؤرخة في 30 اغسطس 2018.

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

مطلب رقم 31639 - 39

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيد عبد الرحيم احلمري بن محماد بنسبة 3/1.

- السيد عبد اهلل احلمري بن محماد بنسبة 3/1.

- السيد محماد احلمري بن دحمان بنسبة 3/1.

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

نوعـه : دار سكنية دات طابق سفلي.

موقعه : دوار ايت احلسن بورحيم جماعة ايكودار امنابهة قيادة سيدي 

عبد اهلل اموسى دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 08 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محماد احلمري و من معه و بن ملام موالي احلسني؛ 

شرقا : ايت احلسن و طريق الدوار ذات العرض 05 امتار ؛ 

جنوبا : ورثة بوكرشا عبد السالم؛

غربا : بلمام سي محمد و ورثة احمد مذكور؛
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 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2019.

- اشهاد بالتراضي عرفي مؤرخ في 21 يناير 2020.

- نسخة طبق األصل لوكالة موثقة مؤرخة في 30 اغسطس 2018.

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

مطلب رقم 31640 - 39

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالبو التحفيظ :

- السيد عبد الرحيم احلمري بن محماد بنسبة 10000/58157.

- السيد عبد اهلل احلمري بن محماد بنسبة 38157/58157.

- السيد محماد احلمري بن دحمان بنسبة 10000/58157.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » سدرة القصب 1«.    

نوعـه : أرض فالحية مغروسة بأشجار مختلفة.

موقعه : دوار ايت احلسن بورحيم جماعة ايكودار امنابهة قيادة سيدي 

عبد اهلل اموسى دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 05 هــ 81 ار 57 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد السالم احلمري و محماد احلمري و من معه و الطريق ذات 

العرض 11 متر؛ 

شرقا : الطريق العمومية ذات العرض 05 امتار؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3773 - 39 لنب موسى محمد؛

غربا : الطريق العمومية ذات العرض 05 امتار؛

 احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 سبتمبر 2019.

- اشهاد بالتراضي عرفي مؤرخ في 21 يناير 2020.

- نسخة طبق األصل لوكالة موثقة مؤرخة في 30 اغسطس 2018.

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

 احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    

 

محافظة صفرو

مطلب رقم 30142 - 41

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بن ادريس شقوند.

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : بني ماللة.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بني ماللة". 

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجار مختلفة؛

سيدي  كندر  يوسي،جماعة  آيت  صفرو،قيادة  ودائرة  إقليم   : موقعه 

خيار،احملل املدعو : "فدان بني ماللة".

مساحته : 30 آ 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد بن احلسني اضرضور؛

شرقا : محمد بن احلسني اضرضور،ورثة حبيبة بنت ادريس عيسى،ورثة 

رقية بنت ادريس؛

جنوبا : ورثة عائشة بنت عبد اهلل جيجي؛

غربا : كنزة بنت ادريس عيسى،طامو بنت ادريس عبسى،احلاج احلسني 

اضرضور؛

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 ابريل 2019؛ 

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

الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 30143 - 41

تاريخ االيداع : 16 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : الدولة )امللك اخلاص(، النائب عنها السيد مندوب 

أمالك الدولة بفاس .

اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : ملك الدولة عدد 1720/قروي.

عدد  الدولة  "ملك   : للملك  التحفيظ  طالبة  اعطته  الدي  االسم 

1720/قروي". 

نوعـه : أرض فالحية؛

موقعه : إقليم صفرو،دائرة املنزل،قيادة وجماعة رأس تبودة،احملل املدعو 

: "تعاونية مرزوقة".

مساحته : 20 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة احمد حجاري؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 11637ف؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 15286 - 41؛

غربا : الرسم العقاري عدد 3733 - 41؛

احلقوق العينية : الشيء. 

امللك بكناش محتويات أمالك  : مستخلص من تسجيل  امللك  اصل 

الدولة بفاس بتاريخ فاحت نوفمبر 2019؛ 

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

الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بصفرو 

محمد الوزاني الطيبي     
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محافظة ميدلت      
       

مطلب رقم  35590  -  42

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :

1 - بوشتى محمد بن احمد بنسبة 1 - 2

2 - بوشتى احلسني بن احمد بنسبة 1 - 2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بقعة بوجرى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك بوشتى. 

نوعه : أرض فالحية بورية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة أغبالو، احملل املدعو : 

ايت بوعلي.

مساحته : 04هـ 10آ10س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حموا قبلي؛

شرقا : الصديق اباحوار؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : علي واحماد؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 2 رقم  االمالك  8 كناش  عدد  اصلها حتت  نسخة شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 10 فبراير 1985

397 ص162 سجل  اصلها حتت عدد عدد  نسخة شراء عدلي ضمن 

االمالك 10 بتاريخ 14 ديسمبر 1981

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

 مطلب رقم 35591  -  42

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عزيز ايش بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عزيز

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عزيز. 

نوعه : أرض بها سكنى من سفلي وطابق علوي أول؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : املوامناس اخرمجيون.

مساحته01 آ 02س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايت بن علي ادريس؛

شرقا : فاكص موحى؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : حمو ايت بن علي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 303 ص 253 كناش االمالك عدد 29 

بتاريخ 07 نوفمبر 2003

 50 عدد  االمالك  366كناش  ص   258 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  عقد 

بتاريخ 18  ماي  2012

نسخة رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 303 ص 253 كناش االمالك 

عدد 29 بتاريخ 07 نوفمبر 2003

نسخة من رسم شراء عدلي ضمن   أصلها حتت عدد 11 ص 13 كناش 

االمالك عدد 13 بتاريخ 17 ابريل 1997  

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 00 صباحا.

   

مطلب رقم 35592 - 42

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : الشواي احمد بن ادريس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ايت الربع

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك أحمد. 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي أول؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  ايت الربع.

مساحته : 1 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عبد املالك اغرابي؛

شرقا : حلسن الليموني؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الصبان موحى؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

عقد شراء عدلي مضمن بالرقم 1853/93 بتاريخ 26 اكتوبر 1993

ملحق اصالحي لعقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 448 ص 469 كناش 

االمالك رقم 79 بتاريخ 23 يوليو  2019

صورة  طبق االصل لعقد عرفي مؤرخ في 4 يونيو 1980

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

              

مطلب رقم 35593 - 42

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ :

1 -أعبوش عبد الرحيم بن محمد بنسبة 1/2

2 -أعبوش رشيد بن محمد بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : أسول

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أسول. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو  أسول قصر إغجد.

مساحته : 4هـ 56آ 10س تـقـريـبـا.

حدوده : 
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شماال : طريق املشيل؛

شرقا : الشعبة والغير؛

جنوبا : عبوش رشيد وأعبوش عبد الرحيم ؛

غربا : البيزانة )إدارة املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي بالريش(؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 46 رقم  االمالك  364 ص430 كناش  بعدد  رسم ملكية عدلي ضمن 

بتاريخ  09 سبتمبر 2016

تصريح عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 27 يناير 2020

اشهاد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 27 يناير 2020

على   2020 مارس   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.

                                              حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9312 - 43

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020 ؛

طالبة التحفيظ : حليمة ابو فراس ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رجاء 1 

نوعه : أرض فالحية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة الويدان، جماعة الويدان ،دوار رقوان 

مساحته : 25 آر 53 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : ممر عمومي ؛

جنوبا : العربي بن عبد اهلل ، 

غربا : رسم عقاري عدد 41089/04 ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرار بتاريخ 28 اكتوبر 2017 

شهادة ادرية بتاريخ 11 اكتوبر 2017؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 9313 - 43 

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020 ؛

طالبو التحفيظ : 

ادريس فكروش.

تورية فكروش.

حفيظة فكروش.

محمد فكروش.

نعيمة فكروش.

عبد الهادي فكروش.

حسن فكروش.

عتيقة فكروش.

سومية فكروش.

محمد ابن الدرعي.

سناء ابن الدرعي.

اميمة ابن الدرعي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كادير"؛

نوعه : أرض فالحية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش ، جماعة اوالد حسون، دوار اوالد الزناكية ؛

مساحته : 64 آر 55 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : م احلسن الغزالوي و ممر.

شرقا : املصرف.

جنوبا : موالي حفيظ.؛

غربا : ورثة بن العربي.؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

أصل امللك : 

األمالك  450 كناش  466 صحيفة  بعدد  رسم مخارجة عدلي ضمن 

رقم 34 بتاريخ 01 يونيو 2000 بتوثيق مراكش؛

رسم شراءضمن بعدد 219ص278كناش198بتاريخ 29 اكتوبر 2019.

اشهادمؤرخ في 12 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 9314 - 43

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020 ؛

طالبتا التحفيظ :  

بشرى بادي .

وفاء بادي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رياض حليمة"؛

نوعه : منزل من سفلي وطابق اول وسطح. 

موقعه : مدينة مراكش ، حي بن صالح سيدي يوب رقم 33.

مساحته : 02 آر 82 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : لطيفة الوهري.

شرقا : رحال باحلصر. 

جنوبا : مطلب 39747/04.

غربا : مطلب 6372 - 43.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

حق الهواء لفائدة امللك اجملاور.

أصل امللك : 

رسم شراء بتاريخ 14 سبتمبر 2017
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رسم حيازة بقية الثمن بتاريخ 19 اكتوبر 2017

نسخة عقد وكالة بتاريخ 12 اكتوبر 2019.

ملحق رسم شراء بتاريخ 18 فبراير 2017.

رسم استمرار بتاريخ 14 يوليو 2017.

نسخة رسم اراثة بتاريخ 19 ديسمبر 2017.

رسم مخارجة 04 نوفمبر 2003.

نسخة رسم وصية بتاريخ 20 يونيو 1989.

نسخة رسم اراثة بتاريخ 19 اغسطس 2003.

صورة مطابقة لرسم شراء بتاريخ 09 نوفمبر 1982.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة 11 : 30.

مطلب رقم 9315 - 43

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

حسناء لكبير بنسبة 2/4 ؛

رشيدة لكبير بنسبة 1/4 ؛

سمير ابردين بنسبة 1/4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لكبير"

نوعه : دويرية تتكون من سفلي ، طابق علوي ، طابق علوي و سطح ؛ 

موقعه : مراكش املدينة ، عرصة اوزال رقم 21 ؛

مساحته : 62 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

شماال : املهدي دادة ؛

شرقا : شريفة علوي ؛

جنوبا : مسلك عمومي ، 

غربا : مينة ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

األمالك  كناش   331 صحيفة   385 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 296 بتاريخ 10 ديسمبر 2019 بتوثيق مراكش؛ 

كناش   315 عدد  صحيفة   314 بعدد  ضمن  عدلي  إصالحي  ملحق 

اخملتلفة عدد 242 بتاريخ 28 نوفمبر 2019؛

األول  الكناش   383 305 صحيفة عدد  بعدد  عقد شراء عدلي ضمن 

رقم 114 بتاريخ 07 اغسطس 2007 بتوثيق مراكش ؛

رسم عدلي ضمن يعدد 124 صحيفة عدد 144 كناش رقم 50 بتاريخال 

01 ديسمبر 2000؛

رسم علي حليازة بقية الثمن ضمن بعدد 2018 صحيفة 179 كناش 

رقم 5 بتاريخ 27 نوفمبر 2000؛

رسم عدلي خفظ حتت عدد 305بتاريخ 30 ديسمبر 1999؛

كناش   31 صحيفة   24 بعدد  أصلها  ضمن  شراء  رسم  من  نسخة 

األمالك 50 بتالريخ 07 اغسطس 2000؛

رسم عدلي حفظ حتت عدد 2358 بتاريخ 30 اكتوبر 1997 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 26 مارس 2020 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 9316 - 43

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

حسن بنرقية بنسبة 18569040/97886880؛

عبد العزيز بنرقية بنسبة 18569040/97886880 ؛

عبدالرحمان بنرقية بنسبة 18569040/97886880 ؛

سهيل بنرقية بنسبة 17870034/97886880 ؛

سارة بنرقية بنسبة 8935017/97886880 ؛

محمد بنرقية بنسبة 10249806/97886880 ؛

هبة بنرقية بنسبة 5124903/97886880 ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنرقية"

نوعه : دار من سفلي ، طابق علوي و سطح ؛ 

موقعه : مراكش املدينة ، رياض الزيتون درب الزنقة الضيقة رقم 09؛

مساحته : آرا واحدا و 26 سنتيار؛

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 39817 - 43 و 110823/04 ؛

شرقا : امصمود حلسن ؛

جنوبا : الدرب – فلواني بنعيسى، 

غربا : مطلب رقم 42705/04 مع الرسم العقاري عدد 37516/م ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

عقد عدلي مؤرخ في غشت 1961 ؛

رسم إراثة عدلي مؤرخ في 29 سبتمبر 2018؛

رسم إراثة عدلي مؤرخ في 19 اكتوبر 2018 ؛

رسم إراثة عدلي مؤرخ في 21 اغسطس 1998؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 27 مارس 2020 على الساعة 09 : 30.

مطلب رقم 9317 - 43

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020 ؛

طالبة التحفيظ : عائشة شقير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك شقير"

نوعه : أرض بها دارمن سفلي ؛ 

موقعه : مراكش املدينة جماعة الويدان دوار لعدم ؛

مساحته : آرا واحد ؛

حدوده : 

شماال : دامي بن بوجمعة بن عبد السالم في البعض و محمد كرمي بن 

عالل في البعض اآلخر؛ 

شرقا : محمد بن احميدة بن علي؛

جنوبا : محمد بن احميدة بن علي؛ 

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 
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رسم عدلي مؤرخ في 14 ماي 2008؛
ملحق عدلي مؤرخ في 08 ديسمبر 2017؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 27 مارس 2020 على الساعة 10 : 30.

مطلب رقم 9318 - 43
تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد الرزاق ايت احلناف.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سلطانة"

نوعه : أرض عرية ؛ 
موقعه : مراكش املدينة جماعة الويدان واحة سيدي ابراهيم دوار بلعكيز ؛

مساحته : آرا واحد تقريبا ؛
حدوده :  شماال : الشارع؛ 

شرقا : لطيفة البرج؛
جنوبا : حاج احلبيب البرج؛ 

غربا : اعباس جالم؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 
نسخة من رسم شراء مؤرخ في 01 اغسطس 1995 ؛

رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2006؛
رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 ؛

وكالة خاصة مؤرخة في 21 يناير 2020 ؛
شهادة إدارية مؤرخة في 03 اكتوبر 2019 ؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 27 مارس 2020 على الساعة 11 : 30.

خالصة إصالحية - الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه
باجلريدة الرسمية عدد : 1061 بتاريخ فاحت ماي 2019

مسطرة  فإن  2020؛  يناير   29 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
- 43؛   8969 رقم  "؛ ذي املطلب  العمراني  دار   " امللك املسمى  حتفيظ 
الكائن مبراكش املدينة رياض الزيتون اجلديد درب العرصة رقم 27؛ تتابع 

من اآلن فصاعدا في اسم السيدة  ايليزابيتا ماريا جيارولي ؛
وكذا  املذكور  للمطلب  تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك 
عقد موثق مؤرخ في 17 يناير 2020 مرفق بوكالة توثيقية بتاريخ 16 

يوليو 2018. 
احملافظ مراكش سيدي يوسف بن علي

جواد شريفي    

 
 

محافظة تاوريرت

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "اعراسن 1 "
مطلب رقم -7323 51  الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 952 املؤرخة في 29 - 03 - 2017 
واإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1069 

املؤرخة في 26 - 06 - 2019.
مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 24 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 
املدعو "اعراسن 1 " موضوع مطلب التحفيظ رقم 7323 - 51 الكائن بإقليم 
تاوريرت دائرة العيون جماعة عني احلجر دوار أوالد عمرو بن موسى تتابع في 

اسم نفس طالب التحفيظ مع تغيير اسم اجملاور من جهة الشمال 

وذلك بجعل اسم اجملاور ابرهيم الضعيف بدل أحمد الضعيف .

وذلك بناء على العقود السابق إيداعها تدعيما للمطلب املذكور وكذا:

- التصريح بالشرف املصحح االمضاء بتاريخ 24 يناير 2020 حتت عدد 995؛

- تصريح مبوافقة مجاور مصححة االمضاء 20 يناير 2020 حتت عدد 68 - 2020.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت 

فوزي متون     

 

محافظة سوق أربعاء الغرب

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى بير عطو

مطلب رقم 1016/هـ الذي أدرج مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 5643 املؤرخة في 30 يونيو 2008.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 28 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

1016/هـ  رقم  حتفيظ  مطلب  موضوع   " عطو  بير   " املسمى  امللك 

الواقع بقطاع الضم املسمى" هضاب 2 – املنطقة اجلنوبية" تتابع من 

االن فصاعدا في اسم السادة والسيدات : 

1 عائشة بنت الطيب بن الصغير بنسبة 7/56.

2 ادريس بن محمد بن احمد بنسبة  14/56

3 احلسني بن محمد بن احمد بنسبة 14/56

4 احمد بن محمد بن احمد بنسبة 14/56

5 عبدالكبير حولد بن احمد بنسبة 7/56

وذلك بناء على األحكام القضائية التالية :   

حكم ابتدائي عدد 44 الصادر في 22 ابريل 2015

قرار استئنافي عدد 132 صادر في 10 ابريل 2018

شهادة بعدم النقض مؤرخة في 16 ديسمبر 2019

عقد بيع عرفي مؤرخ في 06 ابريل 1994 .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : بالد بغداد

مطلب رقم 1723/هـ الذي أدرج مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 3797 املؤرخة في 07 يونيو 1989.

مسطرة  فان   .2020 يناير   28 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

1723/هـ  رقم  حتفيظ  مطلب    " بغداد  بالد   " املسمى  امللك  حتفيظ 

الواقع بقطاع الضم املسمى" املنطقة الشمالية السفلى" تتابع من 

االن فصاعدا على الشكل التالي : 

1 جلول بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة 20344/36072.

2 صفية بنت عالل بنسبة 1560/"

3 ميرة بنت التهامي بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة 2880/"

4 سالم بن التهامي بنسبة 720/"

5 مصطفى بن سالم بن التهامي بنسبة 1120/"
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6 حضرية بنت سالم بن التهامي بنسبة 1098/"

7 عبدالقادر بن عبدالسالم بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة  2074/"

8 فاطمة بنت عبدالسالم بن عالل بن احلاج بغداد  بنسبة  1037/"

9 خليفية بنت عبدالسالم بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة 1037/"

10 منصورة بنت عبدالسالم بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة 1037/"

11 زهرة بنت عبدالسالم بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة 1037/"

12 أحمد بن محمد بن املكي بنسبة 1578/"

وذلك بناء على األحكام القضائية التالية : : 

حكم ابتدائي مؤرخ في 21 سبتمبر 1999 عدد 30 99 حتفيظ

قرار استئنافي عدد 200 مؤرخ في 05 يوليو 2011

شهادة بعدم النقض مؤرخة في 10 يناير 2012

مطلب حتديد احلصص اخلاصة بطالب التحفيظ مؤرخ في 17 مارس 1984.

جمادى   02 في  مؤرخ   156 صحيفة   200 بعدد  مضمن  شراء  رسم 

األولى 1340.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق أربعاء الغرب.

                    املعطاوي عبد االله.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18721 - 53

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد االله مغامر بن حسن . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض حفرة اخملينزة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض حفرة اخملينزة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد بن عبو .

مساحته : 02 هك 01 آر 30 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : ورثة احلاج بوشعيب الدبيش ؛

شرقا : ورثة بن مسعود ؛

جنوبا : مطلب عدد 10051 - 53 ؛ 

غربا : ورثة احلاج بوشعيب الدبيش ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

 03 صحيفة   02 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك عدد 141 بتاريخ 30 اكتوبر 2017.

 138 صحيفة   98 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -

كناش االمالك عدد 151 بتاريخ 25 يوليو 2019.

- اشهاد و توكيل مصحح االمضاء بتاريخ 10 اكتوبر 2019.

-  صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 121 مؤرخة في 12 يوليو 2017.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18722 - 53

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد خالد اليرة بن ادريس . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الهاشمي . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الهاشمي .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد احلضراني .

مساحته : 79 آر 45 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : مسلك من 05 أمتار ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 5796/د ؛

جنوبا : رع عدد 33526/س ؛ 

غربا : بن املعلم احمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 375 صحيفة 380 

كناش األمالك عدد 115 بتاريخ 24 ديسمبر 2013.

 281 196 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش االمالك عدد 154 بتاريخ 28 نوفمبر 2019.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 21 مؤرخة في 30 سبتمبر 2013.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18723 - 53

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد خالد اليرة بن ادريس . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الهاشمي . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الهاشمي .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد احلضراني .

مساحته : 31 آر 09 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : مرصيد نعيمة ؛

شرقا : ورثة عبد الرحمان و الرسم العقاري عدد 5796/د ؛

جنوبا : مسلك من 05 أمتار ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 52420/س ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 375 صحيفة 380 

كناش األمالك عدد 115 بتاريخ 24 ديسمبر 2013.



949 عدد 1101 - 10 جمادى االخرة 1441 )05 فبراير 2020(

 281 196 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش االمالك عدد 154 بتاريخ 28 نوفمبر 2019.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 21 مؤرخة في 30 سبتمبر 2013.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 18724 - 53

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالبات التحفيظ السيدات : 

- مرمي كوثر بنت مصطفى بنسبة 1/3.

- هجار كوثر بنت مصطفى بنسبة 1/3.

- اميمة كوثر بنت مصطفى بنسبة 1/3. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد احلوض. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد احلوض .

نوعه : أرض فالحية بورية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد العربي .

مساحته : 01 هكتار تقريبا.

حدوده :  

شماال : ورثة احلاج بوشعيب ؛

شرقا : رافلي محمد و ورثة العربي ؛

جنوبا : بوعزة نعام ؛ 

غربا : الطريق بيست من 10 امتار ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 201 صحيفة 159 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 25 نوفمبر 2019.

 193 244 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش االمالك عدد 155 بتاريخ 09 ديسمبر 2019.

 298 473 صحيفة  بعدد  برشيد  توثيق  وكالة عدلي مضمن  رسم   -

كناش اخملتلفة عدد 70 بتاريخ 25 نوفمبر 2019.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 115/2019 مؤرخة في 04 نوفمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 18725 - 53

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد العسري بن عمار . 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد شهبون . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد شهبون.

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد بن عبو .

مساحته : 01 هك 79 آر 78 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : ورثة اوالد عمرو سي بوعزة و مطلب عدد 15460 - 53 ؛

شرقا : احمد ولد عبد اهلل ؛

جنوبا : احلاج بوشعيب بن عبو و طريق مارة من 05 امتار ؛ 

غربا : مطلب عدد 1444 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 582 صحيفة 454 

كناش األمالك عدد 149 بتاريخ 24 سبتمبر 2019.

- صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 71/2019 مؤرخة في 05 سبتمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 25 مارس 2020 على الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 18726 - 53

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

- محمد النعنع العلوي ابن عبد السالم بنسبة 36/144.

- سوميا النعنع العلوي بنت محمد بنسبة 7/144.

- كمال النعنع العلوي ابن محمد بنسبة 14/144. 

- موالي املصطفى النعنع العلوي ابن محمد بنسبة 14/144.

- عزيز النعنع العلوي ابن محمد بنسبة 38/144.

- حميد النعنع العلوي ابن محمد بنسبة 14/144.

- اسليمان النعنع العلوي ابن محمد بنسبة 14/144.

- فاطنة النعنع العلوي بنت محمد بنسبة 7/144.

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض الكور. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض الكور .

نوعه : أرض فالحية بها بنايات .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحته : 01 هك 51 آر 78 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : رسم عقاري عدد 117200 - 53 و مطلب عدد 12369 - 53 ؛

شرقا : مطلب عدد 13432 - 53 و رسم عقاري عدد 19828 - 53 ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 10381 - 53 ؛ 

 sss- 53-34453 - 53-34501 - 53 - 34502 : غربا : رسوم عقارية عدد

53  - 34452 و مطلب عدد 4341 - 53 و ورثة الزكاني بوشعيب ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 320 صحيفة 144 

كناش األمالك عدد 440 بتاريخ 11 فبراير 1991.

 571 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اصالح  لرسم  شمسية  صورة   -

صحيفة 86 كناش االمالك عدد 441 بتاريخ 17 يوليو 1991.

- صورة شمسية لرسم اصالح ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد 

بعدد 569 صحيفة 86 كناش االمالك عدد 441 بتاريخ 17 يوليو 1991.
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- عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 11 نوفمبر 1998.

- جدول املساحات املبنية مؤرخ في 23 يناير 2020. 

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 27 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18727 - 53

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة : 

- مليكة الضريف بنت محمد بنسبة 1369/3815.

- عبد اللطيف الضريف بن محمد بنسبة 1492/3815.

- سعيدة الضريف بنت محمد بنسبة 954/3815. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد الدار. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الدار.

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكنى .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

مساحته : 38 آر 15 س تقريبا.

حدوده :  

عبد  و   53  - و7694   53  -  8157 و   53  -  6768 عدد  مطلب   : شماال 

اللطيف الضريف؛

شرقا : مطلب عدد 4329/15 ؛

جنوبا : مطلب عدد 792 - 53 ؛ 

غربا : طريق عرضها 04 أمتار و مطلب عدد 792 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

 35 صحيفة   26 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -

كناش األمالك عدد 151 بتاريخ 27 يونيو 2019.

- نسخة طبق االصل لشهادة ادارية عدد 06/2019 مؤرخة في 29 ابريل 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 30 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18728 - 53

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الواحد بنموسى بن عبد الرزاق. 

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض مزوارة. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض مزوارة.

نوعه : أرض فالحية بها بناية و مسبح و بئر و أشجار .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الفقرة اوالد عمرو دوار اوالد العسري .

مساحته : 25 آر 29 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : رشيد بن حلسن بن العسال ؛

شرقا : الرسم العقاري 18689 - 53 ؛

جنوبا : الطريق املارة عرضها 10 امتار ؛ 

غربا : فاطنة بنت العسري و احمد بن قاسم ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 603 صحيفة 460 

كناش األمالك عدد 101 بتاريخ 25 اكتوبر 2011.

 141 155 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 26 سبتمبر 2018.

 368 322 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم شراء عدلي مضمن 

كناش األمالك عدد 145 بتاريخ 08 اكتوبر 2018.

 1046 عدد  العقار  عن  اجلماعية  الصبغة  نفي  لشهادة  شمسية  صورة   -

مؤرخة في 10 اغسطس 2011. 

- جدول املساحات املبنية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

- تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 30 مارس 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد

       فريد بدري

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33543 - 55 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020

طالب التحفيظ : الدشار صالح بن احماد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا" : دار بحي املسيرة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" : املبروكة" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي املسيرة

مساحته 76 : س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : الرحمان دريس وزهرة 

غربا : واعزيز حسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

- صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 16ابريل 2004 

- صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 17 أغسطس 2009 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 14أكتوبر 2009

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19مارس 2020 على الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 33544 - 55 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020

طالب التحفيظ : لعروسي ابراهيم بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " : اخف نغرويز"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : بقعة ابراهيم"

مشتمالته : أرض عارية

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي التقدم 

مساحته : 96 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ايت الطالب محمد 

شرقا : تكوا عمر 

جنوبا : طريق 

غربا : اقجا بن عدي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

- صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24سبتمبر 1997 

- صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 2 ماي 2018 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13يوليوز 2018

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 19مارس 2020 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 33545 - 55 

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020

طالب التحفيظ : 

ايت الشريف حلسن بن موالي سعيد بنسبة 14 / 77 

ايت الشريف احلسن بن موالي سعيد بنسبة 14 / 77

ايت الشريف عمار بن موالي سعيد بنسبة 14 / 72 

ايت الشريف السعدية بنت موالي سعيد بنسبة 7 / 72 

ايت الشريف عبد الرحمان بن موالي سعيد بنسبة 72/14

حمدوش رقية بنت عبد اهلل بنسبة 9 / 72 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا" : تقيارت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : تقيارت"

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة أكودي نلخير احملل املدعو أخداش 

مساحته 3 : هـ 55 آ 8 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : حلسن الصابري 

شرقا : محمد أوتغلياست ومن معه و طريق 

جنوبا : ورثة ابراهيم أمزان 

غربا : الرفاس حلسن و مسلك عمومي 

ضغط  ذو  كهربائي  خط   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

منخفض يخترق امللك 

سند التملك : 

- نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15نوفمبر 1977 

- نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 ابريل 1979 

- نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17 نوفمبر 1979 

- نسخة رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28 ديسمبر 1981 

- شهادة مطابقة اإلسم بتاريخ 23 سبتمبر 2019 

- أربع شواهد إدارية بتاريخ 17ديسمبر 2019 

- تصريح بالضياع بتاريخ 19 ديسمبر2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 مارس 2020 على الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 33546  - 55 

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020

طالب التحفيظ : احرراد عبد الغفور بن محمد بنسبة 1 / 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " : بقعة أرضية بحي تيزغت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : أسماء" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي تيزغت

مساحته 97 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : زروال 

غربا : محمد ليهو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

- صورة شمسية من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13ابريل 2007 

- صورة شمسية من شهادة إدارية بتاريخ 18ديسمبر 2018 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 11فبراير 2019

- رسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 23 يناير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 مارس 2020 على الساعة 12 زواال 

مطلب رقم 33547 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : بن توتو أحمد بن بوبكر بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " : حملالت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : حملالت" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة امليل احملل املدعو ايت كعبوش مساحته 

12 : آ 44 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة محمد أهيري 

شرقا : ورثة امهاصر و طريق 

جنوبا : طريق 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 
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سند التملك : 

- رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 6 يونيو 2016 

- شهادة إدارية بتاريخ 23 يناير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة صباحا 

مطلب رقم 33548 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " : اجلامع أقدمي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : اجلامع أقدمي"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو ايت عياش 

مساحته 5 : آ تقريبا 

حدوده : 

شماال : أراضي اجلموع 

شرقا : طريق 

جنوبا : ورثة ايت الباز 

غربا : ورثة حمو أوعلي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 22 يناير 2020 

- حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة 

مطلب رقم 33549 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " : اسكراد"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اسكراد" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو ايت عياش 

مساحته 7 : آ 70 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : شعبة 

جنوبا : ورثة ايت حدو 

غربا : ورثة ايت الباز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 22 يناير 2020 

- حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة 

مطلب رقم 33550 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " : تلبكورت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : تلبكورت"

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تسقي احملل املدعو ايت عياش

مساحته 1 : آ 60 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة ايت الباز

شرقا : طريق 

جنوبا : طريق 

غربا : ورثة ايت حدو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

- شهادة إدارية بتاريخ 22 يناير 2020 

- حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2020 على الساعة 14 زواال 

مطلب رقم 33551 - 55 

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020

طالب التحفيظ : موسكلو موح بن عيسى بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " : اغير املودن"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " : نسيم" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية 

مساحته 96 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : علي سكني 

جنوبا : ورثة سكني محمد، من بينهم علي 

غربا : فاطمة أيت الطالب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -

20أكتوبر 2015
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- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30 نوفمبر 2016 

- صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 05 اغسطس 2016 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24 مارس 2020 على الساعة 16 

بعد الزوال

مطلب رقم 33552 - 55 

تاريخ اإليداع : 27يناير 2020

طالب التحفيظ : املير سعيد بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغدة نوفال نتفروين"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" : تغدة نوفال نتفروين" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي إزالفن 

مساحته 1 : آ تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : ايت سي امحمد محمد 

جنوبا : احملمدي علي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء 

سند التملك : 

- صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 26مارس 1998 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19مارس 2002 

- شهادة إدارية بتاريخ 10 يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27 مارس 2020 على الساعة 09 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل

عبد اللطيف ميموني    

 

محافظة سال اجلديدة

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى"ملنجيل1"

مطلب عدد1743 - 58 

الذي أدرج مطلب تسجيله باجلريدةالرسمية عدد 676.

