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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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رقمه   26/04/2010 في  مؤرخ  رقم1062-1063  اإلستئنافي  -القرار   2

84/2006 و766/2008

3 -شهادة بعدم التعرض واإلستئناف والنقض مؤرخة في 28/05/2012

وكذا الوثائق التالية :

1 -رسم إراثة عدلي مؤرخ في 30شعبان 1432 موافق 01/08/2011

2 -نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 08/08/2011

3 -رسم صدقة مضمن حتت عدد87 كناش65 بتاريخ 28رمضان 1433 

موافق 17/08/2012

احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء - أنفا

       فـؤاد أفغان

محافظة وجدة

مطلب رقم 26859 - 02

تاريخ االيداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيدة: ميينة مرنيط بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ملك زعيمي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك زعيمي.

نوعه : أرض عارية.

موقعه: وجدة، طريق مغنية أوالد عمران-سدرة بوعمود.

مساحته : 01 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق بعرض 9.5 مترا؛

شرقا: العامري امحمد؛ 

جنوبا : العامري امحمد؛

غربا: بلعوشي مصطفى.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - ثبوت ملكية عدلي عدد 241 صحيفة 241 كناش رقم 61 بتاريخ 10 

شتنبر 2008 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

2 - عقد صدقة عدلي عدد 380 صحيفة 437 سجل رقم 163 بتاريخ 05 

أغسطس 2019 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

3 - عقد وكالة موثق عدد 386 تلقاه األستاذ زكرياء بيادي موثق بوجدة 

مؤرخ في 31 أغسطس 2018.

على   2020 مارس   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا .

مطلب رقم 26860 - 02

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: رشيد الدحماني بن عبد الرحمان.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: دادة حمو.

محافظة الدارالبيضاء - أنفا

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : *دار الطاهري*

مطلب التحفيظ رقم 8147-01 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 4131 املؤرخة في 25 جمادى 

اآلخرة1412 موافق 01/01/1992والذي مت اإلعالن عن انتهاء التحديد 

باجلريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليوز 2006 عدد392

امللك  حتفيظ  مسطرة  ،فإن   20/01/2020 في  مؤرخ  مطلب  مبقتضى 

املسمى *دارالطاهري* موضوع مطلب التحفيظ عدد 8147 - 01 الكائن 

بعمالة الدارالبيضاء أنفا مقاطعة سيدي بليوط املدينة القدمية تتابع 

نهائية  ومبساحة  التسمية  نفس  وحتت  التحفيظ  طالب  نفس  من 

قدرها 1آر 18سنتيار بدال من املساحة املصرح بها عند إيداع مطلب 

التحفيظ 100 متر مربع تقريبا .

وذلك بناءا على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

بعدد 1172 صحيفة كناش عدد417  وكذا رسم ملحق عدلي ضمن 

بتاريخ 26 ربيع الثاني 1441 موافق 23/12/2019

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : *مستقبل* 

مطلب التحفيظ رقم 7974 - 01 الذي أدرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 3801املؤرخة في 4 

شتنبر1985وتوبعت مسطرة حتفيظه بخالصة إصالحية نشرت 

بتاريخ 19 ذي القعدة1410موافق13/06/ 1990 عدد4050وتوبعت 

بخالصة إصالحية نشرت حتت عدد802 املؤرخة في 14 رجب 1435 

موافق 14/05/2014

مبقتضى مطلب مصحح اإلمضاء في 28/01/2020 ،فإن مسطرة حتفيظ 

 01  - عدد7974  التحفيظ  مطلب  موضوع  *مستقبل*  املسمى  امللك 

الكائن بعمالة أنفا عني الذئاب دوار اوالد اجلمل تتابع من اآلن فصاعدا في 

إسم السادة :

-اركيب البشير بنسبة 6559,50/9934

-اليعقوبي محمد بنسبة 3374,50/9934

وذلك بناءا على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا األحكام التالية :

1 -احلكم اإلبتدائي رقم 12 مؤرخ في 25/04/2005 ملف رقم 6018/97
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: دادة حمو.

نوعه : أرض فالحية بورية.

سيدي  قيادة  القروية،  بوبكر  سيدي  جماعة  جرادة،  إقليم  موقعه: 

بوبكر-رأس عصفور القروية، دوار أوالد موسى.

مساحته : 05 هـ 25 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بوشقيف أحمد، ورثة زاوي محمد؛

شرقا: ورثة بوشقيف علي؛ 