املؤرخة في 14 - 12 - 2011 

مبقتضى مطلب إصالحي بتاريخ 15 يناير 2020  ، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " ملنجيل 1 " تتابع في اسم السيد حمادي العثماني 

بن بوعزة وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور 

اعاله وكذا :

- سم شراء عدلي مؤرخ في 02 - 07 - 1997

- حكم ابتدائي رقم 652 ملف عدد 877 - 1403 - 16 بتاريخ 13 - 11 - 2017. 

- شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 17 - 06 - 2019.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" حليوط "

مطلب عدد3092 - 58 

الذي أدرج مطلب تسجيله باجلريدة الرسمية عدد 676.

املؤرخة في 14 - 12 - 2011 

مبقتضى مطلب إصالحي بتاريخ 15 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

املطلب 3092 - 58 في اسم السادة :

1(  حادة بنت عبد السالم بن العيضا بنسبة  17 - 136.

2( أحمد الفني بن الكبير بن بنعاشر بنسبة 14 - 136.

3( احلاج فني بن الكبير بن بنعاشر بنسبة 14 - 136.

4( محمد  الفني بن الكبير بن بنعاشر بنسبة 14 - 136.

5( عالل الفني بن الكبير بن بنعاشر بنسبة 14 - 136.

6( فاطمة الفني بنت الكبير بن بنعاشر بنسبة 07 - 136.

7( ميلود الفني بن الكبير بن بنعاشر بنسبة 14 - 136.

8( عبد العزيز الفني بن الكبير بن بنعاشر بنسبة 14 - 136

9( عبد السالم الفني بن الكبير بن بنعاشر بنسبة 14 - 136.

10( ابراهيم الفني بن الكبير بن بنعاشربنسبة 14 - 136  .

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

- اشهاد عدلي مؤرخ في 02 - 05 - 2012.

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 - 03 - 2015 حتت  عدد 104 - ق س. 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 16 - 06 - 2010.

-  نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 06 - 01 - 2020.

- رسم ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 08 - 01 - 2020.

- صور البطائق الوطنية للورثة.

291 - 17 - 1403 بتاريخ 813 ملف عقاري عدد  - حكم ابتدائي رقم 

في مؤرخة  واالستئناف  التعرض  بعدم  -شهادة   .2017  -  12  -  25

.2019 - 05 - 10

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "خريشفات"

مطلب عدد 3574 - 58 

الذي أدرج مطلب تسجيله باجلريدةالرسمية عدد 676

املؤرخة في 14 - 12 - 2011 

مقتضى مطلب إصالحي بتاريخ 17 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

املطلب 4273 - 58 تتابع في اسم في اسم السادة :

1( ميلود الزهيري بن أحمد بن اجلياللي بنسبة2 - 9.

2( عبد اهلل الزهيري بن بوعزة بن احمد بنسبة1 - 9.

3( عبد العزيز الزهيري بن بوعزة بن احمد  بنسبة1 - 9.

4( محمد الزهيري بن أحمد بن اجلياللي بنسبة2 - 9.

5( اجلياللي زهيري بن أحمد بن اجلياللي بنسبة2 - 9.

6( لومي الزهيري بنت احمد بن اجلياللي بنسبة1 - 9.
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وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور اعاله وكذا :

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 08 - 05 - 1996.

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 - 06 - 2014

290 - 1403 - 16 بتاريخ  291 ملف عقاري عدد  - حكم ابتدائي رقم 

.2017 - 05 - 08

- شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 12 - 06 - 2019.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى"الرمل "

مطلب عدد 4273 - 58 

الذي أدرج مطلب تسجيله باجلريدةالرسمية عدد 676.

املؤرخة في 14 - 12 - 2011 

مبقتضى مطلب إصالحي بتاريخ 17 يناير 2020  ، فإن مسطرة حتفيظ 

املطلب 4273 - 58 تتابع في اسم في اسم السادة  :

1( ميلود الزهيري بن أحمد بن اجلياللي بنسبة 18 - 88

2( عبد اهلل الزهيري بن بوعزة بن احمد بنسبة 9 - 88.

3( عبد العزيز الزهيري بن بوعزة بن احمد بنسبة 9 - 88

4( محمد الزهيري بن أحمد بن اجلياللي بنسبة 18 - 88

5( اجلياللي زهيري بن أحمد بن اجلياللي بنسبة 18 - 88

6( لومي الزهيري بنت احمد بن اجلياللي بنسبة 8 - 88

7( رقية الزهيري بنت أحمد بن اجلياللي بنسبة 8 - 88.

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور اعاله وكذا :

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 08 - 05 - 1996.

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 - 06 - 2014.

291 - 1403 - 16 بتاريخ  432 ملف عقاري عدد  - حكم ابتدائي رقم 

.2017 - 07 - 17

- شهادة بعدم التعرض واالستئناف مؤرخة في 12 - 06 - 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة 

حسن الشاوي.     

 

محافظة مكناس - االسماعيلية

مطلب رقم 4487 - 59

تاريخ اإليداع :  20 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "محل جتاري 1186 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1186" 

نوعه :  ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري  ؛

موقعه : زنقة القزادرية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته :  14س تقريبا ؛

حدوده :  

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : زنقة)ملك عمومي( ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 70136 - 59؛ 

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 19 مارس 2020 الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 4488 - 59

تاريخ اإليداع :  20 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "محل جتاري 1185" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1185" 

نوعه :  ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري  ؛

موقعه : زنقة القزادرية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته :  13س تقريبا ؛

حدوده :  

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي( ؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 19 مارس 2020 الساعة 10و30د صباحا

مطلب رقم 4489 - 59

تاريخ اإليداع :  20 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "محل جتاري3356" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري3356" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري   ؛

موقعه :  زنقة القزادرية املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته :  45 س تقريبا ؛

حدوده :  

شماال : االحباس؛

شرقا : السيد حفيظي عمر  ؛
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جنوبا :  زنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : االحباس و الرسم العقاري رقم 70136 - 59 ؛ 

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 19 مارس 2020 الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 4490 - 59

تاريخ اإليداع :  20 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " روى 3352-3307" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " روى 3307-3352" 

نوعه :  ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : زنقة القبابني املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 32س  تقريبا ؛

حدوده :  

 شماال : ممر عمومي؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : زنقة ملك عمومي؛ 

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 23 مارس 2020 الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 4491 - 59

تاريخ اإليداع :  20 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "محالت جتارية 1098-1097" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محالت جتارية 1097-1098" 

نوعه :  ارض بها بناية مكونة من محلني جتاريني  ؛

موقعه : زنقة القبابني املدينة القدمية مكناس؛

مساحته :  30س تقريبا ؛

حدوده :  

شماال : السيدة فطومة ابراهيمي؛

شرقا : السيد عبد اهلل بن مومن؛

جنوبا :  زنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 23 مارس 2020 الساعة 10و 30 صباحا

مطلب رقم 4492 - 59

تاريخ اإليداع :  20 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "منزل 2155-17-16" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل 16-17-2155" 

نوعه :  ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري و طابقني علويني ؛

موقعه : زنقة القبابني املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 85 س  تقريبا ؛

حدوده :  

شماال : االحباس؛

شرقا : السيد محمد رغيبي؛

جنوبا : ممر عمومي ؛ 

غربا : زنقة )ملك عمومي( ؛ 

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 23 مارس 2020 الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 4493 - 59

تاريخ اإليداع :  20 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "محل جتاري 1081 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1081" 

نوعه :  ارض بها بناية مكونة من محل جتاري بالطابق االرضي و العلوي   ؛

موقعه :  زنقة القزادرية املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 39س  تقريبا ؛

حدوده :  

شماال : االحباس؛

شرقا :  االحباس؛

جنوبا : االحباس و السيدة فطومة ابراهيمي؛ 

غربا :  زنقة)ملك عمومي(؛ 

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك 
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احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 19 مارس2020 الساعة 11و30د صباحا

مطلب رقم 4494 - 59

تاريخ اإليداع :  20 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "محل جتاري1732" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1732" 

نوعه :  ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري  ؛

موقعه :  زنقة القزادرية املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 28س  تقريبا ؛

حدوده :  

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا :  زنقة)ملك عمومي(؛ 

غربا : االحباس ؛ 

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 20 مارس 2020 الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 4495 - 59

تاريخ اإليداع :  20 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "محل جتاري1187" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1187" 

نوعه :  ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري  ؛

موقعه :  زنقة القزادرية املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 19س  تقريبا ؛

حدوده :  

شماال :  االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا :  زنقة )ملك عمومي(؛ 

غربا : االحباس ؛ 

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 20 مارس 2020 الساعة 10و 30 د صباحا

مطلب رقم 4496 - 59

تاريخ اإليداع :  20 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "محل جتاري 1731" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1731" 

نوعه :  ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري  ؛

موقعه : زنقة  القزادرية  املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 17س  تقريبا ؛

حدوده :  

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا :  زنقة )ملك عمومي( ؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية ؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : 20 مارس2020 الساعة 11 صباحا

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس - االسماعيلية

البوراحي عبد الواحد     

  

محافظة انزكان  - ايت ملول

مطلب رقم 21045 - 60 

تاريخ االيداع  : 15 يناير 2020

طالب التحفيظ :  حسن ساروت بن العربي   

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  ملك التيسير

نوع امللك :  أرض عارية

موقعه :  دوار اجنان التمسية ، جماعة التمسية ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته :  01  ار 10 س تقريبا.

حدوده :  

شمـاال : احلسن ساروت ؛

شـرقا : طريق؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : لشكر احلسني؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي  مؤرخ في 02 - 06 - 2004.
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- عقد تسليم عرفي  مؤرخ في 20 مارس 2002.

شهادة ادراية مؤرخة في 05 - 10 - 2005

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 16 مارس 2020 الساعة 14 بعد الزوال .

مطلب رقم 21046 - 60

تاريخ االيداع  : 16 يناير 2020

طالبا التحفيظ :  

- حرية دهبي؛

- احمد اوبال مناصفة بينهما.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  ملك النور

نوع امللك :  أرض عارية

موقعه :  اجلماعة القروية متسية، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته :  00  ار 60 س تقريبا.

حدوده :  

شمـاال : ايت ميلود محمد؛

شـرقا : بزكرا ابراهيم؛

جنـوبا : يوسف دهبي؛

غربـا : طريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

-رسم بيع عرفي مؤرخ في 05 - 06 - 2007

- شهادة ادارية مؤرخة في 15 - 10 - 2019

-وكالة عرفية مؤرخة في 13 - 11 - 2019 

وكالة عرفية مؤرخة في 14 - 11 - 2019.

-تصميم موقعي للملك 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 17 مارس 2020 الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 21047 - 60

تاريخ االيداع  : 16 يناير 2020

طالبة التحفيظ :  نوري خديجة بنت بومهدي 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  النور

نوع امللك :  دار للسكن من سفلي وطابقني علويني

موقعه :  حي العرب ازرو، اجلماعة ايت ملول ، عمــــالة إنزكان أيت ملول.

مساحته :  60 س تقريبا.

حدوده :  

شمـاال : عائشة توفاة ؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : زيطها عمر؛

غربـا : جمال فشار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-شراء عدلي مؤرخ في 04 - 04 - 2019

- استمرار عدلي مؤرخ في 04 يناير 2017

ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 10 - 12 - 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 17 مارس 2020 الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 21048 - 60

تاريخ االيداع  : 17 يناير 2020

طالب التحفيظ :  اضور جمال بن مبارك

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  ملك األمان

نوع امللك :  ارض عارية 

موقعه :  دوار العرب بنعنفر  جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته :  63 س تقريبا.

حدوده :  

شمـاال : طريق ؛

شـرقا : علي تكي ؛

جنـوبا : رشيد تكي؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع ثابت التاريخ في 14 - 02 - 2019

شهادة ادارية  مؤرخة في 07 - 11 - 2019 عدد 214 - 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 18 مارس 2020 الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 21049 - 60

تاريخ االيداع  : 21 يناير 2020

طالب التحفيظ :  احلسن الشبوق

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك :  ملك الشبوق

نوع امللك :  بناية من  سفلي وطابق علوي 

موقعه :  دوار العزيب،  جماعة القليعة إنزكان أيت ملول.

مساحته :  50 س تقريبا.

حدوده :  

شمـاال : فاطنة احليحة ؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : رشيدة ايت املودن؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

- رسم شراء عدلي  مؤرخ في 11 - 06 - 2011

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 23 مارس 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21050 - 60

تاريخ االيداع  : 23 يناير 2020

طالبا التحفيظ :  

- نادية صبري 
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- جون اندري دوشينو مناصفة بينهما

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك شنكيطي

نوع امللك :  بناية من  سفلي وطابقني علويني

موقعه :  اكي افرضن ،  جماعة الدشيرة ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01 آر 07 س تقريبا.

حدوده :  

شمـاال : رسم عقاري 28704 ؛

شـرقا : رسم عقاري 17551 -  60 و 13128 - 60  و 29115 - 60

جنـوبا : رسم عقاري 66446 - 09 ؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك

- رسم استمرار مؤرخ في 11 - 02 - 2019

- نسخة لرسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 - 04 - 2004

- نسخة طبق االصل لرسم هبة عدلية  مؤرخة في 28 - 09 - 2005

نسخة تصريح بالشرف مترجم من الفرنسية الترجمان علي ازيكي 

بتاريخ 27 - 10 - 2004

نسخة تصريح بالشرف بالفرنسية بتاريخ 27 - 10 - 2004

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 24 مارس 2020 الساعة 10 صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                  عبد احلليم فتح اهلل.

 

محافظة طنجة - بني مكادة

مطلب رقم 25485 - 61

تاريخ اإليداع  : 21 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  عبد الكرمي  الغوش بن العياشي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "الثالثاء"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " أمسك"؛

نوعه : أرض فالحية بها نباتات الصبار و أشجار الزيتون و التني و التفاح 

و األفوكا و العديد من األشجار املثمرة و بئر؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

احملل املدعو  : " الثالثاء"؛  

مساحته :  31 آر 14 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد العزيز بولعيش،  

شرقا  : الطريق اإلقليمية عدد 4613؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 17309 - 06 ؛

غربـا : مطلب التحفيظ عدد 17309 - 06 ؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 -رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 07 - 02 - 2019؛

2 -وكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 28 - 08 - 2018؛

3 -شهادة إدارية مؤرخة في 15 - 08 - 2018؛

4 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 - 09 - 2017؛

في مؤرخ  عدلي  متروك  إحصاء  موجب  لرسم  شمسية  -صورة   5

10 - 09 - 2012؛

6 -صورة شمسية لرسم موجب إراثة عدلي مؤرخ في 10 - 09 - 2012؛

2020 على الساعة  20 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25486 - 61

تاريخ اإليداع  : 22 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  وائل تسافت بن عبد اهلل؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " تسافت"؛

نوعه :  أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

مدشر عني زيتونة؛  

مساحته :   06 آر 37 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم املكري،  

شرقا  : بن مولود املهدي؛

جنوبا : سمية احلسني؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 14 - 04 - 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 - 07 - 2017؛

3 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16 - 04 - 2007؛

4 -نسخة لرسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 15 - 06 - 1997؛

2020 على الساعة  23 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25490 - 61

تاريخ اإليداع  : 23 يناير 2020؛

طالبا التحفيظ :  

1 -محمد عباد بن حلسن بنسبة 1 - 2؛

2 -محمد عباد بن محمد بنسبة 1 - 2؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  ""؛    
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " عباد بني يجل"؛

نوعه :  أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو  : " مدشر املرس أشناد"؛  

مساحته :  63 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية،  

شرقا  : عبد السالم اليحمدي الطريبق؛

جنوبا : محمد العراف؛

غربـا : طريق من 4 أمتار؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 -رسم شراء عقار عدلي مؤرخ في 17 - 07 - 2019؛

2 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 - 03 - 2016؛

3 -رسم شراء بنظير عدلي مؤرخ في 10 - 04 - 2013؛

4 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 - 03 - 1993؛

2020 على الساعة  24 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25491 - 61

تاريخ اإليداع  : 24 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  فؤاد العمراني بن احمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فؤاد"؛

نوعه :  أرض عارية؛ 

احلضرية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

 "  : املدعو  احملل  بحرايني،  سعيد،  بني  مكادة،  بني  مقاطعة  لطنجة، 

ساحل السكة"؛  

مساحته :    01 آر 08 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : عبد الغني املسعودي،  

شرقا  : الرسم العقاري عدد 25358 - 61؛

جنوبا : طريق؛

غربـا : محمد العمراني؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 -رسم ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 16 - 01 - 2020؛

2 -رسم ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 16 - 01 - 2020؛

3 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 - 10 - 2015؛

4 -رسم هبة عدلي مؤرخ في 14 - 10 - 2015؛

5 - رسم موجب اختصاص عدلي مؤرخ في 20 - 11 - 2014؛

6 - نسخة لرسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 21 - 10 - 2014؛

7 - نسخة لرسم إحصاء عدلي مؤرخ في 09 - 03 - 2011؛

8 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16 - 03 - 1986؛

2020 على الساعة  24 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25492 - 61

تاريخ اإليداع  : 24 يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  احمد اركتوت بن عبد السالم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "السويحل"؛    

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

نوعه :  أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، العوامة الغربية، احملل املدعو  : " السويحل"؛  

مساحته  : 02 آر 40 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق من 4 أمتار،  

شرقا  : عب القادر الزوجال التوزاني؛

جنوبا : سعيدة الزوجال التوزاني؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 - 10 - 2018؛

2 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 20 - 11 - 2015؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 - 11 - 2015؛

4 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 26 - 06 - 2014؛

2020 على الساعة  24 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25493 - 61

تاريخ اإليداع  : 27 يناير 2020؛

طالبة التحفيظ :  امباركة الرياحي بنت احملجوب؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " مرمي"؛

نوعه :  أرض عارية بها أساس؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة،  

احملل املدعو  : " مدشر املنبار"؛  

مساحته : 01 آر 07 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : طريق من 4 أمتار،  

شرقا  : طريق؛
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جنوبا : بشرى خرشافة؛

غربـا : مصطفى املسفيوي؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 -شهادة إدارية مؤرخة في 25 - 11 - 2019؛

2 -رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 03 - 12 - 2018؛

3 -رسم إصالح حدود عدلي مؤرخ في 22 - 07 - 2016؛

-4رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 - 07 - 2013؛

5 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 16 - 04 - 2012؛

2020 على الساعة  27 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25494 - 61

تاريخ اإليداع  : 27 يناير 2020؛

طالبة التحفيظ :  منال أحيان بنت احلسني؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ميسام"؛

نوعه :  أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

دوار املنبار، احملل املدعو  : " البيار السفلية"؛  

مساحته :  60 س تقريبا؛

اجملاورون : 

شماال : منال أحيان،  

شرقا  : رفيعة بن نعيم؛

جنوبا : طريق من 4 أمتار؛

غربـا : منال أحيان؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - صورة شمسية لوكالة عامة عرفية مصادق على صحة إمضائها 

في 01 - 08 - 2019؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 04 - 07 - 2019؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 - 11 - 2015؛

4 - رسم وكالة مفوضة عدلي مؤرخ في 04 - 09 - 2015؛

5 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 - 08 - 2015؛

6 -ن سخة لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في 24 - 01 - 2012؛

7 - نسخة لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 30 - 04 - 2011؛

8 - نسخة لرسم موجب إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 30 - 04 - 2011؛

9 -صورة شمسية لنسخة من رسم توكيل مفوض عدلي مؤرخ في 

20 - 09 - 2007؛

2020 على الساعة  27 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

العاشرة صباحا.

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة - بني مكادة

عبد احلي السباعي.    

 

محافظة الداخلة

مطلب رقم 220 - 62

تاريخ اإليداع : 27  يناير 2020 .

طالب التحفيظ :  الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "  الدولة 176 -  قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "  الدولة 176 -  قروي". 

نوعه : أرض عارية.

 موقعه :  جماعة العركوب

 مساحته : 924 هكتار تقريبا.

 حدوده :  

شماال :  الطريق االقليمية 1100 والرسم العقاري عدد 12376 - 62،

شرقا :  الطريق االقليمية 1100،

.R3718 - 17 جنوبا : مطلب التحفيظ عدد

غربا :  الدولة امللك اخلاص و الرسم العقاري عدد 12376 - 62،

احلقوق العينية :  الشيء

 أصل امللك :   نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة مؤرخ 

في 15 - 01 - 2020

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

2020 على  30 مارس    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الساعة االعاشرة و النصف صباحا  10 س 30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 221 - 62

 تاريخ اإليداع : 27  يناير 2020 .

 طالب التحفيظ :  الدولة املغربية ) امللك اخلاص(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "  الدولة 177 -  قروي".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "  الدولة 177 -  قروي". 

نوعه : أرض عارية.

موقعه :  جماعة العركوب

مساحته : 3535 هكتار تقريبا.

حدوده :  

،R 3294 - 17 شماال :  الرسم العقاري عدد 11737 - 62 و مطلب التحفيظ عدد
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شرقا :  الدولة امللك اخلاص،

جنوبا : الدولة امللك اخلاص و الطريق االقليمية 1101.

غربا :  الطريق االقليمية 1101 و الرسم العقاري عدد 11737 - 62،

احلقوق العينية :  الشيء

أصل امللك :   نسخة موجزة من كناش محتويات امالك الدولة مؤرخ 

في 15 - 01 - 2020

- تصميم موقعي للقطعة املعنية.

2020 على  :  31 مارس   التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت 

الساعة االعاشرة و النصف صباحا  10 س 30 دقيقة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالداخلة

رشيد الوردي.     

 

محافظة الدار البيضاء النواصر

مطلب رقم 5572 - 63

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020

طالب التحفيظ : ميلود كماد بن بوجمعة بن احملجوب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا " أرض الواد")بقعة 2(

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض الواد")بقعة 2(

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار اوالد بن اعمر الدحامنة

مساحته : 08 ار 77 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر عرضه 05 أمتار. 

شرقا : ممر عرضه 04 أمتار – العوسي عبد الرحمان.

جنوبا : مستودع الطيبي.

غربا : العوسي عبد القادر – العوسي عبد الكبير.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 24 بتاريخ   127 عدد  كناش   143 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  رسم 

صفر1441 هـ املوافق ل 23 أكتوبر 2019 )توثيق الدارالبيضاء(.

شهادة ادارية عدد 02/2018 مؤرخة في 27 سبتمبر 2018

رسالة صادرة عن رئيس جماعة بوسكورة بتاريخ 08 يناير 2020 حتت 

عدد 47 م .م ./ق.ت.ت.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 5573 - 63

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020

طالب التحفيظ : 

أمينة معرب بنت محمد بنسبة 01/08.

أسماء سافري بنت احلسني بنسبة 01/08.
أمال سافري بنت احلسني بنسبة 01/08.

سارة سافري بنت احلسني بنسبة 01/08.

أسامة سافري بن احلسني بنسبة 02/08.
سعد سافري بن احلسني بنسبة 02/08. 

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

نوعه : أرض فالحية
موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار احلوامي سيدي النعيمي

مساحته : 01 هكتار 37آر 77 سنتيار تقريبا.
حدوده : 

شماال : ورثة الشيخ سليمان. 
شرقا : حميد سافري. 

جنوبا : ممر عرضه 04أمتار سافري امليلودي.
غربا : امليلودي سافري.

احلقوق العينية : الشيء.
أصل امللك : 

نسخة من رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 131صحيفة 129 كناش عدد 63 
ومحرر بتاريخ 13 جمادى االولى 1433 هـ املوافق ل 05 أبريل 2012م

شهادة ادارية عدد 5382 مؤرخة في 21 سبتمبر 2011
نسخة من رسم إراثة مضمن بعدد 403 صحيفة 310 كناش التركات 
عدد 300 ومحرر بتاريخ 14 شعبان 1440 هـ املوافق ل 20 أبريل 2019.

رسم وكالة عدلية مضمن بعدد 746 كناش 411 بتاريخ 03 رمضان 1440 هـ 
املوافق ل 09 ماي 2019.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 5574 - 63
تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020

طالب التحفيظ : مصطفى الراوي بن محمد. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا " البيض دار الكعادي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض البيض"
نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار السحابات تعالوت.
مساحته : 72 آر 63 سنتيار تقريبا.

حدوده : 
شماال : ورثة لغليمي الراوي. 

شرقا : الراوي عبد الواحد. 
جنوبا : ممر من 3.5 متر .

غربا : الراوي احلاج والراوي محمد.
احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 
رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 144 كناش األمالك عدد 124 بتاريخ 26 ربيع 

الثاني 1441 هـ املوافق ل 23 ديسمبر 2019 )توثيق الدار البيضاء(.
شهادة ادارية عدد 07/. ق.ش.د مؤرخة في 12 ديسمبر 2019

على   2020 مارس   27  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر
مصطفى بنحداوي    
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12795 - 65

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد زبيري عبد اهلل بن املهدي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغاليل 2"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تغاليل 2". 

 نوعه : أرض فالحية .    

دوار  متصلوحت،  وقيادة  جماعة  حتناوت،  دائرة  احلوز،  إقليم   : موقعه 

تكديرت القاضي.

مساحته املصرح بها  : 00 هك 51 آر 24 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبد الرحمان الرجراجي.  

شرقا : الرسم العقاري عدد 5297 - م.

جنوبا : الرجراجي حسن .

غربا : الرجراجي عالل  .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 344 صحيفة 368 كناش األمالك رقم 

259 بتاريخ 14 ماي 2018 توثيق مراكش.

 - رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 332 صحيفة 356 كناش األمالك 

رقم 259 بتاريخ 10 ماي 2018 توثيق مراكش.

 - شهادة إدارية عدد 571 - ق ت - ق ش ق مؤرخة في 07 مارس 2018.

تاريخ التحديد : 30 مارس 2020 على الساعة  العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 12796 - 65

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد زبيري عبد اهلل بن املهدي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حتت الشاريج"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حتت الشاريج". 

 نوعه : أرض عارية.    

دوار  متصلوحت،  وقيادة  جماعة  حتناوت،  دائرة  احلوز،  إقليم   : موقعه 

تكديرت القاضي.

مساحته املصرح بها  : 00 هك 09 آر 06 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اوسار إبراهيم .  

شرقا : اوسار إبراهيم .

جنوبا : الطريق .

غربا : احلسني ايت القاضي  .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 - رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 41 صحيفة 41 كناش األمالك 273 

بتاريخ 06 أبريل 2018 توثيق مراكش.

 - شهادة إدارية عدد 585 - ق ت - ق ش ق مؤرخة في 02 مارس 2018.

تاريخ التحديد : 30 مارس 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 12797 - 65

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى اكسي بن حميد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تكنزوين"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أميرة". 

 نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وأشجار مختلفة.    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة أمزميز، جماعة أمزميز، دوار تكنزوين.

مساحته املصرح بها  : 00 هك 11 آر 35 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بن عبو.  

شرقا : الساقية.

جنوبا : ابريك املطاعي .

غربا : الطريق  .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 39 صحيفة 64 كناش األمالك رقم 

17 بتاريخ 26 ماي 2017 توثيق مراكش.

 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 816 صحيفة 359 كناش األول رقم 34 

بتاريخ 28 مارس 1977 توثيق امزميز.

 - شهادة إدارية عدد 71 - 2019 مؤرخة في 06 دسيمبر 2019.

 - نسخة طبق األصل إلشهاد بتوحيد االسم ضمن بعدد 27 صحيفة 

34 كناش اخملتلفة رقم 248 بتاريخ 01 نوفمبر 2019 توثيق مراكش.

تاريخ التحديد : 31 مارس 2020 على الساعة  العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 12798 - 65

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد نبيل منشيف بن حلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "نبيل"  

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " نبيل". 

 نوعه : أرض عارية.    

موقعه : إقليم احلوز، دائرة اسني، جماعة ويركان، احملل املدعو نبيل.

مساحته املصرح بها  : 00 هك 01 آر 68 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق عمومية.  

شرقا : إبراهيم لديب.

جنوبا : إبراهيم لديب ، مطلب التحفيظ عدد 11411 - 65 .

غربا : ممر عمومي عرضه مترين  .

احلقوق العينية : الشيء .
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أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 386 صحيفة 333 كناش األمالك رقم 

296 بتاريخ 10 ديسمبر 2019 توثيق مراكش.

 - رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 290 صحيفة 247 كناش األمالك 

رقم 296 بتاريخ 21 نوفمبر 2019 توثيق مراكش.

2006 مسجل  06 مارس  بتاريخ   - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء 

بتاريخ 24 مارس 2006.

تاريخ التحديد : 30 مارس 2020 على الساعة  احلادية عشرة والنصف صباحا. 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حنان " 

موضوع مطلب عدد 11299 - 65.

2020 فان مسطرة حتفيظ  يناير   27 مبقتضى تقرير احلضور مؤرخ في 

 65  -  11299 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  حنان"   " املسمى  امللك 

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت سيدي داود، دوار سيدي 

داود ، تتابع مسطرة حتفيظه في اسم نفس طالب التحفيظ و مبساحة 

قدرها  01 هك 33 آر 71 سنتيار ، و ذلك بناء على نفس الوثائق و الرسوم 

املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " زنوبة " 

موضوع مطلب عدد 11301 - 65.

فان مسطرة حتفيظ   2020 يناير   27 في  مؤرخ  احلضور  تقرير  مبقتضى 

 65  -  11301 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  زنوبة"   " املسمى  امللك 

الكائن بإقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت سيدي داود، دوار سيدي 

داود ، تتابع مسطرة حتفيظه في اسم نفس طالب التحفيظ و مبساحة 

قدرها  00 هك 59 آر 85 سنتيار ، و ذلك بناء على نفس الوثائق و الرسوم 

املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17542 - 66 

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ :  سعيدة دمناتي بنت عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنة اخلير"

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

نوعـه : أرض فالحية.

النحلية  الزاوية  اموزضة  قيادة  دويران  دائرة  إقليم شيشاوة   : موقعه 

جماعة امزوضة دوار شويحية

مساحته : 65 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطافر هشام؛

جنوبا : ورثة املزوضي؛

شرقا : الطريق،الشعبة؛
غربا : ورثة املزوضي.

أصل امللك :  
1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 15 - 03 - 2008.

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 - 04 - 1982.
3 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 20 - 04 - 1993.

2020 على  23 مارس    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 17543 - 66 
تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالب التحفيظ :  عمر وهبي بن حلسن بن عمر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دار اجلديدة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "رياض موالي عمر".
سفلي  طابق  من  فيال  بها  مختلفة  بأشجار  مغروسة  فالحية  أرض   : نوعـه 
وطابقني علويني عبارة عن دار للضيافة وقاعة للرياضة ومسبح واسطبل وبئر.

جماعة  مجاط  فروكة  قيادة  مجاط  دائرة  شيشاوة  إقليم   : موقعه 
كماسة دوار تقليت.

مساحته : 02 هك 01 ار 06 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : ورثة ابراهيم وهبي؛
جنوبا : طريق عمومي؛

 شرقا : عمر لزرق؛
غربا  : طريق عمومي.

أصل امللك :  
-  رسم استمرار عدلي 07 - 04 - 2019.

2020 على  24 مارس    : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 
الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة
حسن اخللقي     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6104  - 67
تاريخ االيداع : 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد)ة( : حسن اعناوي بن ادريس.
اإلسم الدي يعرف به امللك حاليا : تزدايت.

االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تزدايت ".
نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار ايت مرغاد.
مساحته : 02 هكتار 07 آر 36 سنتيار تقريبا .

حدوده : 
شماال : الرسم العقاري رقم : 4995 - ك.

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 23733 - 05 وورثة حمو بن عسو.
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جنوبا : الرسم العقاري رقم : 61402 - 05 وطريق.

غربا : الرسم العقاري رقم : 2279 - ك الرسم العقاري رقم : 12070 - ك.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

بكناش  مضمن   2019  -  11  -  15  : في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

األمالك 115 عدد 127 صحيفة 126 بتاريخ : 07 - 01 - 2020.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18066 - 68

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : ميلود الصياح بن احمد 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "القنبيعة" 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد علي الدهيرات.

مساحته : 01 هكتار 20 آر تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3408 - 68؛

شرقا : محمد رفيقي بن املولودي ومن معه؛

جنوبا : ورثة إدريس اخملنث متتلهم خديجة اخملنث؛              

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي 26 اغسطس 2019 مضمن بعدد 102 صحيفة 184؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 29 ابريل 1996 مضمن بعدد 283 صحيفة 383؛

- نسخة من رسم اراثة بتاريخ 20 يناير 2020 اصلها بتاريخ 11 ابريل 

2007 مضمن بعدد 102 صحيفة 172؛

- رسم ملحق اصالحي عدلي بتاريخ 24 ابريل 2007 مضمن بعدد 89 

صحيفة 64؛

- تصريح عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 27 يناير 2020؛

- شهادة مطابقة االسم بتاريخ 14 يناير 2020؛

- نسخة موجزة من رسم الوفاة في 14 يناير 2020؛

- شهادة إدارية عدد 01 - 2020 بتاريخ 09 يناير 2020؛

على   2020 مارس   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18067 - 68

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020. 

طالبا التحفيظ : 

1 - حمادي امني بن املعطي؛

2  رشيد امني بن حمادي؛ 

 بصفتهما مالكني على الشكل التالي : 

االول لكافة حق االنتفاع والثاني لكافة حق الرقبة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك امني" 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول ومرافق.

موقعه : إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي ايت بن سعيد.

مساحته : 73 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : فاطنة بنت اجلياللي؛

شرقا : مولود الصاحلي؛

جنوبا : عبد الواحد خطاب؛              

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

 1974 07 فبراير  -  نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي بتاريخ 

العقارية  5 مسلمة من مصلحة احملافظة  5 صحيفة  مضمن بعدد 

بالفقيه بن صالح يتاريخ 24 يناير 2020؛

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 04 مارس 2016 مضمن بعدد 82 صحيفة 154؛

- عقد بيع موثق بتاريخ 07 يناير 2020؛

- وكالة موثقة بتاريخ 08 فبراير 2018؛

- شهادة ادارية بتاريخ 20 يناير 2020 عدد 10 - 2020؛

- نسخة طبق االصل لرخصة البناء مصادق عليها بتاريخ 28 يناير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 30 مارس 2020 على 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18068 - 68

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : احمد عبس بن العايدي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوسالك" 

نوعه : ارض فالحية بورية.

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  إقليم   : موقعه 

جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عيسى.

مساحته : 01 هكتار 32 ار  تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 18957 - 68؛
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 23841 - 68؛              

غربا : الرسمني العقاريني عددي 6022 - 68 و 33972 - 68؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

-  نظير رسم استمرار عدلي بتاريخ 21 ديسمبر 1985 عدده الترتيبي 

418 - 86؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 21 ديسمبر 1985 عدده الترتيبي 360 - 86؛

- شهادة ادارية عدد 02 بتاريخ 15 يناير 2020؛

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 18069 - 68

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020. 

طالبو التحفيظ : 

1 - جناة ايت بوجمعة بنت أحمد؛

2 - فتح اهلل فطواكي بن محمد؛

3 - أيوب فطواكي بن محمد.

لألولى   8 اصل  من  بنسبة سهمني  الشياع  على  بصفتهم شركاء   

وبنسبة 3 اسهم  من اصل ذلك لكل واحد من الثاني والثالث.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فطواكي" 

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي به مرأب وطابقني علويني.

موقعه : إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي أحمد الضاوي.

مساحته : 73 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد املالك خرشام ميتلهم انور خرشام؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛              

غربا : الصغير شريف؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك : 

عددها   1984 نوفمبر   01 بتاريخ  عدلي  شراء  لرسم  عادية  صورة   -

الترتيبي 893 - 85؛

- نسخة من رسم شراء عدلي بتاريخ 25 نوفمبر 2019 اصلها بتاريخ 

04 اكتوبر 1977 مضمن بعدد 20 صحيفة 13؛

- رسم صدقة عدلي بتاريخ 27 مايو 2014 مضمن بعدد 343 صحيفة 405؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 14 يونيو 1978 عدده الترتيبي 349 - 226؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 04 اكتوبر 1977 عدده الترتيبي 309 - 22؛

- رسم شراء عدلي بتاريخ 18 ابريل 1983 عدده الترتيبي 198 - 256؛

- شهادة إدارية عدد 166 - 2019 بتاريخ 15 نوفمبر 2019؛

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 21 اكتوبر 2019؛

- وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 18 اكتوبر 2019؛

- موافقة عدلية بتاريخ 13 يناير 2020 مضمن بعدد 108 صحيفة 122؛

على   2020 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30738 - 72

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : ميلودة غيات بنت العربي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "شويرفة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شويرفة"

نوعه׃ ارض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة صخور الرحامنة، دوار الهديان.

مساحته : 01 هـ 49  آر 41 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : غيات مليكة؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : سي محمد بن العربي، ورثة احمد بن ابراهيم، غيات امحمد؛

غربا : غيات امحمد.

أصل امللك ׃

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 384 صحيفة 385 سجل األمالك 

رقم 118 بتاريخ 19 نوفمبر 2018 توثيق ابن جرير.

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 30739 - 72

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

- محمد الصغراوي بن ملصطفى، بنسبة 01 - 02؛

- سعيد الصغراوي بن محمد، بنسبة 01 - 02؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك الصغراوي"

نوعه׃ أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير، احلي اجلديد.

مساحته : 70 سنتيار تقريبا.
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اجملاورون ׃

شماال : محمد فرتات، الفقير عبد السالم؛

شرقا : الفقير عبد السالم، الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : محمد فرتات.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 305 صحيفة 441 سجل األمالك رقم 

124 بتاريخ 27 سبتمبر 2019 توثيق ابن جرير.

ـ رسم شراء عدلي ضمن بعدد 251 صحيفة 302 سجل األمالك رقم 

79 بتاريخ 04 نوفمبر 2008 توثيق ابن جرير.

على   2020 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 30740 - 72

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : بنولي اهلل محمد بن عبد الرحمان؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوحا ثانيا"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة راس العني، دوار اوالد خليفة.

مساحته : 02 هـ 63 آر 81 سنتيار تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : ورثة لطيفة بن زادي؛

شرقا : احلاج حسن بن قدور؛

جنوبا : نور الدين الكباص؛

غربا : الطريق.

أصل امللك ׃

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 60 صحيفة 75 سجل األمالك رقم 

291 بتاريخ 09 ماي 2019 توثيق مراكش.

على   2020 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 30741 - 72

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ : رشيد الكوش بن عبد السالم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضريبني 1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكوش أوال"

نوعه׃ أرض فالحية.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة اجلبيالت، دوار اعزيب الشيخ عالل.

مساحته : 01 هـ تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : مطلب التحفيظ عدد 18625 - م؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 19658 - م؛

جنوبا : عمر كرجوم؛

غربا : طريق عمومي عرضه 15 مترا.

أصل امللك ׃

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 101 صحيفة 104 كناش األمالك رقم 

21 بتاريخ 09 مارس 2017 توثيق ايت اورير.

- ملحق رسم شراء عدلي ضمن بعدد 27 صحيفة 28 كناش اخملتلفة 

رقم 251 بتاريخ 17 يناير 2020 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 180 صحيفة 192 

كناش األمالك رقم 127 بتاريخ 19 فبراير 2008 توثيق مراكش.

- رسم تصحيح مساحة عدلي ضمن بعدد 437 صحيفة 375 كناش 

اخملتلفة رقم 11 بتاريخ فاحت فبراير 2017 توثيق ايت اورير.

اخملتلفة  246 كناش  270 صحيفة  بعدد  - رسم إشهاد عدلي ضمن 

رقم 245 بتاريخ 29 يناير 2020 توثيق مراكش.

- نسخة من رسم استمرار عدلي ضمن أصله بعدد 98 صحيفة 100 

كناش األمالك رقم 127 بتاريخ 19 يناير 2008 توثيق مراكش.

ـ شهادة إدارية مؤرخة في 30 يناير 2020.

على   2020 أبريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بابن جرير

البكاري عبد النور    

محافظة بوملان - ميسور

مطلب رقم 5584 - 74

تاريخ اإليـداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة داو إغرمان 2 "

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفيظ للملك : قطعة داو إغرمان 2

 نوع امللك : حرث

مساحتـه : 02 آر 50 سنتيار تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو قطعة داو إغرمان 2

حـدوده :

شماال : ورثة احفران بن عقى

شرقا : الواد

جنوبا : مقبرة آيت احلاج يوسف

غربـا : قطعة داو اغرمان 3 ) أحباس( 
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احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك:

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  30 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

التاسعة والنصف صباحا

مطلب رقم 5585 - 74

تاريخ اإليـداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة فود نعال متاللت "

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك :  قطعة فود نعال متاللت

 نوع امللك : حرث

مساحتـه : 02 آر 60 سنتيار تقريبا

املدعو قطعة فود  املرس احملل  ، جماعة  بوملان  ودائرة  إقليم   : موقعـه 

نعال متاللت

حـدوده :

شماال : الواد ، افتيس سعيد أوصالح

شرقـا : الواد

جنوبا : ورثة احفران بن عقى

غربـا : ورثة حمو نعمر 

احلقوق العينية : ال شــيء 

أصل امللك :

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  30 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

الثانية عشر صباحا 

مطلب رقم 5586 - 74

تاريخ اإليـداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " قطعة داو اغرمان3"

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك: قطعة داو اغرمان3

 نوع امللك : حرث

مساحتـه : 70 سنتيار تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو قطعة داو اغرمان3

حـدوده :

شـمـاال : ورثة احفران بن عقى

شرقا : قطعة داو اغرمان 2 ) أحباس(

جنوبا : مقبرة آيت احلاج يوسف

غربــا : ورثة احفران بن عقى

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك :

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  30 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

الواحدة زواال

مطلب رقم 5587 - 74

تاريخ اإليـداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة تغدة متاللت 2 "

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك: قطعة تغدة متاللت 2

 نوع امللك : حرث

مساحتـه : 60 سنتيار تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو قطعة تغدة متاللت 2

حـدوده :

شماال : ورثة أعياش حلسن

شرقـا : الطريق

جنوبا : الطريق والساقية

غربا : بوقيراين محمد 

احلقوق العينية : ال شيء 

أصل امللك :

- حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

2020 على الساعة  30 مارس   : التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 

الثالثة والنصف زواال . 

 احملافظ على األمالك العقارية ببوملان - ميسور

 

زكرياء السعيدي    

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57362  -  75 

تاريخ اإليداع : 22يناير 2020.

طالبو التحفيظ : 

العسكري عبد البر بن اخلليفة بنسبة 98  -  1120.

 بن الدروش زهراء بنت عزوز بنسبة 105  - 1120. 

العسكري بهيجة بنت اخلليفة بنسبة 49  -  1120.

 العسكري نعيمة بنت اخلليفة بنسبة 49  -  1120. 

العسكري امحمد بن اخلليفة بنسبة 98  -  1120.

 العسكري حميد بن اخلليفة بنسبة 98  -  1120.

 العسكري فاطمة بنت اخلليفة بنسبة 49  -  1120.

 العسكري فاطنة بنت اخلليفة بنسبة 49  -  1120. 

العسكري السعدية بنت اخلليفة بنسبة 49  -  1120.

 العسكري محمد بن اخلليفة بنسبة 98  -  1120. 

العسكري مصطفى بن اخلليفة بنسبة 98  -  1120.

 العسكري رحمة بنت محمد بنسبة 140  -  1120. 

بلفاضلة عبد السالم بن محمد بنسبة 40  -  1120. 

بلفاضلة طامو بنت محمد بنسبة 20  -  1120. بلفاضلة ادريس بن 

محمد بنسبة 40  -  1120. 

بلفاضلة عبد الرحيم بن محمد بنسبة 40  -  1120. 
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض الشدير".

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

نوعة : أرض فالحية

موقعه : اقليم سيدي بنور دائرة الزمامرة ،جماعة الواليدية ،دوار اوالد يوسف. 

مساحته : 1 هـ 21 آر 41 س تقريبا. 

اجملاورون :             

شماال : ورثة وفقي احمد 

شرقا : ورثة امحد العسكري 

جنوبا : ورثة امحد العسكري 

محمد  ورثة  و  السالم  عبد  صدقي  ورثة  و  امحمد  السلماني   : غربا 

صدقي بن احمد و ورثة محمد زكي بن امحمد و ورثة حلبيب حرار و 

خليفة كحوان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل امللك : 

-رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 - 06 - 2019.

-رسم اراثة عدلي مؤرخ في 17 - 08 - 2018.

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 13 - 05 - 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت  23 مارس 2020 على الساعة 15 و00 دقيقة.

مطلب رقم 57363  -  75 

تاريخ اإليداع : 22يناير 2020.

طالب التحفيظ : بوشرى معروف بنت املصطفى. 

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

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

نوعة : أرض فالحية

موقعه : اقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل ،جماعة اوالد حمدان ،دوار اجملدبة. 

مساحته : 37 آر 39 س تقريبا. 

اجملاورون :             

 شماال : طريق عرضها 06 امتار 

 شرقا : منصور السعدية 

 جنوبا : مصطفى منصور 

 غربا : عباس منصور 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل امللك : 

-عقد عرفي مضادق عليه بتاريخ 23 - 12 - 2019

2020 على الساعة  24 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 : 00صباحا.

مطلب رقم 57364  -  75 

تاريخ اإليداع : 22يناير 2020.

طالب التحفيظ : مراد اخملفي بن ادريس. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حائط ابا جعفر".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حائط ابا جعفر". 

نوعة : أرض عارية

،دوار  الواليدية  ،جماعة  الزمامرة  دائرة  بنور،  سيدي  اقليم   : موقعه 

حيوط الكاهية 

مساحته : 01 آر 27 س تقريبا. 

اجملاورون :             

 شماال : الدومي محمد 

شرقا : السعدية زالج 

جنوبا : الطريق 

غربا : احمد الصراخ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 15 - 11 - 2019.

- عقد  بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 25 - 12 - 2019.

2020 على الساعة  24 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 : 00صباحا.

مطلب رقم 57365  -  75 

تاريخ اإليداع : 23يناير 2020.

طالبة التحفيظ : نعيمة الكردودي  بنت حمو. 

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

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

نوعة : أرض فالحية

موقعه : اقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل ،جماعة زاوية القواسم  ،دوار 

الطواجنة 

مساحته : 25 آر  تقريبا. 

اجملاورون :             

شماال : املصطفى ولد الشويطر 

شرقا : ورثة احمد ولد الفقيرة 

جنوبا : مينة بنت احلاج بوعزة  

غربا : مينة بنت احلاج بوعزة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 11 - 04 - 2018.

الساعة  2020 على  24مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

12 : 00صباحا.

مطلب رقم 57366  -  75 

تاريخ اإليداع : 23يناير 2020.

طالب التحفيظ : مراد رفيع بن العربي. 

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

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

نوعة : أرض فالحية

سيدي  ،جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  اقليم   : موقعه 

اسماعيل  ،دوار بني عامر

مساحته : 43 آر  90 س تقريبا. 
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اجملاورون :             

شماال : طريق مارة 

شرقا : محمد زمزام 

جنوبا : عبد السالم منطلق  

غربا : محمد زمزام

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 17 - 01 - 2020.

الساعة على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

14 : 00  زواال.

مطلب رقم 57367  -  75 

تاريخ اإليداع : 24يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

طامو خنيبرو بنت احمد بنسبة  1 - 2.

عبد العزيز مهيرم بن احلسن بنسبة 1 - 2 .

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

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

نوعة : أرض فالحية

سيدي  ،جماعة  اسماعيل  سيدي  دائرة  اجلديدة،  اقليم   : موقعه 

اسماعيل  ،حي الشرفاء

مساحته : 01 آر  تقريبا. 

اجملاورون :             

شماال : ورثة حمو الباهيلي 

شرقا : الطريق 

جنوبا : ورثة حمو الباهيلي  

غربا : ورثة حمو الباهيلي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 22 - 01 - 2020.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 03 - 12 - 1997

الساعة على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  الجراء  املقرر  التاريخ 

15 : 00  زواال.

مطلب رقم 57368  -  75 

تاريخ اإليداع : 27  يناير 2020.

طالبة التحفيظ : شامة بغداد بنت امحمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلطة". 

نوعة : أرض فالحية بها مباني

موقعه : اقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة ،جماعة الغنادرة  ،دوار اجلعافرية.

مساحته : 25 آر  تقريبا. 

اجملاورون :             

شماال : الطريق .

شرقا : خناتة بغداد .

جنوبا : ورثة عيسى بن العسال .  

غربا : ورثة امحمد بن خليفة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل امللك : 

- مخارجة عدلية مؤرخة في 19 - 07 - 2011.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 - 02 - 1944

2020 على الساعة   30 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57369  -  75 

تاريخ اإليداع : 28  يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

مجدولني خمسي بنت محمد بنسبة 1 - 2 .

وديان خمسي بنت محمد بنسبة 1 - 2 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض اجلنان الكبير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أرض اجلنان الكبير". 

نوعة : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل،جماعة بولعوان  ،دوار اخلريطات.

مساحته : 03هـ 31 آر  50 س تقريبا. 

اجملاورون :             

. V.R.S105  C.T.N1371    V.R.S113 : شماال 

 شرقا : ورثة محمد بن ابراهيم بن ابراهيم.

 جنوبا : ورثة محمد بن ابراهيم ومصطفى بن الضاوية . 

غربا : عائشة بنت اجلياللي ومحمد بن احلاج عمر .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 - 09 - 2006.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 - 06 - 2004.

- شهادة ادارية عدد 755 مؤرخة في 02 - 06 - 2004.

2020 على الساعة   30 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57370  -  75 

تاريخ اإليداع : 28  يناير 2020.

طالب التحفيظ : الطاهر باملديوي بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان النصراني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان النصراني". 

نوعة : أرض عارية 

دوار  الواليدية،  الزمامرة،جماعة  دائرة  بنور،  سيدي  اقليم   : موقعه 

حيوط الكاهية.

مساحته : 80س تقريبا. 
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اجملاورون :             

شماال : مبارك داهن.

شرقا : احمد داهن

جنوبا : محمد عاشق . 

غربا : الزنقة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

أصل امللك : 

- عقد  تنازل عرفي مصادق عليه بتاريخ 02 - 08 - 2007.

2020 على الساعة   30 مارس   : املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

13 : 00 بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بقعة البكري"

موضوع مطلب التحفيظ عدد 63654 - 08

الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده  باجلريدة الرسمية عدد 779 

املؤرخة في 04 ديسمبر  2013.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 29 يناير 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

اسماعيل،  سيدي  دائرة    ، ميساوة  بدوار  الكائن  البكري"  "بقعة  املسمى 

جماعة اوالد افرج ،  إقليم اجلديدة  تتابع مبوجبه مسطرة حتفيظه  باملساحة 

02 سنتيار في اسم  02آر  04 هكتار  العقاري وهي  التصميم  التي أظهرها 

السيدة فاطنة االصفري بنت محمد بنسبة 1 - 1.

وذلك بناء على العقود السابق ايداعها وكذا  : 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 جمادى االولى  1441 موافق ل 07 يناير 2020؛

- شهادة ادارية عدد36 مؤرخة في 26 - 12 - 2019.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

عبد الرحمان دريوش   

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5048 - 77

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020

طالبة التحفيظ : مليكة صاحلي بنت محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » بالد الزكا «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »ملك الرحمة «؛ 

نوعه : أرض فالحية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد دوار بني يسبو ، 

مساحته : 02 هـ 20 ار  تقريبا ؛                                               

حدوده :

شماال : طريق معبدة بعرض عشرة امتار؛

شرقا : صاحلي خلضر ؛

جنوبا : صاحلي يامنة بنت سليمان ؛

غربا : ممر عمومي بعرض خمسة امتار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم ثبوت امللكية عدد 218 كناش 168 صحيفة 248 مؤرخ في 

31 اكتوبر 2019  ؛

2 - شهادة ادارية   عدد 45 مؤرخة في 28 اكتوبر 2019

تاريخ إجراء عملية التحديد : 23 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 5049 - 77

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020

طالبا التحفيظ :

1 - ملنور اجدايني بن عبد القادر ؛

2 - محمد اجدايني بن عبد القادر ؛ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » اجدايني«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :» اجدايني «؛ 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، بني درار ، حي اجملد الزنقة 17 ؛

مساحته : 01 ار 96 سنتيار  تقريبا.                                               

حدوده :

شماال : الزنقة رقم 08 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد: 19136 - 77 ؛

جنوبا : القباحة ميمون ؛

غربا : صاحلي الغوتي؛ 

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

1 - رسم ثبوت امللكية عدد 140 كناش 170 صحيفة 153 مؤرخ في 

14 يناير 2020  ؛

2 - شهادة ادارية   عدد 01 مؤرخة في 10 يناير 2020

احلادية  الساعة  على   2020 مارس   23  : التحديد  عملية  إجراء  تاريخ 

عشر صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى: » غار اعلي اوعيسى « 

مطلب التحفيظ عدد 3627 - 77

الذي نشرت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 986

بتاريخ 22 نوفمبر 2017 

واعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1044

 بتاريخ 02 يناير 2019.

   مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 21 نوفمبر 2019 ،  فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو » غار اعلي اوعيسى « موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 3627 - 77 ، الكائن بعمالة وجدة أنكاد، جماعة بني خالد –تانوت 

ناظر  عنها  النائب  العامة  األوقاف   : اسم  في  دائما  تتابع  العيدان-، 

األوقاف بوجدة وذلك باملساحة التسي أظهرها التصميم الهندسي 

إيداع  92 س بدال من املساحة املصرح بها عند  أر   69 03 هـ  البالغة 

مطلب التحفيظ  املقدرة ب 03هـ .  وذلك  بناء على مطلب اصالحي 

2019. عالوة على الوثائق املودعة سابقا تدعيما  21 نوفمبر  مؤرخ ف 

ملطلب التحفيظ املذكور.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد: 

كمال عونة    
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محافظة الهرهورة - الصخيرات 

مطلب رقم  966 - 78

تاريـخ اإليداع : 28 يناير 2020. 

طالبة التحفيظ السيدة : فاطنة ختة بنت مبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »بنمبارك رملية «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » بنمبارك رملية«.

موقعه  : عمالة الصخيرات - متارة، جماعة الصخيرات، مزارع الشياحنة

نوعه : أرض فالحية . 

مساحته : 26ار 44 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ختة مهدي

شرقا : العربي السليماني   

جنوبا : ختة فاطنة 

غربا : ختة عائشة

احلقوق العينية: 

أصل امللك : 

- نسخة شراء عدلية ضمن أصلها حتت عدد 157 صحيفة 137 بتاريخ 

 1394 عام  رحب   11 في  مؤرخ   64 رقم  االول  1974 كناش   -  08  -  13

املوافق لفاحت اغسطس 1974.

- صورة طبق االصل لرسم قسمة عدلي ضمن حتت عدد 1096 بتاريخ 

24 - 10 - 2000 كناش االمالك رقم 6  مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1421 

موافق 31 - 07 - 2000.

- نسخة شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 417 صحيفة 416 بتاريخ 

 1400 27 صفر اخلير  76 مؤرخ في  االول رقم  11 - 02 - 1980 كناش 

املوافق ل 16 يناير 1980.

- نسخة شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 627 صحيفة 178 بتاريخ 

23 - 08 - 1985 كناش االول رقم 06 مؤرخ في 20 ذي القعدة  1400 

املوافق ل 08 اغسطس 1985.

88 كناش  128  صحيفة  - نسخة اراثة عدلية ضمن أصلها حتت عدد 

االمالك الثالت رقم  85 بتاريخ 13 - 02 - 2015 مؤرخ في 22 شوال 1376 

املوافق ل 17 اكتوبر 1976 . 

- نسخة اراثة عدلية ضمن أصلها حتت عدد 270 صحيفة 377 بتاريخ 

 1431 رجب   08 في  مؤرخ   09 رقم  التركات  كناش   2010  -  07  -  07

املوافق ل 21 يونيو 2010.

- نسخة من إحصاء متروك ضمن أصلها حتت عدد 23 صحيفتها 24 

كناش االمالك رقم 05 بتاريخ 15 - 07 - 2010 مؤرخ في 08 رجب 1431 

املوافق ل 21 يونيو 2010.

 2010  -  12  -  24 بتاريخ   194 196 صحيفة  - شراء عدلي ضمن حتت عدد 

كناش االول رقم 05 مؤرخ في 03 محرم 1432 املوافق ل 09 ديسمبر 2010.

- اشهاد اصالحي عدلي مؤرخ في 15 جمادى الثانية 1432 ضمن حتت 

عدد 122 صحيفة 101 بتاريخ 24  - 05 - 2011 كناش اخملتلفة رقم 12 

مؤرخ في 19 - 05 - 2011

 10 - 22 99 بتاريخ  78 صحيفة  - رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 

- 2012 كناش االمالك رقم 07 مؤرخ في 06 ذو احلجة 1433 املوافق ل 

.2012 - 10 - 22

في مؤرخة   342 صحيفة   320 عدد  حتت  ضمن  عدلي  شراء  رسم   -

 1432 01 جمادى  في  مؤرخ   05 رقم  االمالك  2011 كناش   -  04  -  26

املوافق ل 05 - 04 - 2011.

- رسم قسمة ضمن حتت عدد 259 صحيفة 317 بتاريخ 25 - 01 - 2018 كناش 

االمالك رقم 15 املؤرخ في 06 ربيع الثاني 1439 املوافق ل 25 - 12 - 2017 .

- وكالة خاصة مصححة االمضاء 13 - 04 - 2018 

- رخصة من أجل التحفيظ عدد 22 - 18 مؤرخة في 22 - 01 - 2018 

مسلمة من جماعة الصخيرات.

- تصميم قسمة مصحح االمضاءات بتاريخ 29 - 12 - 2017

- طلب لألستاذة دالل بلحسني بتاريخ 15 - 05 - 2019

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املعني  التاريخ 

الساعة  احلادية عشر و النصف صباحا. 

احملافظ بالنيابة على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

       بنبوعزة عبد اللطيف

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4553 - 79

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد أحمد كلوطة بن محمد.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " كلوطة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " كلوطة ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " حرشة كامبير ".

 مساحته : 01 آ 02 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 79-468؛

جنوبا : زيدان رمضان؛  

غربا : محمد السهلي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

1 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من محرم احلرام 1394 

موافق 04 فبراير 1974؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من ربيع الثاني 1400 

موافق 28 فبراير 1980؛
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3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 من صفر 1441 موافق 23 أكتوبر 

2019؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 13 يناير 2020.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4554 - 79

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محند زكاغي ابن شهبون.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " البطمة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " البطمة ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : مدينة جرسيف، احملل املدعو : " حرشة عراس ".

مساحته : 00 آ 80 س تقريبا.

حدوده :

شماال : ااملصدق احلاج عبد العزيز ومن معه؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : ممر؛  

غربا : مسجد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 من رمضان 1411 موافق 10 أبريل 1991؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 من رمضان 1401 موافق 

15 يوليو 1981؛

3 - احلكم عدد : 86 الصادر عن احملكمة اإلبتدائية بجرسيف بتاريخ : 

30 ماي 2018؛

4 - احلكم عدد : 06 الصادر عن احملكمة اإلبتدائية بجرسيف بتاريخ : 

20 نوفمبر 2019؛

5 - نسخة مطابقة لألصل لتقرير خبرة قضائية مؤرخ في 05 مارس 2018؛

6 - نسخة مطابقة لألصل حملضر تنفيذ مؤرخ في فاحت نوفمبر 2018؛

7 - شهادة بعدم الطعن باإلستئناف مؤرخة في 17 يناير 2020؛

8 - قرار عدد 11 مبثابة إذن بتقسيم عقار مؤرخ في 15 يناير 2020.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4555 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " افرة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " افرة ".

نوعـه : أرض بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 05 آ 21 س تقريبا.

حدوده :

شماال : صفاح ادريس؛

شرقا : صفاح ادريس؛

جنوبا : صفاح محمد؛  

غربا : السعداوي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 4556 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " ايدسان 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " ايدسان 1 ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 04 آ 86 س تقريبا.

حدوده :

شماال : األحباس؛

شرقا : األحباس؛

جنوبا : رشيد بريول؛  

غربا : السعداوي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4557 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف 

العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " اديسان 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " اديسان 3 ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 06 آ 90 س تقريبا.

حدوده :

شماال : خربة علي؛

شرقا : الواد؛
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جنوبا : صفاح امزيان؛  

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 4558 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " اديسان 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " اديسان 2 ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 05 آ 39 س تقريبا.

حدوده :

شماال : السعداوي محمد؛

شرقا : سهلول عبد اهلل؛

جنوبا : السعداوي محمد؛  

غربا : األحباس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4559 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تاونست 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تاونست 2 ".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 09 آ 40 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق، شاشة بوجمعة، صفاح محمد وبريول رشيد؛

شرقا : الساقية وصفاح محمد؛

جنوبا : زايد احلسني، وزركان محمد ووزركان الوزاني؛  

غربا : هرو ادريس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4560 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تاونست 4".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تاونست 4 ".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 05 آ 55 س تقريبا.

حدوده :

شماال : شمالل احمد؛

شرقا : األحباس و شمالل احمد؛

جنوبا : عبد الشافي ميمون والسعداوي محمد؛  

غربا : شمالل قدور وأحمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4561 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تاونست 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تاونست 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 02 آ 35 س تقريبا.

حدوده :

شماال : شمالل رحمة؛

شرقا : الساقية، شمالل رحمة وشمالل ميمون وجمال؛

جنوبا : عبد الكافي ميمون والسعداوي محمد؛  

غربا : األحباس.

احلقوق العينية : ال شيء.
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اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 بعد الزوال.

مطلب رقم 4562 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تاونست 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " تاونست 1".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 05 آ 70 س تقريبا.

حدوده :

شماال : بريول رشيد؛

شرقا : شبالل احمد؛

جنوبا : حقون عبد الرحمان؛  

غربا : صفاح محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 4563 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان ايت الوالي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " فدان ايت الوالي ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 04 آ 94 س تقريبا.

حدوده :

شماال : عبد الشافي ميمون؛

شرقا : زركان الوزاني؛

جنوبا : الساقية، صفاح احلسني وزركان محمد؛  

غربا : شمالل قدور.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   25  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4564 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تازرين ميرة 1 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تازرين ميرة 1 ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 04 آ 67 س تقريبا.

حدوده :

شماال : صفاح ادريس وصفاح محمد؛

شرقا : هنيدة محمد؛

جنوبا : األحباس؛  

غربا : صفاح محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4565 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تازرين ميرة 2 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تازرين ميرة 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 03 آ 23 س تقريبا.

حدوده :

شماال : مقران محمد؛

شرقا : األحباس؛
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جنوبا : هنيد محمد؛  

غربا : صفاح محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4566 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تازرين ميرة 3 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تازرين ميرة 3 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 04 آ 95 س تقريبا.

حدوده :

شماال : اصفاح امزيان؛

شرقا : احلاتيمي محمد؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : األحباس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4567 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " مسجد ايت سميوايت سعيد ".

ايت  "مسجد   : للمـلك  التحـفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

سميوايت سعيد ".

نوعـه : أرض بها مسجد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 10 آ 10 س تقريبا.

حدوده :

شماال : السعداوي محمد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : رشيد بريول؛  

غربا : السعداوي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

- حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 مارس   27  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4568 - 79

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد رشيد العاشي بن عبد اهلل.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " رشيد 2 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : مدينة جرسيف، احملل املدعو : " النكد ".

مساحته : 01 آ 65 س تقريبا.

حدوده :

شماال : بوشامة قدور؛

شرقا : امبارك بن لفضيل؛

جنوبا : الرسم العقتري رقم 6025 - 79؛  

غربا : لعمش فؤاد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 من ذي القعدة 1397 

موافق 28 أكتوبر 1977؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 شعبان 1403 موافق 16 ماي 1983؛

3 - رسم هبة عدلي مؤرخ في 20 من شعبان 1440 موافق 26 أبريل 2019؛

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 20 نوفمبر 2020.

على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4930 - 81

تاريخ اإليداع  : 23 يناير 2020.

طالبتا التحفيظ على الشياع : 

1.جميلة النتيفي بنت محمد بنسبة 1 - 2.

2.رابحة النتيفي بنت محمد بنسبة 1 - 2.
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االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ضاية الطلبة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ضاية الطلبة1".       

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي.

مساحته : 30 آر تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4408 - 16؛

شرقا : عزوز كنينة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 611 - 81؛

 غربا : مطلب التحفيظ رقم 24897 - 16 ورثة عمار اكنينة؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 319 ص 184 كناش العقار رقم 213 

بتاريخ 05 - 09 - 2005 توثيق تيفلت.

 149 ص   207 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  شمسية  صورة   .2

أصله  تيفلت.  توثيق   2004  -  07  -  21 بتاريخ   92 رقم  العقار  كناش 

مبطلب التحفيظ رقم 6840 - 16؛

عن جماعة خميس سيدي   2019  - ت  م   -  06 عدد  إدارية  3. شهادة 

يحيى مؤرخة في 17 - 01 - 2020.

على   2020 مارس   26  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4931 - 81

تاريخ اإليداع  : 28 يناير 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.ناهد بوعرف بنت ابراهيم بنسبة 1 - 2.

2.فاطنة احلمراوي بنت محمد بنسبة 1 - 2.

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

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

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

مساحته : 22 آر 45 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : ممر عمومي؛

 غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 373 ص 333 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 20 - 11 - 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 154 ص 139 كناش العقار رقم 50 

بتاريخ 17 - 01 - 2019 توثيق تيفلت. 

3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 415 ص 482 كناش العقار رقم 44 

بتاريخ 07 - 05 - 2018 توثيق تيفلت.

4. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 112 ص 116 كناش العقار رقم 28 

بتاريخ 17 - 04 - 2015 توثيق تيفلت.

2018 عن جماعة خميس سيدي   - م ت   -  122 إدارية عدد  5.شهادة 

يحيى مؤرخة في 28 - 12 - 2018.

على   2020 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4932 - 81

تاريخ اإليداع  : 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد فيداس بن قدور.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فيداس".       

نوعه  : ارض عارية.

موقعه  : مدينة تيفلت حي الرشاد دوار الكزار رقم 74.

مساحته : 60 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : عائشة اجلزولي؛

جنوبا : طارق بنملوك؛

 غربا : محمد العايدي؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 110 ص 100 كناش العقار رقم 50 

بتاريخ 31 - 12 - 2018 توثيق تيفلت.

416 ص  بعدد  أصله  2. نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن 

448 كناش العقار رقم 24 بتاريخ 12 - 09 - 2014 توثيق تيفلت. 

3. نسخة رسمية من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 90 ص 84 

كناش العقار رقم 72 بتاريخ 20 - 04 - 2000 توثيق تيفلت. 4. شهادة 

إدارية عدد 406 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 08 - 11 - 2019. 

5. شهادة إدارية رقم 437 - 2019 عن بلدية تيفلت مؤرخة في 15 - 11 - 2019.

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12  : 00 د.



977 عدد 1101 - 10 جمادى االخرة 1441 )05 فبراير 2020(

مطلب رقم 4933 - 81

تاريخ اإليداع  : 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ : رشيد بودالعة بن رحال.

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

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

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه  : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت يخلف.

مساحته : 26 آر 41 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق العمومية من ورائها عربي مينة وعربي احمد؛

شرقا : ورثة الشوبلة ادريس؛

جنوبا : ورثة جباري ابراهيم؛

 غربا : ورثة جباري ابراهيم؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 478 ص 446 كناش العقار رقم 50 

بتاريخ 08 - 04 - 2019 توثيق تيفلت.

العقار  451 كناش  392 ص  2. نظير رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

رقم 19 بتاريخ 21 - 10 - 2013 توثيق تيفلت. 

3. شهادة إدارية رقم 02 - 2020 مؤرخة في 16 - 01 - 2020.

على   2020 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "احلاجبات" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 18084 - 16

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 234 

بتاريخ 25 يونيو 2003.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 24 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " احلاجبات " الكائن بدائرة تيفلت جماعة سيدي عبد 

 16  -  18084 رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع  قسو  ايت  دوار  الرزاق 

ستتابع من االن فصاعدا في إسم السيدة اسالم احلجي بنت ابراهيم 

والعقود  الوثائق  على  بناء  وذلك  الوحيد.  التحفيظ  طالب  بصفته 

املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 453 ص 399 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 12 ديسمبر 2019 توثيق تيفلت.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

زكرياء الدغمي    

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 82 - 83

تاريخ اإليـداع  : 20 يناير 2020

طالبو التحفيـظ  : 

1 - يوسف بويني بنسبة 2 - 6

2 -عبد الرزاق بويني بنسبة 2 - 6

3 - مليكة بويني بنسبة 1 - 6

4 - الهام بويني بنسبة 1 - 6 بصفتهم طالبي التحفيظ حلق الزينة 

5 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " العمراني"

نوع امللك : دار للسكنى

مـوقعـه  : مراكش القصبة درب العرب رقم 14 

مساحتـه  : 01 ار و 37 سنتيار تقريبا  .

حـدوده

شمـاال : سور املدينة 

شرقا : مسجد

غربا : الناجي مليكة

جنوبا : احلاجي مسعودة

احلقوق العينية والتحمالت  :  ال شيء

أصل امللك  : 

موافق  1441 االولى  جمادى   01 في  مؤرخ  عدلي  استمرار   رسم   -

2019 - 12 - 28

تاريخ التحديد :  20 مارس 2020 على الساعة 09 صباحا  

مطلب رقم 83 - 83

تاريخ اإليـداع  : 30 يناير 2020

طالب التحفيـظ  : الدولة املغربية امللك اخلاص

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " مدخل مدرسة التجارة و التسيير"

نوع امللك : ارض عارية

مـوقعـه : مراكش شارع عالل الفاسي

مساحتـه  : 49 ار و 48 سنتيار تقريبا  .

حـدوده

شمـاال : شارع عالل الفاسي 

شرقا : شارع عالل الفاسي

غربا : الرسوم العقارية 40613 - 04   /   44411 - 04    /  11509 - م

جنوبا : احلاجي مسعودة

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

أصل امللك  : 

- نسخة موجزة من كناش احملتويات خاصة بامالك الدولة عدد 2374 - حضري

تاريخ التحديد :  30 مارس 2020 على الساعة 09 صباحا    

                         احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز بالنيابة

محمد حركيك   
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ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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محافظة اجلديدة

مطلب رقم 132872 - 08

اسم امللك :أرض السوق 3. 

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

وقع حتديده في : 12 نوفمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 آ 34 س.

نوعه : أرض فالحية بها شجرة الكاليبتيس. 

اجملاورون:

شماال : اجلماعة القروية أوالد رحمون. 

شرقا : اجلماعة القروية أوالد رحمون.

الثانوية  اإلعدادية  ساحة  أمتار،   03 عرضه  عمومي  طريق   : جنوبا 

ومطلب عدد 96181 - 08.

غربا : اجلماعة القروية أوالد رحمون.

طالب التحفيظ: اجلماعة القروية أوالد رحمون.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باجلديدة 

       املهدي العياشي

 

 

محافظة الناظور

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: " ابراهيم "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 13291 - 11 ، و الذي نشرت 

خالصته اإلصالحية و إعالن جديد عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1075 بتاريخ 07/08/2019

بدال من :

طالب التحفيظ السادة:

- فاطمة بوعطياوي بنت الطاهر بنسية 54/648 سهما.

- اخملتار بوعطياوي بن محمد بنسبة 144/648 سهما.

- حياة بوعطياوي بنت محمد بنسبة 72/648 سهما.

- نبيلة بوعطياوي بنت محمد بنسبة 72/648 سهما.

- احسان بوعطياوي بن محمد بنسبة 144/648 سهما.

- محمد بوعطياوي بن اخملتار بنسبة 24/648 سهما.

- سارة بوعطياوي بنت اخملتار بنسبة 24/648 سهما.

- هشام بوعطياوي بن اخملتار بنسبة 24/648 سهما.

- ابراهيم السوسي بن احمد بنسبة 24/648 سهما.

- محمد السوسي بن احمد بنسبة 24/648 سهما.

- ياسمني بوعطياوي بنت احسان بنسبة 24/648 سهما.

- جابر بوعطياوي بن احسان بنسبة 24/648 سهما.

- ياسمينة مرزاكي بنت حلسن بنسبة 24/648 سهما.

محافظة مكناس - املنزه

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة: "انزالة بني عمار"

إقليم مكناس

إن احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه يشرفه أن ينهي لعلم 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

املدعوة: " انزالة بني عمار " ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر 

هذا اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 من 

جمادى األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969، 

املطالب رقم :

 26722 - 26704 - 26701 - 26676 - 26669 - 26654 - 26653 - 26643

 26774 - 26772 - 26769 - 26767 - 26759 - 26756 - 26745 - 26724

 26838 - 26836 - 26834 - 26833 - 26804 - 26803 - 26777 - 26775

 26856 - 26855 - 26850 - 26849 - 26844 - 26842 - 26840 - 26839

 26902 - 26894 - 26890 - 26887 - 26886 - 26871 - 26859 - 26857

 26976 - 26962 - 26958 - 26954 - 26936 - 26923 - 26912 - 26906

 27048 - 27007 - 27005 - 27004 - 26998 - 26994 - 26984 - 26979

 27111 - 27109 - 27107 - 27089 - 27083 - 27074 - 27073 - 27056

 27156 - 27142 - 27141 - 27131 - 27129 - 27124 - 27117 - 27115

 27188 - 27186 - 27185 - 27170 - 27168 - 27165 - 27163 - 27161

 27269 - 27257 - 27235 - 27230 - 27225 - 27224 - 27210 - 27203

 27296 - 27294 - 27293 - 27291 - 27288 - 27285 - 27280 - 27278

 27350 - 27343 - 27337 - 27329 - 27321 - 27315 - 27309 - 27308

 27423 - 27422 - 27420 - 27418 - 27381 - 27374 - 27371 - 27370

.27443 - 27442 - 27432 - 27429 - 27424

 جميع هذه املطالب على الرمز 05. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه

بوشعيب دومار     
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- اميان مرزاكي بنت حلسن بنسبة 24/648 سهما.

اقرأ : 

طالب التحفيظ السادة:

- اخملتار بوعطياوي بن محمد بنسبة 144/648 سهما.

- حياة بوعطياوي بنت محمد بنسبة 72/648 سهما.

- نبيلة بوعطياوي بنت محمد بنسبة 72/648 سهما.

- احسان بوعطياوي بن محمد بنسبة 144/648 سهما.

- محمد بوعطياوي بن اخملتار بنسبة 24/648 سهما.

- سارة بوعطياوي بنت اخملتار بنسبة 24/648 سهما.

- هشام بوعطياوي بن اخملتار بنسبة 24/648 سهما.

- ابراهيم السوسي بن احمد بنسبة 24/648 سهما.

- محمد السوسي بن احمد بنسبة 24/648 سهما.

- ياسمني بوعطياوي بنت احسان بنسبة 24/648 سهما.

- جابر بوعطياوي بن احسان بنسبة 24/648 سهما.

- ياسمينة مرزاكي بنت حلسن بنسبة 24/648 سهما.

- اميان مرزاكي بنت حلسن بنسبة 24/648 سهما.

والباقي بدون تغيير.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى: " نبيلة "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 13293 - 11 ، و الذي نشرت 

خالصته اإلصالحية و إعالن جديد عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1075 بتاريخ 07/08/2019.

بدال من :

طالب التحفيظ السادة:

- فاطمة بوعطياوي بنت الطاهر بنسية 54/648 سهما.

- اخملتار بوعطياوي بن محمد بنسبة 144/648 سهما.

- حياة بوعطياوي بنت محمد بنسبة 72/648 سهما.

- نبيلة بوعطياوي بنت محمد بنسبة 72/648 سهما.

- احسان بوعطياوي بن محمد بنسبة 144/648 سهما.

- محمد بوعطياوي بن اخملتار بنسبة 24/648 سهما.

- سارة بوعطياوي بنت اخملتار بنسبة 24/648 سهما.

- هشام بوعطياوي بن اخملتار بنسبة 24/648 سهما.

- ابراهيم السوسي بن احمد بنسبة 24/648 سهما.

- محمد السوسي بن احمد بنسبة 24/648 سهما.

- ياسمني بوعطياوي بنت احسان بنسبة 24/648 سهما.

- جابر بوعطياوي بن احسان بنسبة 24/648 سهما.

- ياسمينة مرزاكي بنت حلسن بنسبة 24/648 سهما.

- اميان مرزاكي بنت حلسن بنسبة 24/648 سهما.

اقرأ : 

طالب التحفيظ السادة:

- اخملتار بوعطياوي بن محمد بنسبة 144/648 سهما.

- حياة بوعطياوي بنت محمد بنسبة 72/648 سهما.

- نبيلة بوعطياوي بنت محمد بنسبة 72/648 سهما.

- احسان بوعطياوي بن محمد بنسبة 144/648 سهما.

- محمد بوعطياوي بن اخملتار بنسبة 24/648 سهما.

- سارة بوعطياوي بنت اخملتار بنسبة 24/648 سهما.

- هشام بوعطياوي بن اخملتار بنسبة 24/648 سهما.

- ابراهيم السوسي بن احمد بنسبة 24/648 سهما.

- محمد السوسي بن احمد بنسبة 24/648 سهما.

- ياسمني بوعطياوي بنت احسان بنسبة 24/648 سهما.

- جابر بوعطياوي بن احسان بنسبة 24/648 سهما.

- ياسمينة مرزاكي بنت حلسن بنسبة 24/648 سهما.

- اميان مرزاكي بنت حلسن بنسبة 24/648 سهما.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

                البشير دحوتي

 

محافظة القنيطرة

مطلب رقم 6841 - 13

امللك املسمى:" جنان القدادرة"

موقعه: جماعة املناصرة أحواز القنيطرة.

وقع حتديده في : 05 مارس 2018 على الساعة العاشرة صباحا .

مساحتـه التي اظهرها التصميم الهندسي: 28آر47سنتيار

نوعه: أرض فالحية 

اجملاورون :

شماال: ورثة عربة.

شرقا: مرجة الدورة.

غربا: الطريق الرئيسية سيدي عالل التازي.

جنوبا: ورثة بريدي.

طالبة التحفيظ : عائشة فرميان بنت منصور بن احمد..

مطلب رقم 6836 - 13

امللك املسمى:"جنان القدرة"

موقعه:اقليم القنيطرة دائرة بن منصور جماعة املناصرة دوار الصبيح.

وقع حتديده في : 02 يناير 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

مساحتـه التي اظهرها التصميم الهندسي: 20آر33سنتيار

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري عدد70498 - 13 .

شرقا: مرجة راس الدورة.

غربا: الطريق الرئيسيةرقم4201 املؤدية الى سيدي عالل البحراوي.

جنوبا: ورثة عربة.

طالبوا التحفيظ : عادل بليل و من معه.



عدد 1101 - 10 جمادى االخرة 1441 )05 فبراير 2020(980

مطلب رقم 6834 - 13

امللك املسمى:"جنانات القدادرة"

موقعه:اقليم القنيطرة دائرة بن منصور جماعة املناصرة دوار الصبيح.

وقع حتديده في : 20 نونبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا.

مساحتـه التي اظهرها التصميم الهندسي: 29آر32سنتيار.

نوعه: أرض فالحية.

اجملاورون :

شماال: الرسم العقاري عدد16550/رو السيد سعيد مغيتي.

شرقا: مرجة راس الدورة و واد اوفكرون.

غربا: الطريق الرئيسيةرقم4201 املؤدية الى سيدي عالل التازي.

جنوبا: الرسم العقاري عدد70498 - 13 .

طالبوا التحفيظ : محمد الدويش و من معه.

احملافظ على األمالك العقارية بالقنيطرة

       بوشعيب توفيقي

 

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 35201 - 14

اسم امللك: احلرث.

موقعه: اقليم الرشيدية، دئرة كلميمة، جماعة غريس العلوي، احملل 

املدعو: احلرث.

وقع حتديده في: 14 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 35 آر 89 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون؛

اجملاورون: 

شماال: ايوبي املصطفى بن احمد؛

شرقا: ايوبي املصطفى بن احمد؛

جنوبا: ايوبي احمد؛

غربا: ايوبي احمد؛

طالب التحفيظ السيد: ايوبي املصطفى بن احمد.

مطلب رقم 36619 - 14

اسم امللك: تغزوت نايت هباز.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة كلميمة، جماعة فركلة العليا، احملل 

املدعو: قصر ايت عيسى اسرير.

وقع حتديده في: 26 مارس 2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 13 آر 13 س.

نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 

شماال: مسلك؛

شرقا: شوكالل موحى؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 38246 - 14

اسم امللك: الرحمة 1.

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: حي بوصوف.

وقع حتديده في: 26 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آر 47 س.

نوعه: ارض بها بناء من سفلي؛

اجملاورون: 

شماال: ورثة اوعبيشة موحى؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: زنقة؛

غربا: الرسم العقاري عدد 36589/14؛

طالب التحفيظ السيد: اميني علوي موالي احمد بن موالي الشريف.

مطلب رقم 38826 - 14

اسم امللك: البركة.

بوتالمني  مزرعة  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة  موقعه: 

احلفرة.

وقع حتديده في: 04 يونيو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 07 س.

نوعه: ارض بها بناء فيال من قبو جزئي وسفلي وطابق اول؛

اجملاورون: 

شماال: زنقة؛

شرقا: الرسم العقاري عدد 33122/14 و ديدي موالي حلسن؛

جنوبا: زنقة؛

غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ السيد: فارس سيدي بن محمد بن سي محمد.

مطلب رقم 38892 - 14

اسم امللك: الوجلة امرستان 1.

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: قصر احلساسنة.

وقع حتديده في: 12 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 38 آر 51 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: ساقية؛

شرقا: محمدي صديق ومحمد بن دحمان وعبد الرحمان بن احلاج بريك 

و ورثة احلاج بريك؛
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جنوبا: مصرف؛

غربا: مصرف و حسان بن طالب عمر وورثة حلبيب بن طاهر؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 38952 - 14

اسم امللك: الوجلة امرستان تابع ملسجد قصر حنابو والكراير.

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: قصر احلساسنة.

وقع حتديده في: 18 اكتوبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 84 آر 95 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: ورثة جياللي بن منصور؛

شرقا: ورثة حاج طيبي املنيعي؛

جنوبا: ورثة حمالة حمادي ومصرف؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 38992 - 14

اسم امللك: ملك اسامة.

بوتالمني  جتزئة  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة  موقعه: 

الشطر الثاني.

وقع حتديده في: 04 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر.

نوعه: ارض عارية وبجزء منها بناء فيال من سفلي في طور االجناز؛

اجملاورون: 

شماال: مبارك اوعقا؛

شرقا: العمري علوي سيدي محمد؛

جنوبا: مللك البلدي؛

غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ السيد: محمد بنعمر بن عبد اهلل.

مطلب رقم 39035 - 14

اسم امللك: مسجد تعوانني كلميمة.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

مسجد تعوانني.

وقع حتديده في: 27 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 46 س.

نوعه: ارض بها بناء؛

اجملاورون: 

شماال: ورثةواجيب محمد؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: محمد وحيد؛

غربا: ورثة مورشيد؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39070 - 14

اسم امللك: ساهل.

الشطر  بوتالمني  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة  موقعه: 

الثاني.

وقع حتديده في: 17 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 05 س.

نوعه: ارض عارية؛

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 37252/14؛

شرقا: فاضيلي حلبيب؛

جنوبا: ساحة؛

غربا: زنقة؛

طالب التحفيظ السيد: الصابوني رشيد بن عبد احلق.

مطلب رقم 39124 - 14

اسم امللك: ملك ايت ابريك.

محمد  شارع  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة  موقعه: 

السادس.

وقع حتديده في: فاحت مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 44 س.

نوعه: ارض عارية وبجزء منها بناء فيال من قبو جزئي وسفلي وبئر؛

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 12096/14؛

شرقا: زنقة؛

جنوبا: شارع محمد السادس؛

غربا: كهكا الوزني؛

طالب التحفيظ السيد: عبد الرحمان ايت ابريك بن املكي.

مطلب رقم 39127 - 14

اسم امللك: بويكري 8.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

غابة قصر تكاثرت.

وقع حتديده في: 18 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 آر 96 س.

اشجار  االولى  بالقطعة  قطعتني  من  مكونة  فالحية  ارض  نوعه: 

النخيل؛
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اجملاورون: 
القطعة االولى:
شماال: مصرف؛
شرقا: مسلك؛
جنوبا: مصرف؛

غربا: مصرف 
القطعة الثانية: 

شماال: مصرف 
شرقا: مسلك 

جنوبا: بجي محمد 
غربا مصرف؛

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

مطلب رقم 39128 - 14
اسم امللك: بويكري 9.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر تكاثرت.

وقع حتديده في: 18 مارس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 32 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مصرف؛
شرقا: مصرف؛

جنوبا: اوعيشة حا اوعلي؛
غربا: مسلك؛

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

مطلب رقم 39129 - 14
اسم امللك: بويكري 7.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر تكاثرت.

وقع حتديده في: 18 مارس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 08 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مصرف؛
شرقا: مصرف؛
جنوبا: احباس؛
غربا: مصرف؛

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

مطلب رقم 39130 - 14
اسم امللك: بويكري 2.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر تكاثرت.

وقع حتديده في: 19 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 82 س.
نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 
شماال: ورثة جغطيط حلسن؛

شرقا: مصرف؛
جنوبا: طريق معبدة؛

غربا: مسلك؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39132 - 14
اسم امللك: داخل املدرسة 2 مكرر.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 19 مارس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 73 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مصرف؛
شرقا: مسلك؛

جنوبا: الوردي سيدي احمد؛
غربا: جرفي مولود؛

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

مطلب رقم 39135 - 14
اسم امللك: دركات 3.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
سيدي محمد وحلسن.

وقع حتديده في: 26 مارس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 21 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مسلك؛
شرقا: فياللي تهامي؛

جنوبا: طريق عمومية؛
غربا: طريق عمومية؛

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

مطلب رقم 39139 - 14
اسم امللك: تخجاج 1.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 27 مارس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 37 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
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اجملاورون: 
شماال: ورثة خرميو عبد اهلل؛

شرقا: مصرف؛
جنوبا: مصرف؛

غربا: ورثة علي اوعبو؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39141 - 14
اسم امللك: تخجاج 3.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 27 مارس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 70 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل مكونة من قطعتني؛
اجملاورون: 

القطعة االولى:
شماال: اوسي عائشة؛

شرقا: مسلك؛
جنوبا: مسلك؛

غربا: مصرف 
القطعة الثانية: 

شماال: مصرف واوسي عائشة 
شرقا: مصرف 
جنوبا: مسلك 

غربا: مسلك؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39142 - 14
اسم امللك: يدير ابورك.

موقعه: اقليم الرشيدية، اجلماعة احلضرية لتنجداد، احملل املدعو: اغيز 
كردميت.

وقع حتديده في: 26 مارس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 31 آر 89 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار ونخيل وبنايات من سفلي؛
اجملاورون: 

شماال: باعدي حمو وباعدي موحى؛
شرقا: باعدي عائشة؛

جنوبا: ايت اوخادي وبوغاري امحمد وايت حمو سو موحى وورثة داودي 
وبوركي يدير؛

غربا: زنقة؛
طالب التحفيظ السيد: يدير بوركي بن باسو.

مطلب رقم 39143 - 14
اسم امللك: ازداين 3.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 28 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 91 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: وعرجي حمو؛

جنوبا: مصرف؛

غربا: مصرف؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية

احلسن ايت العرج     

 

محافظة سطات

مطلب رقم 17040 - 15 
إسم امللك :ملك احلاج البشير2. 

موقـعـه: اقليم سطات ؛ دائرة ابن احمد؛ جماعة سيدي عبدالكرمي؛ 
دوار العواوشة حمداوة2.

وقع حتديده في : 31 اكتوبر2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 13 آ 08 س.

نوعــه : أرض فالحية .
اجملاورون :

*القطعة االولى:
شماال:الطريق؛ 
شرقا: الطريق؛ 

جنوبا: ورثة محمد بن صالح؛ 
غربا: رسم عقاري عدد 29197/15.

*القطعة الثانية:
شماال:احلاج عبدالسالم بلحلة؛ 

شرقا:ممر؛ 
جنوبا:رسم عقاري عدد 29197/15؛ 

غربا:رسم عقاري عدد 29197/15.

طالب التحفيظ :السيد االبشير بلحلة بن امبارك. 

مطلب رقم 22678 - 15 

إسم امللك :سيف النصر. 

موقـعـه: اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛ جماعة حلالف؛ دوار اخلطاطبة.

وقع حتديده في : 28 نوفمبر2014.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 14 آ 47 س.

نوعــه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال:مطلب عدد 26965ض؛ 
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شرقا:الطريق؛ 
جنوبا: الطريق؛ 

غربا:مطلب عدد 26965ض؛ مطلب عدد 2683ت.
طالب التحفيظ :السيد عبدالرحيم سيف النصر.

مطلب رقم 29871 - 15
إسم امللك : ملك بوراية.

موقـعـه: اقليم سطات؛ دائرة ابن احمد؛ بلدية لوالد؛ لوالد املركز.
وقع حتديده في :01 نوفمبر2016. 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 93 س.
نوعــه : أرض عارية. 

اجملاورون :
شماال: ابراهيم رحماوي؛ 

شرقا:ورثة اجلياللي بن عبدالسالم؛ 
جنوبا:بوعزة زهيد؛ 

غربا:ورثة بوشعيب بن عبدالسالم رحماوي. 
طالب التحفيظ :السيد محمد بوراية بن بوشعيب.

مطلب رقم 31595 - 15 
إسم امللك :أرض العرصة. 

موقـعـه: اقليم ودائرة سطات جماعة اوالد الصغير؛ دوار اوالد الرغاي.
وقع حتديده في : 08 مارس2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:50 آ 19 س. 
وسقاية  ومخفر  وصهريج  زيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعــه 

محاطة بسلك من احلديد وبئر. 
اجملاورون :

شماال:الطريق؛ 
شرقا:ادريس البطاش؛ مطلب عدد 30670/15؛ 

جنوبا:مطلب عدد 30670/15؛ 
غربا:عماد عبداللطيف.

طالب التحفيظ :السيدة ناجية مقتنع بنت محمد ومن معها. 

مطلب رقم 30615 - 15 
إسم امللك :بالد القرشي1. 

موقـعـه: اقليم ودائرة سطات جماعة الثوالث؛ دوار احلينة.
وقع حتديده في : 12 سبتمبر2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:72 آ 93 س. 
نوعــه : أرض فالحية. 

اجملاورون :
شماال:احمد بن البوعزاوي؛ 

شرقا:أبواخلير مصطفى بن اجلياللي؛ 
جنوبا:محمد بن دودالي؛ 

غربا:احلياني الطاهر بن الطاهر .
طالب التحفيظ :السيد عمر كابي بن احمد. 

مطلب رقم 31758 - 15 
إسم امللك :املرس. 

موقعه: اقليم سطات دائرة ابن احمد؛ جماعة بوكركوح؛ دوار معاريف؛ 
بني ريتون.

وقع حتديده في : 21 ديسمبر2018.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:01 هـ 95 آ 57 س. 

نوعــه : أرض فالحية. 
اجملاورون :

*القطعة االولى:
شماال:ورثة فكاك بن محمد؛ 

شرقا: نعيمة فضلي؛ مطلب عدد 14952/15؛ 
جنوبا: مطلب عدد 16761/15؛ ادريس فاضل ؛ ورثة الفكاك فاضل؛ ورثة 

اخملتار فاضل؛ الطريق؛ 
غربا: ورثة زروال.

*القطعة الثانية:
شماال:فاضل ادريس؛ 

شرقا:الطريق؛ مطلب عدد 14962/15؛ 
جنوبا:ورثة محمد بن ملفضل؛ 

غربا:فاضل ادريس.
طالب التحفيظ :السيد امحمد فاضل بن احلاج محمد. 

مطلب رقم 31900 - 15 
إسم امللك :أرض احلطة. 

موقـعـه: اقليم ودائرة سطات؛ جماعة سطات؛ دوار السكوريني.
وقع حتديده في : 20 مارس2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري:10 آ 71 س. 
نوعــه : أرض فالحية بها بناية؛ بئر؛ سقاية وسدر وقائي .

اجملاورون :
شماال:الطريق؛ 

شرقا: رسم عقاري عدد 45129/15؛ مطلب عدد 6793/15؛ 
جنوبا: مطلب عدد 6793/15؛ رسم عقاري عدد 23878/15؛ 

غربا: مطلب عدد مطلب عدد 21745/15. 
طالب التحفيظ :السيد محمد حمودة بن محمد. 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " ظهر لبالد" 
مطلب رقم 31962 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1052

املؤرخة في 27 فبراير2019.
عوضا عن :

سيدي  اوالد  دوار  سعيد؛  اوالد  جماعة  سطات؛  ودائرة  موقعه:اقليم 
بناصر؛ فرقة اوالد سالم.

اقرأ: 
رحال  دوار  الشاوية؛  اخميسات  ودائرة سطات؛ جماعة  موقعه:اقليم 

بن الهاشمي.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " بالد حمداوة1" 
مطلب رقم 31963 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1052 

املؤرخة في 27 فبراير2019.
عوضا عن :

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:بالد حمداوة1.

شماال:الطريق؛ الفكاكي احمد؛ ورثة صالح بن عبدالكرمي.
شرقا:مختار اليماني؛ ورثة الطاهر.
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اقرأ : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:بالد احمد1.

شماال:الطريق.

بن  صالح  ورثة  احمد؛  الفكاكي  الطاهر؛  ورثة  اليماني؛  شرقا:مختار 

عبدالكرمي.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أرض كدية اعميرة" 

مطلبرقم 40908 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1097

املؤرخة في 08 يناير2020.

عوضا عن :

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:أرض كدية اعميرة.

اقرأ: 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:أرض كدية اعميرة1 - 2.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أرض كدية اعميرة1" 

مطلب رقم 40909 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1097 

املؤرخة في 08 يناير2020.

عوضا عن :

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

اقرأ: 

شرقا:رسم عقاري عدد 34359/15؛ رسم عقاري عدد 34428/15.

والباقي بدون تغيير.

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(.

 32664 - 32620 - 32619 - 32586 - 32577 - 32541 - 32540 - 32454

 32764 - 32742 - 32740 - 31739 - 32731 - 32701 - 32697 - 32680

 32918 - 32910 - 32905 - 32880 - 32871 - 32857 - 32856 - 32785

 32948 - 32945 - 32943 - 32942 - 32929 - 32928 - 32623 - 32920

 32975 - 32972 - 32970 - 32965 - 32962 - 32961 - 32958 - 32950

 33029 - 33027 - 33025 - 33014 - 33012 - 33004 - 32995 - 32983

 33065 - 33059 - 33058 - 33055 - 33054 - 33052 - 33049 - 33035

 33098 - 33088 - 33087 - 33083 - 33082 - 33079 - 33078 - 33070

 33120 - 33118 - 33116 - 33115 - 33107 - 33106 - 33105 - 33100

 33169 - 33158 - 33157 - 33154 - 33126 - 33124 - 33123 - 33122

 34402 - 34399 - 34304 - 34277 - 33810 - 33573 - 33175 - 33172

 35031 - 34775 - 34535 - 34438 - 34434 - 34431 - 34423 - 34421

 35451 - 35445 - 35440 - 35439 - 35301 - 35177 - 35124 - 35123

 35902 - 35848 - 35847 - 35508 - 35496 - 35486 - 35477 - 35456

 35971 - 35960 - 35951 - 35942 - 35931 - 35925 - 35913 - 35907

 36007 - 36005 - 36000 - 35991 - 35990 - 35988 - 35980 - 35972

 36180 36163 - 36151 - 36147 - 36107 - 36101 - 36079 - 36022

 36226 - 36219 - 36214 - 36205 - 36202 - 36194 - 36186 - 36183

 36243 - 36239 - 36237 - 36236 - 36234 - 36232 - 36230 - 36228

 36305 - 36304 - 36297 - 36290 - 36273 - 36266 - 36250 - 36249

 36366 - 36353 - 36327 - 36323 - 36317 - 36315 - 36310 - 36309

 36472 - 36466 - 36465 - 36464 - 36380 - 36376 - 36370 - 36369

 36633 - 36632 - 36629 - 36518 - 36510 - 36480 - 36476 - 36475

 36657 - 36647 - 36646 - 36642 - 36640 - 36639 - 36636 - 36635

  37978 - 36782 - 36773 - 36740 - 36686 - 36662 - 36660 - 36659

 38173 - 38169 - 38165 - 38164 - 38127 - 38114 - 38033

احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

      محمد الزرهوني

 

محافظة خريبكة

مطلب رقم 15074 - 18

إسم امللك : » ملك الزهراء 1«.

موقعه: مدينة خريبكة، دوارأوالد الشيخ علي. 

تاريخ حتديده: 15 فبراير 2000.

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 آر 10 س. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري 17863/18؛

جنوبا: الرسم العقاري 55149/18؛

شرقا: الرسم العقاري 6363/18؛

غربا:مطلب التحفيظ 15073/18.

طالب التحفيظ : ادريس نوكري بن عالل.

مطلب رقم 22757 - 18

إسم امللك : » أرض كديات«.

موقعه: دائرة خريبكة، بئر مزوي املركز. 

املساحة التي أظهرها التصميم: 62 آر 30 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري 53375/18، محمد خطيب بلكاسم، مطلب 

التحفيظ 22431/18؛

جنوبا: ورثة سي املعطي؛

شرقا: ورثة حلسن بن العربي، ورثة بلكاسم بن العربي؛
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التحفيظ  ،مطلب  بلكاسم  بن  الغزواني  ورثة  أحمد،  املنكاد  غربا: 
.22749/18

طالب التحفيظ : رابحة البكري بنت الكبير ومن معها.

اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 5843 - 18
امللك املسمى:" الضاية".

أوالد  الغنانشة  دوار  الكناديز  وادي زم جماعة  بدائرة  الكائنة   : الكائن 
احلاج .

طالبوا التحفيظ : فاطنة احلالني بنت حمو ومن معها.
تاريخ التحديد : 09 يناير 2001

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 262 
املؤرخة في 07 يناير 2004.

مطلب رقم 29715 - 18
امللك املسمى :" عالء الدين ".

الواقع ب : دائرة وادي زم، جماعة أوالد فنان دوار آيت عبد السالم 
طالب التحفيظ : سربوتي املعطي بن املعطي.

تاريخ التحديد: 15أبريل 2019
 940  : عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 04 يناير 2017.

مطلب رقم 30793 - س 
امللك املستخرج عن طريق االقتطاع من امللك املدعو :" شعبة الراحة".

اسم  في  عطو  أوالد  دوار  الشكران  جماعة  اجلعد  أبي  دائرة   : الكائن 
السادة : 

االتي في اسم السادة:
1( جني طارق بن محمد بنسبة 2/5
2( جني عادل بن محمد بنسبة 2/5

3( النوري فاطمة بنت أحمد بنسبة 1/5
وقع حتديده في 20 يناير 1967

إن هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد : 3137 
املؤرخة في 13 ديسمبر1972.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة
عبد الكرمي بوسيف    

 

محافظة تطوان

مطلب رقم 55769 - 19
إسم امللك: " صابر " 

احملل   ، بنقريش  دار  جماعة   ، بنقريش  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
املدعو: دوار دار اخلياط

تاريخ التحديد: 19 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 02 ار 34 س.

نوعــه: أرض عارية

اجملاورون:

شماال: طريق

شرقا: شكري بن قاسم ،

جنوبا : ورثة غالي اليونسي،

غربا: رسم عقاري عدد: 59848 - 19

طالب )ة( : عبد اإلله بن محمد املصابر.

مطلب رقم 46023 - 19

إسم امللك: " فدان ككرنني 03 - 03 - 26372" 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة و جماعة بني دركول ، احملل املدعو: 

دوار تاسيفت

تاريخ التحديد: 31 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 33 ار 65 س.

نوعــه: أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون:

شماال: ورثة محمد املرابط ، ورثة عيدون

شرقا: ورثة محمد حادجي ،

جنوبا : ورثة ملتي،

غربا: ورثة زاريت

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55519 - 19

إسم امللك: " لني" 

، احملل املدعو: شارع عبد  ، اجلماعة احلضرية لتطوان  : تطوان  موقعه 

اخلالق الطريس ، جتزئة السالم رقم 51.

تاريخ التحديد: 07 أكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 01 ار 65 س.

نوعــه: أرض بها بناية تتكون من سرداب مع طابق أرضي واخر علوي 

اجملاورون:

شماال: رشيد احللوزي

شرقا: زنقة ،

جنوبا : محمد علي الوركي،

غربا: رسم عقاري عدد: 102658 - 19

طالب )ة( : نوفل بن املعطي الشاوي ومن معه

مطلب رقم 55500 - 19

إسم امللك: " منى " 

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

بني معدان

تاريخ التحديد: 09 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 86 س.

نوعــه: أرض عارية
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اجملاورون:

شماال: ممر

شرقا: ممر عمومي ،

جنوبا : عمر ابن محمد الشهبوني،

غربا: عمر ابن محمد الشهبوني

طالب )ة( : إحسان بنت أحمد بنمسعود .

مطلب رقم 55718 - 19

إسم امللك: " جنان وطاء انيا 03 - 08 - 37764 " 

دوار  املدعو:  ، احملل  ، قيادة و جماعة فيفي  إقليم شفشاون   : موقعه 

تكموت

تاريخ التحديد: 03 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 70 ار 83 س.

نوعه: أرض فالحية بها نباتات طبيعية

اجملاورون:

شماال: ورثة عبد السالم املاي

شرقا: ورثة عبد السالم املاي ،

جنوبا : ممر عمومي،

غربا: محمد املاي ، محمد بن علي املاي ، مطلب عدد: 55215 - 19

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون .

مطلب رقم 55735 - 19

إسم امللك: " مقبرة جنان النيش " 

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

املدعو: جنان النيش

تاريخ التحديد: 01 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 18 ار 17 س.

نوعــه: أرض بها مقبرة من قطعتني : 

القطعة األولى: 

اجملاورون:

شماال: مدرسة

شرقا: ممر ،

جنوبا : ممر عمومي،

غربا: ممر عمومي

القطعة الثانية: 

اجملاورون:

شماال: عبد العزيز امليموني، الطيب امليموني

شرقا: مدرسة ،

جنوبا : ممر عمومي،

غربا: ممر عمومي، ، مطلب عدد: 55215 - 19

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون

مطلب رقم 55301 - 19

إسم امللك: " احلارش " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة و جماعة املالليني ، 

تاريخ التحديد: 17 أكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم: 90 هـ 58 ار 60 س.
نوعــه: أرض فالحية بها نباتات طبيعية

اجملاورون:
شماال: اجلماعة الساللية واد الليل 

شرقا: اجلماعة الساللية بير الشيخ ،
جنوبا : اجلماعة الساللية بني سالم،

غربا: امللك الغابوي
طالب )ة( : اجلماعة الساللية مدشر السرور ، واد الليل الوصي عنها 

السيد وزير الداخلية.

مطلب رقم 55424 - 19
إسم امللك: " تغرار 70230 " 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة و جماعة تنقوب ، احملل املدعو: تغرار
تاريخ التحديد: 15 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 28 ار 80 س.
نوعــه: أرض فالحية .

اجملاورون:
شماال: ورثة ابريان 

شرقا: الواد ،
جنوبا : عبد الرحمان بن مختار

غربا: أمني املاجي
طالب )ة( : األوقاف العامة بالقصر الكبير.

مطلب رقم 55426 - 19
إسم امللك: " أزواوج 70228 " 

موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة و جماعة تنقوب ، احملل املدعو: أزواوج
تاريخ التحديد: 15 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم: 02هـ 73 ار 16 س.
نوعــه: أرض فالحية بها نباتات طبيعية.

اجملاورون:
شماال: امللك الغابوي، 
شرقا: امللك الغابوي ،

جنوبا : محمد املغنوز،
غربا: ورثة بايطة،

طالب )ة( : األوقاف العامة بالقصر الكبير

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

تغيير إسم عقار محفظ

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
اجلاعلة محل  السالم سموح،  عبد  بنت  السيدة جميلة  أن  للعموم 
ط   14 اجملد  مجموعة  د  جناح   ، احملمدية  شارع  بتطوان  معها  اخملابرة 
 19  -  71136 العقاري  الرسم  امللك موضوع  إسم  يتغير  أن  2 طلبت 
‘‘رياض  من  العتيقة  املدينة  عزميان،  درب  الترانكات  بتطوان،  الكائن 

التجويد’’ ليصبح حتت إسم ‘‘جميلة سموح’’  
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان

         املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

إصالح خطأ - يتعلق باملطلب رقم 3574 - 20 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية

 عدد 1100 املؤرخة في 29 يناير 2020. 

بدال من : 

طالبة التحفيظ : السيدة سناء النعناع بنت ابراهيم 

 إقرأ :

 السيدة : نادية النعناع بنت ابراهيم. 

أصل امللك :

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

10 -نسخة مطابقة لألصل لرسم وكالة عدلي مضمن أصلها حتت 

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

اقرأ :

 1426 16 محرم  8 -نسخة مطابقة لألصل لرسم وكالة عدلية مؤرخة في 

)26 فبراير 2005(.

10 -نسخة وكالة عدلية مضمن أصلها حتت عدد163 صحيفة 157 

كناش اخملتلفة رقم 53 بتاريخ 29 يناير 2004.

والباقي بدون تغيير.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بسال املدينة  

            العلمي النعيم 

 

 محافظة تازة

مطلب رقم 4087 - 21

اسم امللك : الكعدة احلمراء

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو دوار وركني.

وقع حتديده في : 18 يناير 2000.

مساحته : 39 هـ 55 آر 23 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 22591 - 21

طالب  ملصدر،  محمد  حدوشي  ملصدر،  ورثة  علي،  سنيوت   : شرقا 

التحفيظ، الرسم العقاري عدد : 7561/ف. 

جنوبا : ورثة لشهب، ورثة ملصبح، ورثة بودو عبد اهلل، ورثة بوروسي، 

محمد دأحمد قاسمي.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : السماللي عبد العزيز بن ابراهيم و من معه.

مطلب رقم 11015 - 21

اسم امللك : تيغزة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو : دوار اسيونن.

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2018

مساحته :21 آر 93 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : شعبة، ورثة غراد أحمد، ورثة بن عالل الغازي.

شرقا : ورثة لعشير محمد.

جنوبا : بن عبو ادريس.

غربا : واد ايسونان.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 11018 - 21

اسم امللك : تيغزة الفوقية.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو : دوار اسيونن.

مساحته : 45 آر 33 س.

تاريخ التحديد : 28 نوفمبر 2018.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بن عبو ادريس.

شرقا : واد ايسونان

جنوبا : املقداد احلسني.

غربا : املقداد احلسني، القيش علي.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 11727 - 21

اسم امللك : فدان اجلامع

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 19 ديسمبر 2018

مساحته : 11آر 68 س،

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مقبرة.

شرقا : صالح قدور،

جنوبا : صالح قدور.

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.
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مطلب رقم 13361 - 21

اسم امللك : الركب االحمر

موقعه : اقليم تازة دائرة أكنول، قيادة تيزي وسلي، جماعة سيدي علي 

بورقبة، احملل املدعو الركب.

وقع حتديده في : 10 اكتوبر 2013.

مساحته : 10 ار 31 س.

نوعه : أرض فالحية بها بناء من سفلي و طابق ألول

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 48442 - 21

شرقا : موساوي.

جنوبا : موساوي، ممر عمومي.

غربا : ورثة موساوي أحمد.

طالب التحفيظ : حرشاوي محند بن ادريس.

مطلب رقم 14732 - 21

اسم امللك : بومجرى أيضا

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 07 يناير 2019.

مساحته : 13 آر 14 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عمراني.

شرقا : ورثة عمراني، كارمة محمد.

جنوبا : كارمة محمد، ورثة اسنينت.

غربا : امحمد اسموت.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 14952 - 21

اسم امللك : تعونني

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 07 يناير 2019.

مساحته : 04 آر 46 س

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوزيان أحمد.

شرقا : محمد الهيري.

جنوبا : بوعجول عبد السالم.

غربا : ورثة بوزيان أحمد.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 15141 - 21

اسم امللك : تاكنست

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 09 ابريل 2019.

مساحته : 05 ار 55 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة بن كرعوف قدور، ايزار علي، بن كرعوف بوعزة

شرقا : ورثة بن كرعوف قدور

جنوبا : ورثة الزاز عبد القادر.

غربا : ورثة قدور عامر.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 15132 - 21

اسم امللك : االزبار

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 02 نوفمبر 2018.

مساحته : 07 آر 08 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : اسموت امحمد، عمران محمد بن علي.

شرقا : ورثة عبد القادر بن بوعزة.

جنوبا : خنوسي محمد.

غربا : ورثة صالح محمد، اسموت امحمد.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 15312 - 21

اسم امللك : متالحن

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 09 ابريل 2019.

مساحته : 08 آر 67 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة بلمختار.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 59956 - 21

جنوبا : ورثة ابزازو، ورثة حولي محمد.

غربا : البوخاري العربي، الرسم العقاري عدد : 55982 - 21

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 15346 - 21

اسم امللك : عني حداد

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو بشيني.

وقع حتديده في : 08 ابريل 2019.
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مساحته : 04 آر 36 س.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 15402 - 21

شرقا : ورثة بوعزة قدور.

جنوبا : ورثة بوعزة قدور

غربا : ورثة بوعزة قدور.

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 15397 - 21

اسم امللك : القبور

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو بشيني.

وقع حتديده في : 08 ابريل 2019.

مساحته : 08 ار 87 س .

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة هجهوج محمد.

شرقا : ورثة القرش، امغار علي، بلحولي امحمد.

جنوبا : ورثة الغفتوني، ورثة القرش عمور.

غربا : االحباس

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 15417 - 21

اسم امللك : تسو أيضا

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو بشيني.

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2018.

مساحته : 01 ار 64 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اخلضار العربي.

شرقا : اخلضار اخلدير.

جنوبا : طريق اقليمية رقم 5425.

غربا : ممر

طالب التحفيظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 15419 - 21

اسم امللك : عني يعبودن

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2018.

مساحته : 05 ار 37 س .

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : حلسن باحلاج.

شرقا : شعبة

جنوبا : ورثة فرطاس أحمد بن عامر 

غربا : شعبة، ورثة اخلنوسي بن اخملتار.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف. 

مطلب رقم 15420 - 21

اسم امللك : الفيض ايضا

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2018.

مساحته : 12 آر 11 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة فرطاس اخملتار، صالح محمد بن قدور.

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : احديدو امحمد بن علي، احديدو حمو بن علي، احديدو رشيد بن علي.

غربا : شعبة

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف. 

مطلب رقم 15425 - 21

اسم امللك : توزة حتجوطني

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 09 يناير 2019.

مساحته : 07 ار 73 س. 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بلحاج محمد، أوفقير محمد بوطيب.

شرقا : ممر، بلحاج قدور، امحمد بروج.

جنوبا : ورثة امحمد بوزيان، ورثة خلضر عبد السالم.

غربا : بلحاج حلسن.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف. 

مطلب رقم 15436 - 21

اسم امللك : الغيران

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 03 يناير 2019.

مساحته : 25 آر 98 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة برعوز علي
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شرقا : ورثة برعوز امحمد

جنوبا : ممر عمومي، قداوي قدور.

غربا : برعوز فاطمة.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف. 

مطلب رقم 15437 - 21

اسم امللك : الغيران

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 03 يناير 2019.

مساحته : 08آر21 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة فرطاس عبد القادر

شرقا : شعبة

جنوبا : قداوي أحمد.

غربا : ورثة عبد اهلل خلنوسي، ورثة فرطاس عبد القادر.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف. 

مطلب رقم 15441 - 21

اسم امللك : امزوغن

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو امزوغن.

وقع حتديده في : 05 ديسمبر 2018.

مساحته : 01 هـ 50 آر 92 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة قداوي عبد القادر.

ورثة  محمد،  بن  بوزيان  ورثة  امحمد،  بن  علي  فرطاس  ورثة   : شرقا 

فرطاس عبد القادر. 

جنوبا : ورثة فرطاس اخملتار، فرطاس عامر.

غربا : ورثة فرطاس اخملتار، ورثة انسي علي بن عامر، علي يزباري، شعبة.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف. 

مطلب رقم 15442 - 21

اسم امللك : تسو

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 09 يناير 2019.

مساحته : 02 آر 63 س. 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : انسي حمو بن أحمد.

شرقا : عامر فرطاس بن أحمد.

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : انسي حمو بن أحمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف. 

مطلب رقم 15443 - 21

اسم امللك : تاوريرت

موقعه : اقليم و دائرة تازة قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 09 يناير 2019.

مساحته : 19 ار 40 س .

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : اكدم.

شرقا : أوفقير علي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 9250/ف

غربا : شعبة

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف. 

مطلب رقم 19589 - 21

اسم امللك : تاغروت

املدعو  احملل  الزراردة  و جماعة  قيادة  تاهلة،  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

دوار بوعروس.

وقع حتديده في : 14 فبراير 2019.

مساحته : 03 هـ 43آر 65 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : شعبة، الرسم العقاري عدد : 54999 - 21

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : ورثة احلسناوي محمد.

غربا : ورثة احلسناوي محمد.

طالبة التحفيظ : عائشة أبرشان بنت محمد

مطلب رقم 19693 - 21

اسم امللك : النويدرة

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة احملل املدعو دوار 

سيدي بوسالم.
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وقع حتديده في : 31 ماي 2018.

مساحته : 03 ار 37 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الزدري محمدين، ورثة أولول عبد اللطيف.

شرقا : ورثة أولول عبد اللطيف، ممر عمومي.

جنوبا : ممر عمومي، ورثة لكرع منصور.

غربا : فاضيلي محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 19742 - 21

اسم امللك : القليب

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية

مساحته : 15 آر 37 س،

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة الدحيمن قدور، ورثة احلاج اجلياللي. 

شرقا : ورثة احلاج اجلياللي

جنوبا : ورثة الدحيمن قدور، ورثة الدحيمن احلسني، 

غربا : الدحيمن علي.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف. 

مطلب رقم 19817 - 21

اسم امللك : اخلباعة

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة بني لنت، احملل املدعو بني خليفة.

مساحته : 02 هـ 22 آر 72 س،

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 3370 - 21، شعبة.

شرقا : ورثة البوهالي علي، 

جنوبا : التولي محمد، النجومي محمد، الفارسي امحمد، واد حرار.

غربا : واد حرار 

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 19822 - 21

اسم امللك : مشرب حلمام

موقعه : اقليم تازة، دائرة واد أمليل، قيادة بوحلو، جماعة بوشفاعة، 

احملل املدعو مشرب احلمام.

مساحته : 47 آر 02 س،

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : خلليفي محمد، 

شرقا : واد مشرب حلمام

جنوبا : ورثة كريكر محمد.

غربا : براهمي عبد القادر.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف. 

احملافظ على األمالك العقارية بتازة

عبد الرحيم بنعمارة     

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 9649 - 25

اسم امللك : " احلنيشات ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد عزوز .

وقع حتديده في : 28 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 07 آ 25 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون.

شماال : الرسم العقاري رقم : 29313 - 25 ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 9983 - 25 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 9983 - 25؛

غربا : الطريق. .

طالبو التحفيظ : السيد بن حماني خدو ومن معه. 

إعالن جديد بانتهاء التحديد 

مطلب رقم 5991 - 25

امللك املسمى : " إناس لينة ".

الكائن بإقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة . 

طالب التحفيظ : السيد ميالد عبد اجلليل بن الطاهر
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وقع التحديد في : 28 ديسمبر 2018.

ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

19 ماي 2010 عدد 594.

احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان 

مازي املصطفى    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3774 - 26

اسم امللك : "زناتة 877 "

موقعه : احملمدية، جماعة عني حرودة مدينة زناتة اجلديدة

نوعه : ارض عارية 

وقع حتديده في : 06 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك :14 ار 68 سنتيار

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 50 متر 

جنوبا : الرسم العقاري 1780 - 26 

شرقا : الرسم العقاري 35934/س

غربا : الرسم العقاري 1780 - 26

طالبة التحفيظ : الدولة ]امللك اخلاص[

مطلب رقم 3775 - 26

اسم امللك : "زناتة 876 "

موقعه : احملمدية، جماعة عني حرودة مدينة زناتة اجلديدة

نوعه : ارض عارية 

وقع حتديده في : 06 يناير 2020

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 01 ار 93 سنتيار

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 50 متر 

جنوبا : الرسم العقاري 1780 - 26 

شرقا : الرسم العقاري 1780 - 26

غربا : الرسم العقاري 1780 - 26

طالبة التحفيظ : الدولة ]امللك اخلاص[

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : ظهر احليار

مطلب عدد : 3502 - 26 الذي أدرج االعالن عن انتهاء التحديد

املتعلق به باجلريدة الرسمية عدد 1078 بتاريخ 28 اغسطس 2019 

بدال من : 

أشجار  و  بنايتني خفيفتني  و  ارضي  بناية من طابق  بها  أرض   : نوعه 

مختلفة و بئر

اقرأ : 

نوعه : أرض بها بناية من طابق ارضي و بنايتني خفيفتني و أشجار مختلفة

و الباقي بدون تغيير .

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أسفله  املمضي  باحملمدية  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

باإلعالم للعموم أن السيد الغالي الفاحتي الساكن بدار السعادة فيال 

فتحي رقم 06 احملمدية طلب ان يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 

رقم 108993 - س املؤسس للملك املدعو : " ناجية " الكائن باحملمدية، 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا. 

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية

عبد احلميد سفيان     

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41104 - 27

اسم امللك : "عبد العزيز".

موقعه : : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : تعاللني ، شارع ادريس الثاني .

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 21 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : امحزون سيدي ، افيون احمد اوعقى؛

شرقا : اوزين محمد؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : اوضبيب موحى ؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز اعويش بن محمد .

مطلب رقم 41139 - 27

اسم امللك : " فدان مسجد اكودمي2".

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

وقع حتديده في : 04 سبتمبر2019 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 51 ار 75 س 

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 25762 - 27 ؛

شرقا : مطلب رقم 25762 - 27 ؛ 

جنوبا : مطلب رقم 24542 - 27 ؛

غربا : اوغاوي حوسى .

طالبة التحفيظ : األحباس العامة.

مطلب رقم 41145 - 27

اسم امللك : "الرفتاني".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : احلي الفالحي.

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 06 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 9441 - 27 ؛

جنوبا : زهور، مطلب رقم 31372 - 27 ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

طالب التحفيظ : حميد كفي بن بناصر.

مطلب رقم 41146 - 27

اسم امللك : " موحى".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة تغسالني ، املكان املدعو 

: حي املسيرة.

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 04 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عالوي ياسني ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : ايدير محمد ؛

غربا : السليماني عبد السالم ، ورثة محمد ابوعزة .

طالب التحفيظ : موح ازومك بن عمار .

مطلب رقم 41168 - 27

اسم امللك : "موعال ".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة تغسالني، املكان املدعو 

: تغسالني املركز.

وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : عزى عبد اهلل ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : ورثة الناصيري بوبكر ؛

غربا : عزى مونة .

طالب التحفيظ : محمد موعال بن املصطفى . 

مطلب رقم 41193 - 27

اسم امللك : " بسمة".

موقعه : : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : حي املسيرة السفلى.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 س 

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : لعدل عبد اللطيف ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

طالب التحفيظ : املعطي عباز بن محمد .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة ورزازات

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 42011 - 28

املـلـك املسمى : " رياض فرحانة "

الكـائن بـ : إقليم ودائرة ورزازات ،جماعة ترميكت، احملل املدعو : تابونت.

وقــع التـحـديـد في : 27 اغسطس 2018

طالب التحفيظ : ابراهيم امليموني بن ابيه.

إن هـذا اإلعـالن يبطل اإلعـالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة 

في : 14 نوفمبر 2018 عدد : 1037.
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مطلب رقم 42012 - 28

املـلـك املسمى : " رياض فرحانة "

الكـائن بـ : إقليم ودائرة ورزازات ،جماعة ترميكت، احملل املدعو : تابونت.

وقــع التـحـديـد في : 27 اغسطس 2018

طالب التحفيظ : ابراهيم امليموني بن ابيه.

إن هـذا اإلعـالن يبطل اإلعـالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة 

في : 28 نوفمبر 2018 عدد : 1039.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري     

 

محافظة سيدي قاسم

مطلب رقم 16761 - 30 

اسم امللك : "جنان مشرع الرحى".

موقعه : إقليم و اجلماعة احلضرية سيدي قاسم، حي الياسمني، جنان 

مشرع الرحى.

مساحته : 39 آر 21 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الصديق؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 12085ر؛ 

شرقا : ممر عمومي للدواب عرضه 4 أمتارو بعده الساقية؛

غربا : الصديق.

على طول  أمتار   3 مرور عرضه  ارتفاق   : التحمالت  و  العينية  احلقوق 

العالمتني ب3 و ب4 لفائدة السيد عسال محمد و من معه.

طالب التحفيظ : السيد الشافعي عسال بن عبد السالم بن علي.

مطلب رقم 25897 - 30 

اسم امللك : "احلوض".

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي بوصبر، دوار عني الرحى.

مساحته : 1 هـ 55 آر 79 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة و بناية خفيفة و بئر.

اجملاورون : 

شماال : زهرة بوطويل وورثة محمد غالم؛

جنوبا : احمد جزار و محمد خلليفي؛ 

شرقا : محمد الغنامي بن احمد؛

غربا : ورثة محمد غالم.

طالبي التحفيظ : السيد محمد الطاهري بن محمد بن العربي و من معه.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
ابن بلعيد اجلاعل محل اخملابرة شارع  بار  للعموم أن السيد عبد اهلل 
الغرب بلقصيري، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 
14901 - 30 وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 
اإلعالن  هذا  نشر  من  ابتداء  يوما  عشر  خمسة  أجـل  في  قانونيـا 

باجلريدة الرسمية .
احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

عبد اللطيف مريزيك    

 

محافظة تيزنيت

اصـالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1465 قروي" 

موضوع مطلب رقم139195-31 الذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1086 بتاريخ 23 أكتوبر 2019 ، 

الكائن بجماعة وقيادة أنزي اقليم تيزنيت ،

عوضا عن :
االسم الذي يعرف به امللك : " تيزنيت الدولة 1465 قروي مدرسة تيزكي"

اقرأ : 
االسم الذي يعرف به امللك : " تيزنيت الدولة 1465 قروي".

عوضا عن :
موقعه جماعة وقيادة أنزي دائرة تافراوت اقليم تيزنيت ،

اقرأ : 
جماعة وقيادة ودائرة أنزي اقليم تيزنيت ،

والباقي بدون تغيير
احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد    

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 28475 - 39
اسم امللك : » ملك دبي « .

موقعه : مركز جماعة سيدي احمد اوعمر قبادة عني شعيب اقليم تارودانت.
وقع حتديده : 14 يناير 2019.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 02 ار 63 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 33098 - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 18224 - 39؛

جنوبا : ورثة العود اليزيد؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد سعيد دبي بن احمد.

مطلب رقم 28580 - 39

اسم امللك : » الغفران « .

موقعه : حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 05 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 46 س.

نوعه : ارض عارية في جزء منها بناية ذات سفلي جتاري.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 31169 - 39؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 31169 - 39؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم اكياف بن احمد.

مطلب رقم 28581 - 39

اسم امللك : » ملك اخلير « .

موقعه : حي الشراردة بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 05 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 49 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13470 - 39؛ 

شرقا : مقبرة؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4755 - 39 ؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم اكياف بن احمد.

مطلب رقم 28601 - 39

اسم امللك : » حفرة بفم الدوار« .

موقعه : دوار اكادير البور جماعة املهارة قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 05 ار 38 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛ 

شرقا : طريق ؛

جنوبا : الطريق و ورثة ند سي عبد اهلل بن احلسني؛

غربا : طريق؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28602 - 39

اسم امللك : » حفرة ابركوك « .

موقعه : دوار اكادير البور جماعة املهارة قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 08 ار 29 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بوكرش عمر و من معه؛ 

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : مصرف؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28603 - 39

اسم امللك : » مقبرة اكادير البور« .

موقعه : دوار اكادير البور جماعة املهارة قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى 

اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 26 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 1 هــ 96 ار 71 س.

نوعه : مقبرة بها مصلى و بئر.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الواد؛ 

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق ؛

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 28662 - 39

اسم امللك : » ملك ازبير « .

موقعه : دواراوالد فحل بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 06 ماي 2019.
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املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 00 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : بوفوس خاديجة ؛ 

جنوبا : بوفوس فاطمة ؛

غربا : بوفوس خاديجة ؛

طالب التحفيظ : السيد ازبير مصطفى ابن سالم.

مطلب رقم 28716 - 39

اسم امللك : » دار الهناء « .

موقعه : دوار عني العصيد جماعة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

 اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 13 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 90 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ايت الطالب؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ألهوي فاطمة؛

غربا : السعيدي حسن ؛

طالب التحفيظ : السيد بن عبو يوسف بن عمر.

مطلب رقم 28681 - 39

اسم امللك : » احملجوب « .

موقعه : حي الشليوات جماعة اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 20 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 97 س.

نوعه : ارض بها بناية سفلية ذات طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ميلود أغنجا؛

غربا : عبد النبي أغنجا؛

طالبو التحفيظ : اتيكي احملجوب بن ابراهيم و من معه.

مطلب رقم 31161 - 39

اسم امللك : » ملك أوالد الغزال « .

موقعه : دوار اوالد الغزال بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 17 يوليو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 21 ار 91 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل و عمر مرواس؛ 

شرقا : ورثة موالي علي؛

جنوبا : ايت اومغار احلسني؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد السعيد املاسي بن كبور.

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " الدوكني" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 5978 - 39 الكائن بدوار اوزتاض

جماعة ملهارة قيادة سيدي عبد اهلل اوموسى دائرة اوالد برحيل

اقليم تارودانت، الذي نشر إعالنه عن انتهاء التحديد

باجلريدة الرسمية عدد 1098 بتاريخ 15 يناير 2020.

حيث يقرا : 

طالب التحفيظ : 

السيد اليعقوبي موالي عثمان بن محند و من معه.

بدال من : 

األحباس العامة تارودانت.

والباقي بدون تغيير

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " مصلى اوالد عيسى" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 31603 - 39

الكائن دوار و جماعة اوالد عيسى قيادة إكلي اقليم تارودانت،

الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1099

بتاريخ 22 يناير 2020.

حيث يقرا : 

تاريخ التحديد : 03 مارس 2020 على الساعة 12 : 00 صباحا.

بدال من :

03 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا .

والباقي بدون تغيير

ا اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أسفله،  املمضي  بتارودانت،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

باإلعالم للعموم أن : السيد سعيد وحمان ابن محمد، الساكن بشارع 

نظير  له  يسلم  ان  تامية، طلب  اوالد   28 رقم  اإلخالص  زنقة  اخلنساء 

جديد للرسم العقاري عدد 18524 - 39 املؤسس للملك املدعو : *دار 

وذلك  تارودانت  اقليم  تامية  اوالد  بلدية  الزاوية  بحي  الكائن  الياس*، 

بسبب ضياع النظير في ظروف غامضة.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

 احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    
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محافظة ميدلت      
       

مطلب رقم 6253 - 42

اسم امللك : بويغيال.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تيعاللني، احملل املدعو : بويغيال.

وقع حتديده في : 02يوليوز2015.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76هـ45آ23س.

نوعه : أرض فالحية بها تسعة آبار وثالت بنايات؛

اجملاورون : 

شماال : التحديد االداري 462؛

شرقا : التحديد االداري 462؛

جنوبا : شعبة؛

غربا : طريق؛

طالبو التحفيظ : عدي كبا بن علي ومن معه.

مطلب رقم 6481 - 42

اسم امللك : أملو انطارفو.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : أملو انطارفو.

وقع حتديده في : 17أكتوبر2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10آ32س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة ورسم عقاري رقم 2464 - 42؛

طالبو التحفيظ : احلسن ابردي ابن حمو ومن معه.

          

مطلب رقم 18234 - 42

اسم امللك : تغرمت.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : تاشوين.

وقع حتديده في : 24غشت2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ64س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : موحى اوحميد وزنقة؛

شرقا : موحى اوحميد واوبني ابراهيم؛

جنوبا : اوبني ابراهيم وزنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : امبارك باعلي بن موحى.

      مطلب رقم 25277 - 42

اسم امللك : جباح.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة قيادة وجماعة بومية، احملل املدعو : اداونتغرمني.

وقع حتديده في : 21دجنبر2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ18س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ودمي موحى؛

شرقا : رسم عقاري رقم 2111 - 42؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : محمد جباح بن سعيد.

          

مطلب رقم 25346 - 42

اسم امللك : ملك زهور.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : متدى نزري ايت الربع.

وقع حتديده في : 23 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ12س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25166 - 42؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : بامو؛

غربا : زنقة؛

طالبة التحفيظ : زهور مسلم علوي بنت موالي املهدي.

          

مطلب رقم 25386 - 42

اسم امللك : مراكش.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة وقيادة وجماعة بومية، احملل املدعو : بومية.

وقع حتديده في : 04ابريل2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3آ98س.

نوعه : أرض فالحية بها اشجار متنوعة وحديقة وبئر وبناية من سفلي؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة أوخليف؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : ميمون سعداوي بن سعيد.

          

مطلب رقم 35191 - 42

اسم امللك : اكالن 5.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : تدراكلوت.
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وقع حتديده في : 19يوليوز2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2آ78س.

نوعه : أرض فالحية سقوية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 35190 - 42؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35193 - 42

اسم امللك : اكالن 7.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : تدراكلوت.

وقع حتديده في : 19يوليوز2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3آ26س.

نوعه : أرض فالحية سقوية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : عال محمد؛

جنوبا : ورثة احماد موالي؛

غربا : هنشيش موالي وعالمحمد وعال عبد املالك؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35201 - 42

اسم امللك : أرض مسجد ابغورا يوسف.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية قيادة وجماعة تونفيت، احملل املدعو 

: ابغور ايوسف.

وقع حتديده في : 23يوليوز2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4آ8س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : أرض اجلموع؛

شرقا : أرض اجلموع؛

جنوبا : طريق؛

غربا : ارض اجلموع؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

         

مطلب رقم 35215 - 42

اسم امللك : اكر ابقار 4.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : تدراكلوت.

وقع حتديده في : 31يوليوز2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3آ22س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت بن عثمان؛

شرقا : ورثة ايت بن عثمان؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مصرف وورثة ايت القايد؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

         

مطلب رقم 35243 - 42

اسم امللك : تاغدا نالشرض.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : تدراكلوت.

وقع حتديده في : 03 سبمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 21آ93س.

نوعه : أرض فالحية سقوية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : ممر؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 35156 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35244 - 42

اسم امللك : الغرس 2.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : تدراكلوت.

وقع حتديده في : 03 سبمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6آ90س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

شرقا : مصرف وعبد املالك عال وممر؛

جنوبا : ممر؛

غربا : ورثة ايت طالبي وورثة ايت بن عثمان؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35245 - 42

اسم امللك : إكانا 3 - 1.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة سيدي عياد، احملل 

املدعو : تدراكلوت.

وقع حتديده في : 03 سبمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19آ72س.
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نوعه : أرض فالحية سقوية؛

اجملاورون : 

شماال : واد زيز؛

شرقا : ساقية؛

جنوبا : ساقية؛

غربا : طريق غير معبدة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35252 - 42

اسم امللك : االخوة.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : تاشويت.

وقع حتديده في : 10 سبمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 8آ50س.

نوعه : أرض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : بعدي نايت احلو؛

جنوبا : ممر الذواب؛

غربا : حلو إيدير؛

طالب التحفيظ : اجلياللي بوطيب بن احلسن.

 

مطلب رقم 6213 - 42

اسم امللك : مروان.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة بومية، احملل املدعو  مزرعة 

ايت سعيد احسب.

وقع حتديده في : 27 فبراير 2013.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15هـ 14آ 69 س.

نوعه : أرض فالحية من قطعتني بها سكنى من سفلي وحوض؛

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : ورثة أمسهول رحو وحماد أمسهول وطريق غير معبدة خاصة 

باسم ورثة أمسهول؛

شرقا : حداش سعيد وطريق غير معبدة واوبنحساين موحى ومحمد الصاحلي؛

جنوبا : عقي رقية وطريق عمومية غير معبدة؛

غربا : عقي رقية وورثة أمسهول رحو وحماد أمسهول؛

القطعة الثانية : 

شماال : العسري السهلي؛

شرقا : واد؛

جنوبا : عقي أوشريف؛

غربا : طريق عمومية غير معبدة؛

طالب التحفيظ : زبير البوجي بن عبد اهلل.

مطلب رقم 17994 - 42

اسم امللك : الوفاق 1.

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو  دوار اكاوز.

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30 هـ66آ07س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : سعيد اولفوح؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : شعبة؛

طالب التحفيظ : سعيد الفوح بن احماد.

          

مطلب رقم 17995 - 42

اسم امللك : الوفاق 2.

زاوية  عياد جماعة  قيادة سيدي  الريش  دائرة  اقليم ميدلت   : موقعه 

سيدي حمزة، احملل املدعو  قصر اكاوز.

وقع حتديده في : 28 نوفمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 47 هـ92آ14س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : شعبة؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : شعبة؛

طالب التحفيظ : سعيد الفوح بن احماد.

مطلب رقم 24444 - 42

اسم امللك : خديجة.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  مزرعة متوسيى وعليت.

وقع حتديده في : 08 فبراير 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6آ80س.

نوعه : أرض عارية بها ساقية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية وطريق؛

شرقا : ساقية وايت أبي عزيز؛

جنوبا : ممر الدواب؛

غربا : ممر الدواب؛

طالب التحفيظ : الزهراء معضاض بنت محمد.
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          مطلب رقم 25112 - 42

اسم امللك : ملك حديوي.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  مزرعة تداموت بقعة اداو ندرى.

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3آ78س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة حديوي طريق عمومية غير معبدة؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 5730 - 42 وورثة حديوي؛

جنوبا : حديوي محمد وحديوي ادريس ومطلب التحفيظ رقم 5730 - 42؛

غربا : طريق عمومية غير معبدة؛

طالب التحفيظ : فاطمة مليوي بنت محمد ومن معها.

          

مطلب رقم 25273 - 42

اسم امللك : ايت غيات 1.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  ايت غيات.

وقع حتديده في : 20 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 25273 - 42؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25276 - 42؛

غربا : زنقة؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.   

مطلب رقم 35297 - 42

اسم امللك : فهد.

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة احواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو  مزرعة اسليم.

وقع حتديده في : 26 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 20آ44 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : شيماء ايت داود؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : طالب التحفيظ؛

غربا : طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ : رشيد ايت اجلياللي بن سعيد.

      

مطلب رقم 35304 - 42

اسم امللك : إعشاشن 3.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو  أيت فركان.

وقع حتديده في : 02 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ78 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : أمشتاق محمد؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : لعديد حلبيب؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35305 - 42

اسم امللك : إعشاشن 4.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو  أيت فركان.

وقع حتديده في : 02 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3آ98 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : ورثة أمشتاق؛

جنوبا : ايت تواللي مولود؛

غربا : حلسن اغزاف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35306 - 42

اسم امللك : داو تروى 3.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو  أيت فركان.

وقع حتديده في : 02 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ63س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : باري زايد؛

جنوبا : باري زايد؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35307 - 42

اسم امللك : ايت خرضي 1.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو  أيت فركان.
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وقع حتديده في : 02 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2آ81 س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : امبارك اوحوسى؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : امبارك اوحوسى؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35310 - 42

اسم امللك : تيديوى 10.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو  أيت فركان.

وقع حتديده في : 07 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5آ27س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مصطفى انو؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35312 - 42؛

جنوبا : طريق غير معبدة؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35313 - 42

اسم امللك : داو تروى 1.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو  أيت فركان.

وقع حتديده في : 07 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ18س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : مصرف؛

جنوبا : ورثة رحوأباعوش؛

غربا : باري زايد ومطلب حتفيظ رقم 35322 - 42؛

طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          

مطلب رقم 35318 - 42

اسم امللك : حلروش 1.

كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو  أيت فركان.

وقع حتديده في : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 7آ97س.
نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 
شماال : مصرف؛

شرقا : بودادي ادريس ومصرف؛
جنوبا : ممر؛

غربا : مشتاق حدو وعدي مشتاق؛
طالب التحفيظ : االحباس العامة.

          
مطلب رقم 35322 - 42

اسم امللك : داو تروى 2.
كرس  جماعة  ازدك  ايت  قيادة  الريش  دائرة  ميدلت  اقليم   : موقعه 

تعاللني، احملل املدعو  أيت فركان.
وقع حتديده في : 09 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ14س.
نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 
شماال : ساقية؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 35313 - 42؛
جنوبا : باري زايد؛

غربا : باري زايد؛
طالب التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 35324 - 42
اسم امللك : عادل-زكرياء.

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  28 زنقة البحتري تداوت.
وقع حتديده في : 21 اكتوبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ19س.
نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي أول ومرافق؛

اجملاورون : 
شماال : زنقة؛

شرقا : اسبو صباح؛
جنوبا : الفراوي محمد؛

غربا : زنقة؛
طالب التحفيظ : عبد الرحمان اكن بن محمد.

احملافظ على االمالك العقارية مبيدلت.
                                              حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 7976 - 43
اسم امللك : " لوبوتي بالي جون"

موقعه : مراكش املدينة حي باب إيالن بوطويل درب خلليفة رقم 86؛ 
تاريخ التحديد : 25 يناير 2016؛
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املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 04 آر 46 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من سفلي و سطح ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة درب اخلليفة؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 19208 - 43؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 25169 - 43؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 19382 - 43 و 53028 - 43 و املطلب رقم 40158 - 04؛

طالب التحفيظ : جما مراكش.

مطلب رقم 7977 - 43

اسم امللك : " لوبوتي بالي جون 2"

موقعه : مراكش املدينة حي باب إيالن بوطويل درب خلليفة رقم 86 ؛ 

تاريخ التحديد : 25 يناير 2016؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01آر 41 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن من سفلي و سطح ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 26511 - 43؛ 

شرقا : زنقة درب اخلليفة ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 25169 - 43؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 106830/04؛

طالب التحفيظ : جما مراكش.

مطلب رقم 8805 - 43

اسم امللك : " بنجامو"

درب  يوسف  سيدي  عرصة  إيالن  باب  حي  املدينة  مراكش   : موقعه 

العادل رقم 108؛ 

تاريخ التحديد : 04 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 96 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن مكونة من طابق سفلي و طابق أول ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة احمد النافري؛ 

شرقا : درب العادل عرصة سيدي يوسف؛

جنوبا : عزيزة رزيقي ، ورثة رزيقي احمد؛ 

غربا : ورثة احمد النافري؛

طالبة التحفيظ : نادية بنجامو بنت عمر .

مطلب رقم 8859 - 43

اسم امللك : " راجي"

ابراهيم  سيدي  واحة  جماعة  الويدان  دائرة  مراكش  عمالة   : موقعه 

دوار شعوف ؛ 

تاريخ التحديد : 12 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 01آر 52 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 51817 - 43؛

طالب التحفيظ : راجي علي بن محمد .

مطلب رقم 8860 - 43

اسم امللك : " اخلير1"

موقعه : عمالة مراكش دائرة الويدان ، جماعة واحة سيدي ابراهيم ، 

دوار اوالد شعوف ؛ 

تاريخ التحديد : 12 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 92 آر 07 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : حيدة العنبة بن احلسني؛ 

شرقا : حفيظة لهاللي و من معه؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : راجي احمد بن محمد .

مطلب رقم 8863 - 43

اسم امللك : " ملك اهلل"

موقعه : عمالة مراكش دائرة و جماعة الويدان دوار بولكراكر ؛ 

تاريخ التحديد : 16 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 02آر 03 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن به طابق سفلي، مرافق بالسطح ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛ 

شرقا : محمد شيباني؛

جنوبا : زنقة ، عمال املومن؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 50651 - 43 ، محمد الهبادي؛

طالبة التحفيظ : رجاء املتوكل بنت عبد القادر .

مطلب رقم 8864 - 43

اسم امللك : " ملك نور"

موقعه : عمالة مراكش دائرة و جماعة الويدان دوار بلعربي ؛ 

تاريخ التحديد : 16 ابريل 2019؛
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املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 20 آر 00 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 46645 - 43؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبد احلكيم ميموني ، ياسني فيصل ومن معه؛ 

غربا : صفية ايت اوفقير ، سميرة ايسالي و، ادريس ايدبودرخة؛

طالبو التحفيظ : عثماني محسن بن امحمد و من معه .

مطلب رقم 8867 - 43

اسم امللك : " ملك العكاري احلكوشي"

موقعه : مراكش املدينة حي السالم درب احلمام رقم 7 ؛ 

تاريخ التحديد : 18 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 81 سنتيار؛

نوعه : دار للسكن تتكون من سفلي ، طابق أول و سطح ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 46414 - 43؛ 

شرقا : درب احلمام؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 4436/م؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 46414 - 43؛

طالبو التحفيظ : جمال الدين العكاري و من معه.

احملافظ مراكش سيدي يوسف بن علي

جواد شريفي    

 

محافظة تاوريرت

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 7323 - 51

اسم امللك : اعراسن1. 

الكائن: بإقليم تاوريرت دائرة العيون جماعة عني احلجر دوار أوالد عمرو 

بن موسى.                                                                 

طالب التحفيظ : املهدي مشيدة بن سليمان و من معه؛

 وقع حتديده في : 13 سبتمبر 2017.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1069 

املؤرخة في 26 يونيو 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بتاوريرت 

      فوزي متون

محافظة سوق أربعاء الغرب

إعالنان جديدان بانتهاء التحديد

مطلب رقم 1016 - هـ

اسم امللك : بير عطو

الواقع ب : قطاع الضم : هضاب 2 املنطقة اجلنوبية

طالب التحفيظ : 

1 عائشة بنت الطيب بن الصغير بنسبة 7/56

2 ادريس بن محمد بن احمد بنسبة  14/56

3 احلسني بن محمد بن احمد بنسبة 14/56

4 احمد بن محمد بن احمد بنسبة 14/56

5 عبدالكبير حولد بن احمد بنسبة 7/56

تاريخ التحديد  نوفمبر 2008

ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5643 

املؤرخة في 30 يونيو 2008.

ال يقبل التعرض إال على حقوق طالب التحفيظ رقم 5

مطلب رقم  1723 - هـ

اسم امللك : بالد بغداد

الواقع ب : قطاع الضم املسمى " املنطقة الشمالية السفلى"

طالب التحفيظ : 

1 جلول بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة 20344/36072.

2 صفية بنت عالل بنسبة 1560/"

3 ميرة بنت التهامي بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة 2880/"

4 سالم بن التهامي بنسبة 720/"

5 مصطفى بن سالم بن التهامي بنسبة 1120/"

6 حضرية بنت سالم بن التهامي بنسبة 1098/"

7 عبدالقادر بن عبدالسالم بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة  2074/"

8 فاطمة بنت عبدالسالم بن عالل بن احلاج بغداد  بنسبة  1037/"

9 خليفية بنت عبدالسالم بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة 1037/"

10 منصورة بنت عبدالسالم بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة 1037/"

11 زهرة بنت عبدالسالم بن عالل بن احلاج بغداد بنسبة 1037/"

12 أحمد بن محمد بن املكي بنسبة 1578/"

تاريخ التحديد أكتوبر 1989

ان هذا االعالن ينسخ االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 3797 

املؤرخة في 07 يونيو 1989.

ال يقيل التعرض إال على حقوق طالب التحفيظ رقم 12
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 اعالن عن اختتام أشغال التحديد املنجزة لبعض مطالب

 التحفيظ اجلماعي الواقعة باملنطقة املدعوة واد اخملازن

ان احملافظ على االمالك العقارية بسوق اربعاء الغرب يشرفه ان ينهي 

املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  ان  العموم،  لعلم 

اسفله الواقعة باملنطقة املذكورة و الكائنة بجماعة واد اخملازن قيادة 

بعد مضي  ينتهي  القنيطرة.  إقليم  الغرب  اربعاء  دائرة سوق  عرباوة 

شهرين ابتداء من نشر هذا االعالن  باجلريدة الرسمية تطبيقا للظهير 

الشريف عدد1-69-174 املؤرخ في 10 جمادى االولى 1389  املوافق 25 

يوليوز 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية

يتعلق مبطالب التحفيظ اجلماعي أعداد:

 - 4343 - 4172 - 4171 - 3931  - 3841 - 3775 3712 - 3227 - 3057

 5084 - 4996 - 4986 - 4976 - 4944 - 4931 - 4871 - 4518 - 4487

 5501 - 5491 - 5397 - 5382  - 5379 - 5280 - 5279  - 5231 - 5205 -

 5919 - 5900 - 5881 - 5873 - 5773 - 5765 - 5737 - 5675  - 5620 -

 6231 - 6220 - 6124 - 6109 - 6100 - 6049  - 6025  - 6003 - 5926 -

 6482 - 6469 – 6447 - 6430 - 6410 - 6395 – 6349 - 6338 - 6244 -

 6657 – 6647 - 6634 - 6626 - 6590 - 6582  - 6563 - 6558 - 6531 -

 6758 - 6745 - 6744 - 6727 - 6725 - 6720  - 6710 - 6709  - 6683 -

 6892 - 6880  - 6867 - 6854 - 6849 - 6841 - 6797 - 6793 - 6778 -

 7009 - 7002 - 6995 - 6948 - 6930 - 6927  - 6925 - 6919 - 6910 -

 7269  - 7213 - 7197 - 7123 - 7113 - 7112 - 7069 - 7051  - 7037 -

.7435 – 7387 - 7381 - 7362 -

الكل على رمز 52.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق أربعاء الغرب بالنيابة.

               املعطاوي عبداالله. 

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18415 - 53

اسم امللك : ارض كريدات.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد عالل.

وقع حتديده في : 03 يونيو 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها بيت و يخترقها ممر من 05 أمتار و خط كهربائي 

من الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 ار 49 س .

اجملاورين :  

شماال : رع عدد 115860 - 53 و مطلب عدد 13149 - 53؛

شرقا : مسار عرضه متغير و من ورائه مطلب عدد 4179 - 53 واملعطي خدير؛

جنوبا : الصبار ؛

غربا : مطلب عدد 12823 - 53 و ر ع عدد 57382 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد يوسف مفيد بن عمر.

مطلب رقم 18443 - 53

اسم امللك : سهب الركيك.

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد مالك.

وقع حتديده في : فاحت يوليو 2019 . 

املاء  قناة جللب  تخترقها  و  أمتار   03 من  ممر  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

الصالح للشرب .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 آر 42 س .

اجملاورين :  

شماال : مطلب عدد 3912 - 53؛

شرقا : ورثة الكبير بن احمد؛

جنوبا : ممر من 10 أمتار ؛

غربا : رع عدد 92953 - 53 و رع عدد 109947 - 53 ؛

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب زهاوي ابن احمد.

مطلب رقم 18477 - 53

اسم امللك : أرض دندون.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد بوشعيب.

وقع حتديده في : 19 اغسطس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هك 22 آر 99 س .

اجملاورين :  

شماال : احلاج صالح بن احلاج علي؛

شرقا : عروض التاغي؛

جنوبا : مطلب عدد 18478 - 53 ؛

غربا : طريق من 30 متر رابطة بني مديونة و الكارة ؛

طالب التحفيظ : السيد بوعزة نظيف ابن احمد.

مطلب رقم 18478 - 53

اسم امللك : أرض دندون.

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد بوشعيب.

وقع حتديده في : 19 اغسطس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 92 آر 77 س .

اجملاورين :  

شماال : مطلب عدد 18477 - 53 ؛

شرقا : عروض التاغي؛

جنوبا : رع عدد 33747 - 53 ؛

غربا : طريق من 30 متر رابطة بني مديونة و الكارة ؛

طالب التحفيظ : السيد بوعزة نظيف ابن احمد.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد

    فريد بدري
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محافظة قرية با محمد 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "محمد"

ذي املطلب رقم 7260 - 54 الذي نشر اعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1100 املؤرخة في 29 يناير 2020

فبدال من :

طالب التحفيظ : بوشتى الشمخ بن محمد.

اقرأ :

طالب التحفيظ: محمد الشوييخ بن مصطفى.

والباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد. 

                                  يوسف بوكنيفي.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 13161 - 55 

إسم امللك : بالل 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت 

تاريخ حتديده : فاحت يونيو 2015 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 آ 40 س

مشتمالته : أرض بها بناية عبارة عن فيال من سفلي وطابق أول

اجملاورون : 

شماال : سعيد الورتي 

شرقا : الرسم العقاري رقم 6829 - 55 

جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : الرسم العقاري رقم 3057 - 55 وملك الغير 

طالب التحفيظ : محمد نفيس بن دريس

مطلب رقم 19426 - 55 

إسم امللك : حتت قنطرة متغاردة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني عياط احملل املدعو دوار تنفردة 

تاريخ حتديده : 06 ديسمبر 2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 66 آ 65 س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز

اجملاورون : 

شماال : ورثة ياسني مولود 

شرقا : مسلك عمومي وورثة أبو العرب محمد

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : شعبة 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 19512 - 55 

إسم امللك : قرب ايت الشحيطي 2 

موقعه : إقليم أزيالل دائرة ابزو جماعة تنانت احملل املدعو دوار تاكوست 

تاريخ حتديده : 25 مارس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 20 آ 45 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز

اجملاورون : 

شماال : أوعاشور احلسني و التونسي املكي 

شرقا : مسلك عمومي و التونسي وحميد بن موحى 

جنوبا : ممر 

غربا : غريب حلسن 

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 20064 - 55 

إسم امللك : أفود احلارتي 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب 

تاريخ حتديده : 12 سبتمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 آ 22 س 

مشتمالته : أرض فالحية مسقية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد الرحمان اشو 

شرقا : ساقية 

جنوبا : ساقية 

غربا : مصرف و ممر و هبوري محمد 

طالبو التحفيظ : الوافي أحمد بن محمد ومن معه

مطلب رقم 20081 - 55 

إسم امللك : أورتي ناأحمد أوناصر 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب اجملل املدعو دوار أبادو 

تاريخ حتديده : 09 يوليو 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 5 آ 49 س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : ورثة محمد بوعمامة 

شرقا : هشامي التهامي و ورثة الراجي اخملتار 

جنوبا : احلجوجي احلسني و مصرف

غربا : أقدمي محمد و خديجة الوافي 

طالبو التحفيظ : الوافي أحمد بن محمد ومن معه

مطلب رقم 20084 - 55 

إسم امللك : امني نوسكاك 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة سيدي يعقوب احملل املدعو دوار أبادو 

تاريخ حتديده : 12 سبتمبر 2018 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 6 آ 55 س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ساقية 

شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : ساقية 

غربا : ساقية و طالب التحفيظ

طالبو التحفيظ : الوافي أحمد بن محمد ومن معه

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : 

- حق السطحية عبارة عن شجرتني من الزيتون لفائدة ورثة عمر حمان 

- حق السطحية عبارة عن شجرة من الزيتون لفائدة ورثة حمادي أزروال 

- حق السطحية عبارة عن شجرة واحدة من الزيتون لفائدة ورثة بن حدو

مطلب رقم 23178 - 55 

إسم امللك : اللة مينة 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو فدان تكفايت 

تاريخ حتديده : 17 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 آ 12 س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ورثة حدو بن الطاهر 

شرقا : ورثة ايت اوزناك و ورثة قرقوش وورثة عدناني وورثة املولودي 

جنوبا : ساقية 

غربا : ورثة موالي الطاهر 

طالبة التحفيظ : عاقل اللة مينة بنت سي التهامي

مطلب رقم 16763 - 10 

إسم امللك : أوغريس 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو اغيل ايت حلوان 

تاريخ حتديده : 27 سبتمبر 2016 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 90 آ 48 س

مشتمالته : أرض فالحية

اجملاورون : 

شماال : شعبة 

شرقا : ورثة شمراحي بناصر 

جنوبا : طالب التحفيظ و أراضي اجلموع 

غربا : طالب التحفيظ 

طالب التحفيظ : زريوي عمر بن املكي

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "احملرك" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 33506 - 55، والذي أدرج إعالن حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1094 املؤرخة في 18 ديسمبر 2019

اقرأ : 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 07 فبراير 2020 على الساعة 15 

و30 دقيقة بعد الزوال

بدال من : 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 08 فبراير 2020 على الساعة 10 صباحا

"والباقي بدون تغيير"

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل

عبد اللطيف ميموني    

 

محافظة افران

مطلب رقم 3408 - 57

اسم امللك : "اليزيد" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد إفران، احملل املدعو زاوية افران

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية  : 01 هكتار 57 آر 31 سنتيار.

نوعه : أرض بها أشجار الزيتون

اجملاورون : 

شماال : ورثة بشيري حدو ، كرمي حسن

شرقا : ساقية، طريق عمومية

جنوبا : طريق عمومية

غربا : عرقوبي دريس

احلقوق العينية والتحمالت : ارتفاق ساقية تخرق امللك

طالب التحفيظ : اسكور هشام بن عابد.

مطلب رقم 6635 - 57

اسم امللك : "ملك نزار" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة ضاية عوا.

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية : 3هكتار 88 آر 21 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي وطابق أول وثالث آبار وأشجار التفاح

اجملاورون : 

شماال : امللك الغابوي  ر ع 12017 - 57

شرقا : عائشة أغشوي

جنوبا : طريق عمومية

غربا : امللك الغابوي

احلقوق العينية والتحمالت : ارتفاق مرور عرضه 5 أمتار يخترق امللك

طالب التحفيظ  : ادريس بن عبد السالم احليوني

مطلب رقم 6653 - 57ه

اسم امللك : "يامنة مسعود" .

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة  تزكيت

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.
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مساحته االجمالية : 3هكتار 52 آر 99 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10489 - 57

شرقا : عبو خالفة

جنوبا : طريق عمومية

غربا : الرسم العقاري عدد 10440 - 57

احلقوق العينية والتحمالت : )الشيء(

طالبو التحفيظ  : 

1 - حميد العيساوي بن مزيان بنسبة1 - 3.

2 - املهدي العيساوي بن حميد بنسبة 1 - 3.

3 - توفيق العيساوي بن حميد بنسبة 1 - 3.

مطلب رقم 6654 - 57

اسم امللك : "امييشي" .

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة تزكيت.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية : 02هكتار 66 آر 00 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : أعراب عبد اهلل، بن بوعيش حميد وعبد اهلل

شرقا : أزوكاغ  حلسن

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9886 - ك

غربا : موحى وزين

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالبو التحفيظ  : 

1 - حميد العيساوي بن مزيان بنسبة1 - 3.

2 - املهدي العيساوي بن حميد بنسبة 1 - 3.

3 - توفيق العيساوي بن حميد بنسبة 1 - 3.

مطلب رقم 6655 - 57

اسم امللك : "بوسالمة" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تيمحضيت

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية : 03هكتار 37 آر 79 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10805 - 57، الزياني بن عيسى

شرقا : شريف موالي احلسن 

جنوبا : شريف موالي احلسن

غربا : داوي موحى واسعيد، داوي موالي

احلقوق العينية والتحمالت : ساقية تخترق امللك

طالب التحفيظ  : أنوار داودي بن سعيد

مطلب رقم 6656 - 57

اسم امللك : "زين 1" .

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة ضاية عوا

وقع حتديده في : 20 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية : 01هكتار 46 آر 41 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8934 - 57

شرقا : الرسم العقاري عدد 8934 - 57 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 8934 - 57، وطالب احلاج ميمون.

غربا : الرسم العقاري عدد 3883 - 57

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالبا التحفيظ  : 

1 - زين الفاللي فؤاد بن أحمد بنسبة ½.

2 - زين الفاللي مصطفى بن أحمد بنسبة ½.

مطلب رقم 6657 - 57

اسم امللك : "زين 2" .

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة ضاية عوا

وقع حتديده في : 20 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية : 96 آر 84 سنتيار.

نوعه : ارض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8934 - 57

شرقا : الرسم العقاري عدد 8934 - 57 

جنوبا : طريق عمومي

غربا : الرسم العقاري عدد 3883 - 57

احلقوق العينية والتحمالت : طريق عمومي يخترق امللك

طالبا التحفيظ  : 

1 - زين الفاللي فؤاد بن أحمد بنسبة ½.

2 - زين الفاللي مصطفى بن أحمد بنسبة ½.

مطلب رقم 6662 - 57

اسم امللك : " ملك الدولة رقم 1542 - ح " .

موقعه : اقليم إفران، مدينة أزرو

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2019.
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مساحته االجمالية : 12 آر 94 سنتيار.

نوعه : أرض جزء منها عاري واجلزء اآلخر به بناية من سفلي

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : الرسم العقاري عدد 19674 - ك، الرسم العقاري عدد 19673 - ك

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ  : الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة

مطلب رقم 6663 - 57

اسم امللك : " مركز القاضي املقيم " .

موقعه : اقليم إفران، مدينة أزرو، احملل املدعو مزكز القاضي املقيم

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية : 18 آر 25 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية  ذات سفلي وطابق أول، ومرآب

اجملاورون : 

شماال : الطريق

شرقا : الرسم العقاري عدد 2272 - ك، الرسم العقاري عدد 36984 - 05

جنوبا : الزنقة

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ  : الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة

مطلب رقم 6667 - 57

اسم امللك : "ماجدة" .

املدعو  احملل  اخملفي،  سيدي  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

سيدي عدي املركز

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية : 01 آر 02 سنتيار.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق أول وساحة 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : حمادي حرفاوي 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 11226 - 57

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيظ  : علي الشاليلي بن حسان

مطلب رقم 6668 - 57

اسم امللك : "زينب" .

املدعو  احملل  اخملفي،  سيدي  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

سيدي عدي املركز

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية : 99 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة

شرقا : محمد بتكريت 

جنوبا : اناوي خالد، بناصر أخوبي

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالبا التحفيظ  : 

1 -  الشاليلي علي بن حسان بنسبة 01 - 02 ،  

2 -  شاليلي غنيمة بنت بنعيسى بنسبة 01 - 02 .

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني اللوح"

إقليم إفران

إن احملافظ على األمالك العقارية بإفران، يشرفه ان ينهي الى علم العموم 

ان آخر أجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب املذكورة اسفله الواقعة 

مبنطقة التحفيظ اجلماعي  املدعوة "عني اللوح" الكائنة بإقليم إفران، 

دائرة ازرو، جماعة عني اللوح، وذلك بعد مضي شهرين ابتداء من تاريخ 

8 من الظهير الشريف عدد  نشر هذا االعالن عمال مبقتضيات الفصل 

1 - 69 - 174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 املوافق 25 يوليو 1969 

بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية 

املطالب هي كاآلتي : 6285 - 57، 6376 - 57، 6385 - 57، 6392 - 57.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "أمال"

ذي مطلب التحفيظ رقم 1307 - 57،

 املنشور إعالن عن خالصته واإلعالن عن حتديده

 باجلريدة الرسمية عدد 498 املؤرخة في 16 - 07 -  2008، 

واإلعالن عن تاريخ انتهاء أجل حتديده بتاريخ 08 - 07 - 2009 

اجلريدة الرسمية عدد 549 بتاريخ 2009 : 

بدال عن  : 

أصل التملك : 

- نسخة عادية للحكم رقم 957 - 99 بتاريخ 22 - 11 - 1999 صادر عن 

رئيس احملكمة االبتدائية مبكناس

- نسخة عادية لقرار رقم 494 بتاريخ 17 - 02 - 2005 صادر عن رئيس 

محكمة االستئناف مبكناس

- نسخة عادية لقرار عدد 240 بتاريخ 05 - 05 - 2004 صادر عن اجمللس األعلى

اقرأ  : 

- نسخة عادية للحكم رقم 957 - 99 بتاريخ 22 - 11 - 1999 صادر عن 

رئيس احملكمة االبتدائية مبكناس
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الصادر عن محكمة   2002 -  04 -  24 املؤرخ في    1139 القرار عدد   -

االستئناف مبكناس.

- نسخة عادية لقرار عدد 240 بتاريخ 05 - 05 - 2004 صادر عن اجمللس األعلى 

عن  صادر   2005 فبراير   17 بتاريخ   494 رقم  لقرار  عادية  نسخة   -

محكمة االستئناف مبكناس

احملافظ  على األمالك العقارية بافران

عبد اجلبار فرطاس:     

 

محافظة سال اجلديدة

إعالنات جديدة بانتهاء التحديد

مطلب رقم 1743 - 58

امللك املسمى : " ملنجيل 1".

الكائن بسال  دوار معلة اوالد عزيز جماعة السهول ،

طالبو التحفيظ : حمادي العثماني بن بوعزة ومن معه.

وقع التحديد  في : 09 - 11 - 2012

.860 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 24 - 06 - 2015 

     

مطلب رقم 3092 - 58

امللك املسمى : "حليوط1".

الكائن بسال  دوار اوالد كامل 2 جماعة السهول سال ،

طالبو التحفيظ : حادة بنت عبد السالم بن العيضا  ومن معها

وقع التحديد  في : 10 - 12 - 2014

.860 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة  في 24 - 06 - 2015 

                

مطلب رقم 3574 - 58

امللك املسمى : "خريشفات1".

الكائن بسال دوار لشياخ اوالد عزيز جماعة السهول سال ،

طالبو التحفيظ : ميلود الزهيري بن احمد ومن معه.

وقع التحديد  في : 28 - 02 - 2013.

 .860 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 24 - 06 - 2015 

     

مطلب رقم 4273 - 58

امللك املسمى : "الرمل1".

الكائن بسال دوارالهيايضة اوالد عزيز جماعة السهول سال ،

طالبو التحفيظ : ميلود الزهيري بن احمد ومن معه.

وقع التحديد  في : 05  - 02 - 2013.
.860 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 24 - 06 - 2015 
احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة 

حسن الشاوي:     

  

محافظة انزكان  - ايت ملول

مطلب رقم 19901 - 60
اسم امللك : اجموح 1 .

موقعه : دوار اجنان جماعة التمسية،  عمالة انزكان ايت ملول. 
مساحته : 02 آر 09 س.

نوعه : دار سفلية   
اجملاورون :  

شمـاال : زنقة
شـرقا : مطلب 19797 - 60 وبناية من سفلي واتغججت بوحسني

جنـوبا : مسلك احلسني وبناية من سفلي وطابق علوي
غربـا : اكسيم سعدية وزنقة

طالبة التحفيظ : اجموح علي

 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 
 .j262741  : أن السيد جواد زيكي  احلامل للبطاقة الوطنية للتعريف رقم
200 - 60 املؤسس طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري عدد 

للملك املدعو الليمون 162. الكائن بعمالة انزكان ايت ملول،  جماعة 
سابقا. له  سلم  كان  الذي  النظير  ضياع  بسبب  وذلك   . داحو  اوالد 

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونـيا 
في أجل خمسة عشر يوما من نشر هذا اإلعـالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان - ايت ملول
عبد احلليم فتح اهلل.    

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 24428 - 61
اسم امللك : " رضوان "

احملل  طنجة  جماعة   ، اصيلة  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 
املدعو مدشر بني سعيد ؛
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وقع حتديده بتاريخ : 3 اكتوبر 2018؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار  26 س ؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون :

شماال : حياة اشروي؛
شرقا : ممر ؛

جنوبا : محمد الدهدوه ؛
غربا : عبدالسالم املسعودي؛

طالب التحفيظ : رضوان زروق ؛

مطلب رقم 24913 - 61
اسم امللك : " الدوييب ".

، مقاطعة بني مكادة  ، عمالة طنجة اصيلة  : والية طنجة  موقعه 
احملل املدعو حي السعادة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 27 ماي 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار ؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابقني و مرفق؛
اجملاورون :

شماال : محمد بن جدور ، محمد السوسي ؛
شرقا : طريق ؛
جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛
طالب التحفيظ : احمد الدويب ؛

مطلب رقم 24941 - 61
اسم امللك : " الفقيهي 1"

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة اجلماعة القروية البحراويني 
دوار املنار ؛

وقع حتديده بتاريخ : 3 يونيو 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 3ار 6س؛

نوعه : ارض فالحية ؛
اجملاورون :

شماال : زهرة الفقيهي ؛
شرقا : عبد الرفيع الفقيهي ؛

جنوبا : الرسم العقاري 13951 - 61؛
غربا : خندق ؛

طالب التحفيظ : احمد الفقيهي ؛

مطلب رقم 24947 - 61
اسم امللك : " السير 3 "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 
احملل املدعو دوار غدير الدفلة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 4 يونيو 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 67ار 47س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛
اجملاورون :

شماال : محمد االزرق ؛
شرقا : الرسم العقاري رقم 16532 - 61 ، طريق او محمد التمسماني؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 12739 - 61 ، الرسم العقاري رقم 9053 - 61 

 محمد ازرق ؛

غربا : محمد ازرق ؛

طالب التحفيظ : املفضل بوكير و من معه ؛

مطلب رقم 25006 - 61

اسم امللك : " العيساتي "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة اجلماعة القروية البحراويني 

احملل املدعو طالع الشريف ؛

وقع حتديده بتاريخ : 3 يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 45 س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : ورثة العاقل احلسن ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : محمد العاقل ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 20943 - 61؛

طالب التحفيظ : يوسف العيساتي و من معه ؛

مطلب رقم 25119 - 61

اسم امللك : " مونصف ".

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ،مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو العوامة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 يوليو  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 6 س ؛

نوعه : ارض عارية بها مطفية ؛

اجملاورون :

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : رحمة اخلياط ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : رحمة اخلياط ؛

طالب التحفيظ : مونصف العياشي ؛

مطلب رقم 25148 - 61

اسم امللك : " مراطح "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو خندق ازرارع ؛

وقع حتديده بتاريخ : 19  أغسطس  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 28ار 75س ؛

نوعه : ارض فالحية بها بئر ؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري 44844 - 61 ، ورثة محمد اخلظير ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 52162 - 61 ، اخملتار احلسني اللنجري؛

جنوبا : اخملتار احلسني اللنجري ؛

غربا : طريق؛

طالب التحفيظ : حمادي املهجاري ؛
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مطلب رقم 25163 - 61

اسم امللك : " شكتي "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية اصيلة 

زاوية شارع الرشيدية و شارع امام احمد بن حنبل احملل املدعو جتزئة درة 1؛

وقع حتديده بتاريخ : 26  أغسطس  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 95 س ؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابقني و مرفق بالسطح؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : بوشيرة بوخير ؛

جنوبا : بوغاللة احمد؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : احمد شكتي ؛

مطلب رقم 25171 - 61

اسم امللك : " اخلير "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القصر الصغير 

احملل املدعو واد اليان ؛

وقع حتديده بتاريخ : 2  سبتمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3ار 44 س؛

نوعه : ارض فالحية بها بئر ؛

اجملاورون :

شماال : خندق ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 13279 - 61؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : احلاج اللغميش ؛

طالب التحفيظ : سعاد ايت خاجي ؛

مطلب رقم 2681 - 19

اسم امللك : " الساقية الغارقة "

موقعه : والية طنجة عمالة فحص اجنرة اجلماعة القروية الجنرة ، احملل 

املدعو جوانب بوبردعة بغيلش برارك ؛

وقع حتديده بتاريخ : 27 فبراير 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 77 هكتار 40ار 5س؛

نوعه : ارض فالحية بها بنايات و منبعني للماء و مدرسة ؛

اجملاورون :

القطعة االولى :

شماال : ارض جماعية ، غابة دار فوال ، ؛

شرقا : الغابة اخملزنية الجنرة اجلنوبية كنطون جيب تتويرة ؛

جنوبا : ارض جماعية ؛

غربا : ارض جماعية ؛

القطعة الثانية :

شماال : ارض جماعية ؛

شرقا : ارض جماعية ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ارض جماعية ؛

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية بصفته نائبا عن اجلماعات الساللية 

باسم ونيابة عن جماعة احونب برارق اشعيريش بوبردع ابغيليش ؛

مطلب رقم 14312 - 06

اسم امللك : " الفراسات ":

موقعه : والية طنجة ، عمالة فحص اجنرة ، جماعة القصر الصغير و 

ملوسة دوار بني مجمل ؛

وقع حتديده بتاريخ : 19 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 16 هكتار 87ار 32س ؛

نوعه : ارض فالحية بها بئر ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات 

الساللية باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية لبني مجمل ؛

مطلب رقم  2988 - 61              

اسم امللك : " الدهار "

موقعه : والية طنجة ، عمالة فحص اجنرة دائرة اجنرة اجلماعة القروية 

اجلماعة دوار بوبردعة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 12 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2 هكتار 42ار 6س ؛

نوعه : ارض للرعي بها منبع ماء ؛

اجملاورون :

القطعة االولى :

شماال : اخملتار اللغميش ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : ورثة اللغميش ؛

غربا : ورثة الشاعر ، ورثة محمد اللغميش ؛

القطعة الثانية :

شماال : محمد اللغميش ؛

شرقا : محمد اللغميش ؛

جنوبا : علي اللغميش ؛

غربا : طريق ؛

القطعة الثالثة :

شماال : علي اللغميش ؛

شرقا : علي اللغميش ؛

جنوبا : طريق ؛
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غربا : طريق ؛
طالب التحفيظ : وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات الساللية

باسم و نيابة عن جماعة دوار بوبرداع ؛

مطلب رقم 5128 - 61
اسم امللك : " جنان احلديد "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية دوار الغريب ؛
وقع حتديده بتاريخ : 18 مارس 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5 هكتار 64 ار 4س؛
نوعه : ارض فالحية بها نبعي ماء ؛

اجملاورون :
القطعة االولى :

شماال : ممر عمومي ؛
شرقا : ممر عمومي ؛

جنوبا : احلبوس ؛
غربا : ممر عمومي ؛
القطعة الثانية :

شماال : ممر عمومي ؛
شرقا : ممر عمومي ؛

جنوبا : كنطون بني عطب ، محمد بن محمد بوغنامي ؛
غربا : ممر عمومي ؛

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات 
الساللية باسم و نيابة عن جماعة دوار دار الغريب ؛

مطلب رقم 16901 - 61
اسم امللك : " فدان الشريف "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية الساحل 
الشمالي دوار احلومر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 ماي 2019 ؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 27 هكتار 31ار 13س ؛

نوعه : ارض فالحية بها اشجار زيتون و اشجار مثمرة و خربة ؛
اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم  14395 - 06 ؛
شرقا : مطلب التحفيظ رقم  11841 ط ؛
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم  11841 ط ؛
غربا : مطلب التحفيظ رقم  14395 - 06 ؛

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص ؛

مطلب رقم 24258 - 61
اسم امللك : "صبري "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية اصيلة 
احملل املدعو بوكنون ؛

وقع حتديده بتاريخ : 10يوليو  2018؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 36ار 12س؛

نوعه : ارض فالحية بها اشجار زيتون و اشجار مثمرة و بئر ؛
اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 61051 - 61؛
شرقا : الرسم العقاري 61051 - 61 ؛

جنوبا : الرسم العقاري 61051 - 61 ؛
غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : عائشة صبري ؛

مطلب رقم 24845 - 61
اسم امللك : " فاطمة 2 "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة دائرة الفحص ، اجلماعة 
القروية البحراويني احملل املدعو عني زيتون ؛

وقع حتديده بتاريخ : 7 ماي 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 4ار 32 س؛

نوعه : ارض فالحية ؛
اجملاورون : شماال : عبد اللطيف مكري ؛

شرقا : طريق ؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 24844 - 61؛

غربا : الرسم العقاري رقم 20463 - 61؛
طالب التحفيظ : فاطمة بنعيسى ؛

مطلب رقم 25014 - 61
اسم امللك : " الرحيمني "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 
احملل املدعو الشريعة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 8 يوليو  2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 97 س؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون :

شماال : محمد بن عمر  ؛
شرقا : طريق ؛

جنوبا:رحال ايت عبو ؛
غربا : محمد شفيق ؛

طالب التحفيظ : جواد الرحيمني؛

مطلب رقم 25037 - 61
اسم امللك : " امغار "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية ملوسة 
دوار اخملفي ؛

وقع حتديده بتاريخ : 15 يوليو  2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 4ار 70س ؛
نوعهارض بها بناية تتكون من سفلي و بئر ؛

اجملاورون :
شماال : امينة امغار ؛

شرقا : طريق ؛
جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛
طالب التحفيظ : عبد اللطيف اوالد عبد اهلل ؛

مطلب رقم 25022 - 61
اسم امللك : " ملك احمد "

القصر  القروية  اجلماعة  اجنرة  الفحص  اقليم  والية طنجة   : موقعه 
الصغير ، احملل املدعو غوجني ؛
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وقع حتديده بتاريخ : 9 يوليو 2019؛
املساحة التي أظهرها التصميم : 8 ار 16 ؛

نوعه : ارض عارية ؛
اجملاورون :

شماال : اخملتار بولعيش ، الرسم العقاري رقم 27216 - 61؛
شرقا : الباتول بولعيش و تورية بولعيش ؛
جنوبا : الباتول بولعيش و تورية بولعيش ؛

غربا : اخملتار بولعيش ؛
طالب التحفيظ : احمد كرامي ؛

إصالح خطأ يتعلق بامللك املسمى "الفجر"
  مطلب التحفيظ رقم  13850 - 61 و الذي أدرجت خالصة 

مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 939 بتاريخ 28 ديسمبر 2016 
و اإلعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 999 

بتاريخ 21 فبراير 2018
عوضا عن :

موقعه : والية طنجة، إقليم الفحص أجنرة، اجلماعة القروية العوامة، 
احملل املدعو بني سعيد؛

اقرأ :
احملل  العوامة،  جماعة  أصيلة،  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

املدعو بني سعيد ؛
و الباقي بدون تغيير.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله،  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم أن السيد محمد عزيز الغماط بن محمد طلب أن يؤسس له 
نظير جديد للرسم العقاري عدد 64886 - 06 املؤسس للملك املسمى 
اجلماعة  أصيلة؛  طنجة  عمالة  طنجة؛  بوالية  الكائن  456"؛  "اجملد 
احلضرية لطنجة؛ احملل املدعو: طريق الركايع، و ذلك لكون النظير الذي 

كان قد سلم له سابقا قد ضاع في ظروف غامضة؛ 
بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 
قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
احملافظ على االمالك العقارية بطنجة - بني مكادة

عبد احلي السباعي.     
 

 

محافظة الدارالبيضاء النواصر

مطلب وقم  1051 - 33
اسم امللك : ملك اخملتار.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار ملزابيني.
وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2013

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 ار 33 سنتيار

نوعه : أرض بها بنايات.

اجملاورون : 

شماال : مليكة.

شرقا : ياسني حسن ٫ املصطفى إدريس وآخرين غير معروفني.

جنوبا : ورثة هوار محمد ٫ الرسم العقاري عدد 8359/س

غربا : طريق من 05 أمتار.

طالب التحفيظ : ببايو اخملتار.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " غماد " 

مطلب وقم  320 - 33 الكائن بعمالة إقليم النواصر 

جماعة بوسكورة دوار احلفاية . و الذي نشر اإلعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية املؤرخة في 09 اكتوبر 2019 عدد 1084 .

عوضا عن : 

طالب التحفيظ : عماد محمد بن التهامي

موقعه : اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار التوامة.

اقرأ : 

طالب التحفيظ : غماد محمد بن التهامي

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار احلفاية.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

املمضي  بالنواصر  العقارية  األمالك  على  احملافظ  السيد  يتشرف 

أسفله باإلعالم للعموم أن السيد أليكسيس محمد فوزي الدباللي 

أحمد  والسيد   BE 560589 عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة  احلامل 

 B354645 نصر الدين الدباللي احلامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد

06 الدارالبيضاء طلبا أن  11 شارع اجليش امللكي طابق  الساكنان ب 

يسلم لهما نظيرا جديدا للرسم العقاري عدد 15925 - س املؤسس 

بالدارالبيضاء حي كاليفورني،  الكائن   "03 املدعو "مكومبان  للملك 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم لهما سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر

مصطفى بنحداوي    
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محافظة احلوز

مطلب رقم 3458 - 65

امللك املسمى : " بوتزارت "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة سيدي عبد اهلل غيات، دوار الرحى.

مساحته : 00 هك 09 آر 53 س .

وقع حتديده في : 13 أبريل 2009. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون   : 

شماال : بوتزارت جنية، 

شرقا : بوتزارت لطيفة ، 

جنوبا : ساقية تسولطانت ، طريق عمومية ذات عرض متغير، الرسم 

العقاري عدد 12111 - 43 

غربا : بوتزارت مصطفى،

طالب التحفيظ : السيد محمد بوتزارت بن عمر.

مطلب رقم 8619 - 65

امللك املسمى : " زنوبة دوكالن "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، مشيخة اومنس 

دوار اكريش.

مساحته : 04 هك 93 آر 65 س .

وقع حتديده في : 17 نوفمبر 2017. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون   : 

شماال : الرسم العقاري عدد 7833 - م ، ورثة عمر ازيكي، 

شرقا : ورثة تركماني ، 

جنوبا : ورثة تركماني ، سعيدة تركماني، ممر للولوج عرضه 4 امتار

غربا : واد تبوكزدرند،

طالبو التحفيظ : السيدة  سعاد املزواري الكالوي بنت عبد اهلل ومن معها.

مطلب رقم 11299 - 65

امللك املسمى : " حنان "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت سيدي داود، دوار سيدي داود.

مساحته : 01 هك 33 آر 71 س .

وقع حتديده في : 02 يناير 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون   : 

شماال : طريق عمومية ذات عرض متغير، ساقية طلحاوية، 

الرسم  حلويجيبة،  ساقية  متغير،  عرض  ذات  عمومية  طريق   : شرقا 

العقاري عدد 5568 - م، 

جنوبا : ساقية حلويجيبة، 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11301 - 65،

طالب التحفيظ : السيد محمد بوقنطار بن رحال.

 

مطلب رقم 11301 - 65

امللك املسمى : " زنوبة "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت سيدي داود، دوار سيدي داود.

مساحته : 00 هك 59 آر 85 س .

وقع حتديده في : 02 يناير 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون   : 

شماال : طريق عمومية ذات عرض متغير، ساقية طلحاوية، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11299 - 65، 

جنوبا : ساقية حلويجيبة، 

غربا : مصرف ، علي اوحدوش،

طالب التحفيظ : السيد عالل بوقنطار بن رحال.

مطلب رقم 11400 - 65

امللك املسمى : " ملك احلياة "

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اغمات، دوار حتت اغمات.

مساحته : 00 هك 06 آر 70 س .

وقع حتديده في : 16 أبريل 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة وبئر.

اجملاورون   : 

شماال : طريق عمومية ذات عرض متغير، مصرف، الرسم العقاري عدد 

 ،65 - 10379

شرقا : محمد امزيل، ، 

جنوبا : محمد امزيل ، الرسم العقاري عدد 22761 - 65، 

العقاري عدد  الرسم  امتار،   5 : مصرف، طريق عمومية عرضها  غربا 

،43 - 5192

طالبو التحفيظ : السيد نخوش احمد بن اخليفة ومن معه.
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مطلب رقم 11404 - 65

امللك املسمى : " الفضل"

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اكرفروان، دوار تكانت.

مساحته : 01 هك 89 آر 61 س .

وقع حتديده في : 18 يوليو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون   : 

شماال : لهري احمد، 

شرقا : مصرف ، ملودن علي، 

جنوبا : موالي احمد ايت حمد ، شعبة، 

غربا : مصرف ، ايت قدور،

طالب التحفيظ : السيد بنرجدال حلسن بن محماد.

مطلب رقم 11454 - 65

امللك املسمى : " الغول "

الكائن باقليم احلوز ، دائرة حتناوت، جماعة اوريكة، دوار السبيطي ازغار.

مساحته : 00 هك 06 آر 20 س .

وقع حتديده في : 28 ماي 2019. 

نوعه : أرض بها مرآب من سفلي وسطح وحمام من سفلي وحديقة.

اجملاورون   : 

شماال : طريق عمومية عرضها 5 امتار، ساقية تكتارت، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 21451 - 65، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21451 - 65، 

غربا : مجهول،

طالب التحفيظ : السيد محمد الغول بن مصطفى.

مطلب رقم 11470 - 65

امللك املسمى : " متسنى الفوقانية"

الكائن باقليم احلوز ، دائرة حتناوت، جماعة اوريكة، دوار السبيطي.

مساحته : 00 هك 18 آر 96 س .

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019. 

بالسطح  ومرفق  اول  وطابق  سفلي  من  قروي  منزل  بها  أرض   : نوعه 

ومشواة  وحمام  وبئر  تقني  ومحل  للحارس  وحمام ومسبح ومسكن 

.)grillade(

اجملاورون   : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12071 - 43، 

شرقا : احلسني ايت تدارت، 

جنوبا : غزوان عمر، 

غربا : طريق للولوج عرضه 4 امتار، الرسم العقاري عدد 10423 - 65،

طالب التحفيظ : السيد مصطفى مخلوف بن عبد اهلل.

 اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

 7 ب  الساكنة  امليلودي  بنت  اجلعفري  السعدية  السيدة  أن  للعموم 

شارع موالي يوسف شقة 3 ط 3 حسان الرباط، طلبت أن يسلم لها 

نظير جديد للرسم العقاري عدد 43997 - 04 املؤسس للملك املدعو 

الكركور الكائن بإقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة اوريكة دوار اغبالو، 

وذلك بسبب ضياع نظير الرسم العقاري الذي كان قد سلم سابقا 

للسيد شكور لطف اهلل.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  امكان كل شخص يهمه هذا  في 

داخل اجل خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيدة السعدية اجلعفري بنت امليلودي الساكنة ب 7 شارع موالي 

لها نظير جديد  أن يسلم  الرباط، طلبت  3 حسان  3 ط  يوسف شقة 

11892 - م املؤسس للملك املدعو اوكايو الكائن  للرسم العقاري عدد 

بإقليم احلوز دائرة حتناوت مركز اوكاميدن، وذلك بسبب ضياع نظير الرسم 

العقاري الذي كان قد سلم سابقا للسيد شكور لطف اهلل.

بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  امكان كل شخص يهمه هذا  في 

داخل اجل خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة  شيشاوة

مطلب رقم 17481 - 66 

اسم امللك : تورتيت تيمزكيدة 1.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار كماسة.

مساحته : 1 هك 20 آر 48 سنتيارا.
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نوعه : أرض رعوية بها شجرة الزيتون وملعب كرة القدم. 

وقع حتديده بتاريخ : 02 - 05 - 2019

اجملاورون : 

شماال : أحمد بوشيشي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد M - 14998؛

شرقا : محمد بن أحمد، الرسم العقاري عدد M - 7316 ؛

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17482 - 66 

اسم امللك : تورتيت تيمزكيدة.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار كماسة.

مساحته : 44 آر 44 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

وقع حتديده بتاريخ : 02 - 05 - 2019

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد M - 14998 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد M - 14998 ؛

غربا : مصرف،جبارة محمد؛

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17421  - 66 

اسم امللك : جنان أبراغ؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار كماسة.

مساحته : 78 آر 43 سنتيارا؛

نوعه : أرض فالحية؛

وقع حتديده بتاريخ : 02 - 01 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : العربي كرباس؛

جنوبا : محمد جلبابي بن العربي، ورثة درقاوة؛

شرقا : محمد جلبابي بن العربي، ممر عمومي؛

غربا  : طريق عمومي، ورثة بلقايد، روثة موالي مبارك؛ 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17443  - 66 

اسم امللك : جنان إليداون؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار كماسة.

مساحته : 4 هك 9 آر 83 سنتيارا؛

نوعه : أرض فالحية بها نخلة؛

وقع حتديده بتاريخ : 12 - 02 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : أوكيك محمد، الروم محمد خالد بوكانو؛

جنوبا : محروم؛

شرقا : واد؛

غربا  : شعبة؛ 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17445 - 66 

اسم امللك : بقعة اليداون 2؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار كماسة.

مساحته : 37 آر 21 سنتيارا؛

نوعه : أرض فالحية؛

وقع حتديده بتاريخ : 12 - 02 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : مختار اخملتار؛

جنوبا : ورثة أيت العواد؛

شرقا : ممر؛

غربا  : الهادي، كامل اخملتار، ورثة أيت بن عمر؛ 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17451 - 66 

اسم امللك : حتت الزنقة بتسيرة 1؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالمنزو.

مساحته : 12 آر 11 سنتيارا؛

نوعه : أرض فالحية؛

وقع حتديده بتاريخ : 14 - 02 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد M - 15070 ؛

جنوبا : محمد تسير؛

شرقا : بن حسن علي؛

غربا  : ممر عمومي؛ 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17486 - 66 

اسم امللك : بقع تال قاسم9؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالقاسم.

مساحته : 5 آر 27 سنتيارا؛
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نوعه : أرض فالحية بها شجرة خروب و شجرة زيتون؛

وقع حتديده بتاريخ : 03 - 05 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : أيت احلسني أوحميد ؛

جنوبا : فتيحي حميد، مطلب التحفيظ امللغى عدد M - 13058؛

شرقا : أيت زدي حماد؛

غربا  : فتيحي حميد، مطلب التحفيظ امللغى عدد M - 13058؛ 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17475 - 66 

اسم امللك : مسجد تالمنزو ومرافقه؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالمنزو.

مساحته : 14آر 37 سنتيارا؛

نوعه : أرض عارية بها مسجد ومرافق بناية من طابق سفلي في طور 

البناء وشجرة اخلروب و شجرة التني؛

وقع حتديده بتاريخ : 23 - 04 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : سقم احلسني؛

جنوبا : ممر عمومي؛

شرقا : محروم،ممر عمومي؛

غربا  : محروم، ممر عمومي؛ 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17473 - 66 

اسم امللك : تتمة جنان تسيرة 2؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تسيرة.

مساحته : 4 آر 78 سنتيارا؛

نوعه : أرض فالحية؛

وقع حتديده بتاريخ : 23 - 04 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : مصرف؛

جنوبا : مصرف؛

شرقا : مطلب التحفيظ 17447 - 66؛

غربا  : مورابيط محمد؛ 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17454 - 66 

اسم امللك : بولهدير؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالمنزو.

مساحته : 6 آر 11 سنتيارا؛

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛

وقع حتديده بتاريخ : 15 - 02 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية،ممر عمومي؛

جنوبا : محمد أيت بن دراز؛

شرقا : ساقية، ممر؛

غربا  : ورثة فرح، ورثة العمراني؛ 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17489 - 66 

اسم امللك : ملك أسنان؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وجماعة امنتانوت حي الوجلة.

مساحته : 12 آر 24 سنتيارا؛

نوعه : أرض عارية بها أشجار الزيتون؛

وقع حتديده بتاريخ : 10 - 06 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : الكرارة؛

جنوبا : ورثة بوفضيل عمر، بريك ازوكاي وحسن بوفضيل؛

شرقا : طريق رقم 34؛

غربا  : حلسن بولقايد؛ 

طالب التحفيظ : محمد أسنان بن حلسن.

مطلب رقم 17491 - 66 

اسم امللك : فهمي؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وجماعة امنتانوت حي الوجلة.

مساحته : 16 آر 53 سنتيارا؛

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛

وقع حتديده بتاريخ : 01 - 07 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : محمد اجليد؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 1604 - 66 ، طريق غير مصنفة؛

شرقا : شارع احلسن الثاني؛

غربا  : إبراهيم املعنوني؛ 

طالب التحفيظ : عمر فهمي بن محمد.

مطلب رقم 17450 - 66 

اسم امللك : جنان تسيرة 1؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار تالمنزو.

مساحته : 25 آر 38 سنتيارا؛
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نوعه : أرض عارية بها أشجار الزيتون؛

وقع حتديده بتاريخ : 14 - 02 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : ممر، الوافي عمر؛

جنوبا : ممر عمومي ؛

شرقا : ساقية؛

غربا  : شعبة؛ 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17444 - 66 

اسم امللك : بقعة إليدوان 1؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة كماسة دوار كماسة.

مساحته : 18 آر 82 سنتيارا؛

نوعه : أرض عارية؛

وقع حتديده بتاريخ : 12 - 02 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : األوقاف العامة؛

جنوبا : األوقاف العامة ؛

شرقا : شعبة ؛

غربا  : واد ؛ 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 17492 - 66 

اسم امللك : ملك بن الفقيه؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة وجماعة امنتانوت حي اكني.

مساحته : 74 سنتيارا؛

نوعه : بناية من طابق سفلي وطابق علوي؛

وقع حتديده بتاريخ : 02 - 10 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

جنوبا : محمد بنعبو؛

شرقا : محمد بنعبو؛

غربا : حسن أشعوي؛ 

طالب التحفيظ : عبد احلميد بن الفقيه بن أحمد.

مطلب رقم 17493 - 66 

اسم امللك : النور؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة متوكة جماعة تولوكلت دوار ابسبقنا.

مساحته : 32 آر 54 سنتيارا؛

نوعه : أرض فالحية؛

وقع حتديده بتاريخ : 31 - 07 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : العربي اوبال من معه، حسن أملوك ومن معه؛

جنوبا : حسن أملوك ومن معه؛

شرقا : خديجة املعب ومن معها؛

غربا : الرسم العقاري عدد 8721 - 66؛ 

طالب التحفيظ : عليوة احلسن بن سعيد.

مطلب رقم 17467 - 66 

اسم امللك : ملك ورثة حسن ايت بهي؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة ادويران دوار البرج.

مساحته : 1 هك 32 آر 38 سنتيارا؛

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛

وقع حتديده بتاريخ : 04 - 03 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلسني حفيظ؛

جنوبا : محمد لعنايات؛

شرقا : ممر عمومي؛

غربا : ممر عمومي؛ 

طالبو التحفيظ : ايت بهي مبارك ومن معه.

مطلب رقم 17468 - 66 

اسم امللك : ايت علي ايزم؛

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة مجاط جماعة ادويران دوار علي ايزم.

مساحته : 14 آر 99 سنتيارا؛

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون؛

وقع حتديده بتاريخ : 04 - 03 - 2019؛

اجملاورون : 

شماال : عمر ايت حسني؛

جنوبا : شعبة؛

شرقا : ورثة أيت لعسيري ؛

غربا : ورثة حماد خيبيش؛ 

طالبو التحفيظ : ايت بهي مبارك بن حسن ومن معه.

 1 رقم  الزيتون  شجرة  في  متمثل  سطحية  حق   : العينية  احلقوق 

لفائدة محمد أمكرود.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بشيشاوة

عبد اإلله البداوي    
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محافظة احلاجب

مطلب رقم 6016  - 67

اسم امللك : حريولي 1.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، دوار ايت حمي. 

وقع حتديده في : 05 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 48 آر 86 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق. 

شرقا : الرسمني العقاريني : 31887 - -05 44527 - 05. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 27007 - ك.

غربا : مجيد البدي.

طالبو التحفيظ : محمد حريولي بن احمد ومن معه.

 

مطلب رقم 6018  - 67

اسم امللك : املراغي

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار ايت بركني. 

وقع حتديده في : 06 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 67 آر 42 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد اهلل ادروش. 

شرقا : الرسم العقاري رقم : 6044 - ك. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 11230 - 67.

غربا : ورثة عبد اهلل ادروش.

طالبة التحفيظ : خديجة املراغي بنت محمد.

مطلب رقم 6029  - 67

اسم امللك : فدان مسجد ايت خويا.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 26 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 هكتار 62 آر 33 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني : 19695 - -67 22084 - 67. 

شرقا : الرسم العقاري رقم : 19085 - 67 وادريس موجان.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 21939 - 67.

غربا : الرسومني العقاريني رقم : 18962 - -67 19611 - 67.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة- ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6030  - 67

اسم امللك : فدان اجلامع 3 مسجد ايت ونو ايت مرغاد.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 26 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هكتار 99 آر 01 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 20152 - 67 وطريق. 

شرقا : طريق.

جنوبا : ورثة اوعريبة بنعيسى.

غربا : الرسم العقاري رقم : 20152 - 67.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة- ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6031  - 67

اسم امللك : فدان اوسحاق مسجد ايت مرغاد.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 27 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 15 هكتار 10 آر 65 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة األولى : 

شماال : طريق. 

شرقا : الرسم العقاري رقم : 11440 - 67 وشعبة.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 16387 - ك.

غربا : الرسم العقاري رقم : 18768 - 67.

القطعة الثانية : 

شماال : طريق. 

شرقا : الرسمني العقاريني رقم : 13032 - 67 – 18838 - ك.

جنوبا : طريق.

غربا : الرسمني العقاريني رقم : 15556 - -67 18768 - 67.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة- ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.
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مطلب رقم 6032  - 67

اسم امللك : بوصابرة مسجد افجدار.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 27 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 هكتار 63 آر 71 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 18872 - 67. 

شرقا : شعبة.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 18889 - 67 وشعبة.

غربا : طريق. 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6033  - 67

اسم امللك : اكني احرضان.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل. 

وقع حتديده في : 28 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 25 آر 08 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 6385 - 67 و حلسن امنتيش.

شرقا : طريق.

جنوبا : لكبير حلو ومن معه.

غربا : لكبير حلو ومن معه. 

طالب التحفيظ : احمد ملغني بن بوعلي.

مطلب رقم 6036  - 67

اسم امللك : بلحضراوي افجدار.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 29 - 08 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 86 آر 61 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : املطلب رقم 19095 - ك ومقبرة. 

شرقا : واد بلحضراوي.

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 41223 - 67.

غربا : شعبة.

طالب التحفيظ : األوقاف العامة- ينوب عنها ناظر األوقاف مبكناس.

مطلب رقم 6043  - 67

اسم امللك : مومن.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت ويخلفن. 

وقع حتديده في : 05 - 09 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 90 س .

نوعه : بناية تتكون من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الهادي مومن. 

شرقا : التهامي اليوناني.

جنوبا : زنقة.

غربا : هشومة غنيمة.

طالبة التحفيظ : مومن السعدية بنت عبد اهلل.

مطلب رقم 6044  - 67

اسم امللك : اكدال.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت بورزوين دوار ايت الطالب. 

وقع حتديده في : 05 - 06 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 24 هكتار 65 آر 01 س .

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسمني العقاريني رقم : 10287 - ك- 17182 - 67. 

شرقا : الرسم العقاري رقم : 1287 - 67.

جنوبا : عبد الرحمان بولباب ومن معه ويوسف مرابط.

غربا : طريق.

طالبو التحفيظ : باري عفيتو بن حلسن ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      

 

محافظة سيدي اسماعيل - الزمامرة 

إعالن عن انتهاء التحديد اجلزئي ملطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سي احساين بن عبد الرحمان"

إقليم اجلديدة، دائرة سيدي إسماعيل، قيادة أوالد حمدان

جماعة  سي احساين بن عبد الرحمان

40040-40074-40189-39808-39485-39828-39968-40153-

45383-45409-40033-39578-45356-39660-39590-39718-

39705-45481-45447-45456-45482-40049-40011-39648-

40043-39623-45354-45360-45365-40195-39887-39888-
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40053-39737-39956-40148-40241-39727-40163-40161-

40160-40158-40155-39557-40180-40039-40029-39998-

40050-40068-40073-39610-39608-40035-39587-39632-

39661-39653-40061-40066-39583-45424-45441-45154-

45251-45256-45477-40206-40134-44661-45189-39743-

39703-39756-39484-39876-39717-40225-40238-39376-

39715-39497-39832-40100-40063-39997-39584-39586-

39658-39663-39589-40041-40042-39593-39809-39870-

39517-39606-39236-39848-39847-39784-39615-39609-

39644-39710-39806-39807-39851-39929-39944-39990-

40007-40034-39581-39649-40057-39355-40067-45139-

40156-39982-39981-39958-39979-40154-39972-39967-

39959-39965-40213-39939-39935-39927-39926-39925-

39894-39875-40196-40190-40188-40187-40186-40176-

40059-39456-45469-45457-45446-45444-45428-45490-

45479-45364-45403-39833-39766-45453-45448-45463-

45442-45296-45295-45464-45435-45470-45422-45398-

45388-45480-45359-40207-40200-40198-39569-40103-

40092-40205-39572-40109-40118-39773-39566-39823-

39699-40088-39825-39500-40132-39499-39697-39687-

39693-39683-40224-39350-39681-39695-39741-39700-

38346-39729-39334-39333-39419-39723-39728-39733-

39777-39788-39787-39789-39794-39790-39795-39801-

39805-39392-39396-39399-39401-39398-39760-39408-

39410-39412-39428-39387-39724-39481-40020-40025-

40054-39881-39866-39860-39854-39618-39786-39048

-39810-39837-39839-39840-39841-39842-39843-39844-

39845-39846-39849-39852-39853-39859-39906-39907-

39909-39910-39936-39458-39827-40098-39567-40081-

39768-39829-40089-40114-39819-40135-39498-40087-

40141-40095-39689-39496-40142-40086-40105-39776-

39453-39782-39753-39762-39778-39433-39435-39432-

39346-39440-40052-39318-39750-39702-39434-39746-

39704-39711-40236-39340-40106-40131-40130-39495-

39325-39441-39761-39698-40077-40085-40101-40111-

39332-39342-39326-39674-39455-39454-40102-39494-

39740-39821-39738-39636-39347-39371-39372-39378-

39764-39671-39830-40079-39688-39818-40082-39765-

39802-39763-40080-39850-40078-40228-39380-39714-

39460-39429-39430-39461-39731-39390-39268-39278-

39330-39345-39831-39767-39692-39754-39812-39816-

39817-40110-40097-39571-40096-39820-39813-40090-

40104-45271-45402-45204-45270-40001-40203-40032-

40036-39556-40024-40045-40170-40055-45155-45152-

45390-45371-39633-40006-39641-40009-40177-40010-

40028-45429-45362-45169-45387-45389-45391-45370-

45414-45258-45382-45411-45406-45419-45141-45374-

45440-45210-45408-45400-45426-45394-45195-45294-

45293-45190-45206-45439-45430-45170-45158-45236-

40894-40893-40734-40414-40415-38755-32940-40895
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-40896-40902-40901-40413-40735-40898-45264-45207-

45260-45298-45203-45395-45276-45432-45278-45436-

45484-45455-45487-45161-45353-39716-39327-39451-

39759-39328-39771-39749-39774-39769-39670-38836-

38891-43751-38846-38766-38762-38765-38764-38838-

38789-38787-38785-38782-38880-39550-39564-39226-

38869-39545-39548-39258-39261-39239-39237-39157-

39206-38874-38851-38849-38848-38847-38767-38769-

38770-38771-38773-38775-38776-38777-38779-38872-

38840-38878-38832-38837-39168-39167-39172-38146-

38629-38667-38003-38200-38198-38656-38348-38347-

38345-38659-38550-38539-38627-38142-38244-38617-

38732-38296-38220-38657-38126-38326-38700-38618-

38626-38628-38630-38710-38701-38699-38302-38357-

38788-38279-38263-38105-38277-38297-38250-38114-

38540-38541-38343-38285-38228-38636-38644-38648-

38360-38116-38121-38677-38660-38662-38268-38724-

38282-38349-38344-38269-38271-38115-43743-43603-

43746-42658-38805-38804-42657-40219-40220-28827-

40221-40222-38824-38814-40218-38664-38215-38214-

38792-38671-38756-38643-38647-38649-38654-43744-

38784-38797-38778-38365-38726-38717-38781-38740-

38716-38750-38367-38616-38634-38304-38303-38655

-38651-38309-38324-38793-38322-38316-38354-38288-

38359-38321-38293-38668-38323-38622-38621-38624-

38632-38631-38641-38638-38633-39034-39032-39054-

38795-38794-38796-39100-38998-39031-39002-39056-

39059-38974-39005-39030-39019-39035-39029-38807-

38800-38803-38818-38819-38810-38826-38653-38280-

38221-43745-38637-40215-38366-38317-38743-38746-

38761-38362-38358-38650-40108-38768-39781-40229-

39680-39677-40227-38055-39348-39675-39664-39672-

39385-39673-38440-38308-38356-38315-38318-38286-

38219-38560-38261-43555-38226-38548-38546-38547-

38543-38597-38517-38577-38611-38602-38601-38503-

38502-38586-37999-38504-38598-38156-38585-38576-

38479-38587-38411-38002-38093-38001-38556-38544-

38402-38552-38538-38553-38164-38469-38113-38533-

38561-38534-43616-43549-38342-38262-38301-38300-

38313-38243-38603-38545-38555-38466-38557-38490-

38549-38554-38608-38364-38355-38361-38260-38312-

38218-39123-39307-38594-39320-38954-39352-38989-

38910-39010-38525-38985-38273-38337-38274-38335-

38339-38334-38679-39069-39187-39189-39193-39195-

39196-39197-39209-39539-39109-39867-39426-39426-

39369-39304-39912-39267-45135-45358-45363-38734
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-39082-38862-38698-38707-38708-38712-38713-38714-

38720-38727-38729-38873-38825-38898-38944-39024-

39305-38990-39757-38386-38377-38409-38563-38904-

38929-38693-38763-38330-38790-39021-39017-38731-

39037-38999-38994-39099-39104-39118-38759-38363-

38673-38748-38526-38987-38953-38491-38988-38932-

39298-38528-39053-38575-38497-38532-38958-39001-

39515-39612-39868-38690-38691-38703-39504-39107-

39108-39106-39427-39425-39405-39407-39503-38493-

39291-39464-39045-39105-39938-39940-39941-39942-

38477-38514-38515-38568-39366-39308-38583-38596-

38923-38991-39009-38511-38378-38385-38387-38574-

38471-38380-38474-38565-38422-38589-39629-39630-

39614-39613-38863-40257-39696-40008-39889-38843-

39256-39083-39084-39882-40240-38960-38523-38496-

38507-40031-39551-39600-39620-39601-39125-39121-

39112-39117-39443-40192-38970-39137-39514-39638-

39621-40027-39479-40151-40150-40017-39501-39502-

39488-39923-39922-39920-39937-39934-39933-39924-

39921-39040-39437-38844-38835-39522-39179-39180-

39058-39506-39986-39951-39950-39949-39043-38901-

38964-39573-39607-39276-38605-39316-39269-39363-

38986-38606-38996-38959-39885-39303-39361-39271-

39313-39487-39486-39468-39467-39462-38685-38927-

38948-38966-38920-38480-38972-38957-38919-39439

-45352-39526-39525-39869-39861-39709-39708-39617-
38518-38506-39604-39646-39625-40019-40018-38566-
39559-38733-39194-39250-39331-39178-39184-38760-
45366-38735-39186-39622-39995-39552-38815-40000-
39235-40003-39603-39542-38811-38719-39865-39862-
39804-38967-38947-39512-39510-39919-39903-39077-
39086-39465-39466-39505-39343-39424-39337-39152-
39129-39897-39896-39895-39871-39901-38695-39111-
39131-39130-39122-39120-39116-39115-39087-39078-
39063-39266-38902-38976-38956-38911-39289-39006-

45164-43500
كل هذه املطالب على الرمز 75   

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 63654 - 08.
اسم امللك : بقعة البكري

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد افرج، دوار ميساوة.
وقع حتديده في : 21 مارس 1997

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 02 آر 02 سنتيار.
طالبة التحفيظ : فاطمة األصفري بنت محمد

 779 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 
املؤرخة في 04 ديسمبر  2013.

إصالح خطأ  - يتعلق بامللك املسمى "أرض احلطة"
مطلب التحفيظ عدد 57053 - 75

الذي نشر خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1076
املؤرخة في 14 اغسطس 2019 

عوضا عن :
 موقعه : اقليم اجلديدة ،دائرة سيدي اسماعيل ،جماعة الشعيبات ، 

دوار اوالد سي حمدون
اقرأ :

سيدي  ،جماعة  اسماعيل  سيدي  ،دائرة  اجلديدة  اقليم   : موقعه 
اسماعيل، دوار لبحابحة

والباقي دون تغيير.           
 احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

عبد الرحمان دريوش   

 

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم  1803 - 76
اسم امللك  :  "ملك جنيد" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة القروية بليونش، احملل املدعو : 
دوار واد  اخللوط خندق اكرا .
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وقع حتديده في : 26 اغسطس 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 65 آر 97  س .

نوعـه : أرض عارية بها نباتات طبيعية و بجزء منها بناية من سفلي 

و يخترقها خط كهربائي و ممر. 

شماال : اجلماعة الساللية لدوار اخللوط؛ 

شرقـا : مطلب التحفيظ عدد 3113 - 19؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 3113 - 19؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 3113 - 19.

طالب التحفيظ  : محمد جنيد بن امليلودي.

مطلب رقم 1825 - 76

اسم امللك  :  "سارة" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية ملرتيل، احملل املدعو : الرميالت.

وقع حتديده في : 19 أغسطس 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 50 س .

نوعـه : ارض عارية. 

شماال : العربي بوشضق؛ 

شرقـا : طريق عمومي ، مطلب التحفيظ عدد 8738 - 19؛ 

جنوبا : محمد طنجاوي؛

غربا : طريق عمومي.

طالبو التحفيظ  : عمر اسفولى  بن ابراهيم و من معه.

مطلب رقم 1841 - 76

اسم امللك  :  "كبشي" 

احملل  الفنيدق،  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعه 

املدعو : عزفة حوالن الفوقية.

وقع حتديده في : 08 أكتوبر 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 05 آر 84 س .

نوعه : ارض عارية. 

شماال : دامون احمد؛ 

شرقـا : دامون احمد؛ 

جنوبا : زنقة في طور اجناز؛

غربا : دامون احمد.

طالب التحفيظ  : محمد كبشي بن عبد الهادي.

مطلب رقم 1846 - 76

اسم امللك  :  "السعادة" 

موقعه : عمالة املضيق الفنيدق، اجلماعة احلضرية املضيق، احملل املدعو : 

سانية الطريس القرمادين.

وقع حتديده في : 25 نونبر 2019 . 

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 04 س .

نوعـه : ارض عارية. 

شماال : زنقة؛ 

شرقـا : محمد فوزي بن علي؛ 

جنوبا : محمد طريس ،الرسم العقاري عدد 36963 - 19؛
غربا : الرسم العقاري عدد 36948 - 19.

طالب التحفيظ  : سعيد بيشبيش بن عبد القادر.
احملافظ على األمالك العقارية باملضيق -  الفنيدق

عبد العزيز عاكف    

محافظة وجدة - اجناد

إعالن جديد بانتهاء التحديد

مطلب رقم 3627 - 77 
اسم امللك : غار اعلى اوعيسى

موقعه : عمالة وجدة أنكاد، جماعة بني خالد ، دوار تانوت العيدان ؛
طالب التحفيظ : ناظر اوقاف وجدة ؛

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  03 هـ 69 ارا 92 سنتيارا
باجلريدة  املنشور  التحديد  انتهاء  عن  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

الرسمية عدد 1044 بتاريخ 02  - 01 -  2019. 
احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد: 

كمال عونة    

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4332 - 79
اسم امللك : الشويحية.

موقعه : مدينة جرسيف،  احملل املدعو : " حرشة كامبير ".
تاريخ حتديده : 23 يوليو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ 40 س.
نوعه :  أرض عارية. 

اجملاورون : 
شماال : زنقة؛
شرقا : زنقة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 4943 - 79؛
غربا : ورثة التازي عالل.

طالب التحفيظ : السيد محمد احلسايني بن عياد.

مطلب رقم 4338 - 79
اسم امللك : مقبرة سيدي سعيد.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية تادرت.
تاريخ حتديده : 09 أغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 01 آ 72 س.
نوعه :  أرض بها مقبرة وبناية تتكون من سفلي. 
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اجملاورون : 

شماال : حسني محند؛

شرقا : ورثة خللوفي محمد؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : حسني محند.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4339 - 79

اسم امللك : مقبرة سيدي سعيد القدمية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية تادرت.  

تاريخ حتديده : 09 أغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 25 آ 95 س.

نوعه :  أرض بها مقبرة. 

اجملاورون : 

شماال : محمد الشيخ العربي؛

شرقا : محمد الشيخ العربي؛

جنوبا : شعبة؛

غربا : ورثة الدريسي حماد.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4416 - 79

اسم امللك : اخلندق.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة،  احملل املدعو 

: " واد بني كاسم ".

تاريخ حتديده : 27 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آ 68 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة البشيري الصديق؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : العمراسي قدور؛

غربا : واد بني كاسم.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4477 - 79

اسم امللك : اوسيدال 2

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة.

تاريخ حتديده : 25 مارس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 28 آ 10 س.

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ملرابط محمد؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 376 - 79 وبن حمويات؛

جنوبا : بن طلبات؛

غربا : جرف هارون.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4497 - 79

اسم امللك : النكد.

موقعه : مدينة جرسيف، حي النكد.

تاريخ حتديده : 27 أغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم 03 آ 35 س.

نوعه :  أرض عارية جزء منها به بناء من تراب يتكون من سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 4405 - 21؛

شرقا : ورثة سويح محمد؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 27125 - 21؛

غربا : ساقية عمومية وورثة طايع.

طالبة التحفيظ : السيدة :  فاطيمة النويكة بنت محمد.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف  

ادريس املصلح    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1365 - 81

اسم امللك : " املرس".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

 وقع حتديده في : 01 - 04 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 20 آر 49 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج بن احسني الكمراوي؛

شرقا : ورثة احلاج بن احسني الكمراوي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 29585 - 16؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 3064 - 81؛

طالب التحفيظ : الرياحي اخزوز بن عمر.

مطلب رقم 1372 - 81

اسم امللك : " فدان املرس عبد الدامي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت عبد املالك.

 وقع حتديده في : 15 - 04 - 2019.

نوعه : ارض فالحية بها ثالث آبار وأشجار الزيتون. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 99 آر 47 س.
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اجملاورون : 

شماال : مجيد بلعياشي بن محمد؛

شرقا : طريق عمومية من ورائها الرسم العقاري رقم 30964 - 16؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51391 - 16؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 51391 - 16؛

طالب التحفيظ : رشيد دحمان بن محمد.

مطلب رقم 1375 - 81

اسم امللك : " جلطو".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

 وقع حتديده في : 15 - 07 - 2019.

نوعه : ارض عارية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 آر 19 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 24181 - 16؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24181 - 16؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : العربي السراج وعبد القادر السراج؛

طالبو التحفيظ : فاطيمة الزيدي بنت العربي ومن معها.

مطلب رقم 9233 - 16

اسم امللك : " اجويجة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت العربي.

 وقع حتديده في : 15 - 03 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 57 آر 99 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 24207 - 16؛ الرسم العقاري رقم41444 - 16؛ 

الرسم العقاري رقم41434 - 16؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 33165 - 16؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 31563 - 16؛ الرسم العقاري رقم49379 - 16؛ 

49378 - 16؛49376 - 16؛

غربا : الرسم العقاري رقم 20071 - 16؛

طالبو التحفيظ : مينة محتات بنت حمو ومن معها.

مطلب رقم 14709 - 16

اسم امللك : " اجويجة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ايشي.

 وقع حتديده في : 02 - 07 - 2004.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 04 آر 93 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية؛

شرقا : ممر للدواب من ورائها بلغازي حدو؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 14711 - 16؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 14460 - 16.

طالبة التحفيظ : لقويسمي جميلة بنت حلسن.

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ الكائنة 

مبنطقة التحفيظ اجلماعي "عني جوهرة سيدي بوخلخال"

علم  إلى  ينهي  بأن  يتشرف  بتيفلت  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

العموم أن آخر أجل للتعرض على حتفيظ بعض املطالب املذكورة أسفله، 

بوخلخال"  سيدي  جوهرة  "عني  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  والكائنة 

سيدي  جوهرة  عني  وجماعة  قيادة  تيفلت،  دائرة  اخلميسات،  إقليم 

بوخلخال، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

طبقا للظهير الشريف عدد 69-1-174 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

املوافق لـ )25 يوليو 1969( بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية.

املطالب هي كاالتي :

 1630 - 1623 - 1619 - 1618 - 1617 - 1613 - 1475 - 1471 - 1449

1706 - 1705 - 1704 - 1699 - 1695 - 1635 - 1634 - 1633 - 1632 -

 - 1718 - 1716 - 1715 - 1714 - 1712*1711 - 1710 - 1709 - 1707

1736 - 1732 - 1729 - 1728 - 1726 - 1725 - 1724 - 1723 - 1722

 2729 - 2728 - 2046 - 2045 - 2030 - 2029 - 2027 - 2013 - 2012

2749 - 2748 - 2747 - 2746*2744 - 2742 - 2740 - 2736 - 2730 -

 2820 - 2781 - 2777 - 2775 - 2774 - 2772 - 2756 - 2751 - 2750

2855 - 2854 - 2849 - 2847 - 2841 - 2824 - 2823 - 2822 - 2821 -

 2930 - 2927 - 2917 - 2909 - 2907 - 2893 - 2890 - 2871 - 2856

3034 - 2992 - 2959 - 2957 - 2956 - 2955 - 2954 - 2951 - 2950 -

 3127 - 3045 - 3043 - 3041 - 3039 - 3038 - 3037 - 3036 - 3035

3297 - 3205 - 3161 - 3158 - 3145 - 3144 - 3142 - 3141 - 3139 -

 3400 - 3389 - 3388 - 3365 - 3353 - 3351 - 3331 - 3317 - 3301

3560*3533 - 3529 - 3528 - 3525 - 3409 - 3406 - 3405 - 3404 -

 3714 - 3694 - 3691 - 3663 - 3660 - 3646 - 3645 - 3640 - 3605

3847 - 3770 - 3766 - 3765 - 3739 - 3734 - 3723 - 3717 - 3715 -

 4152 - 4151 - 4145 - 4117 - 3973 - 3863 - 3861 - 3860 - 3856

.4282 - 4274 -

 جميع هذه املطالب على الرمز 81. 

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت

زكرياء الدغمي     


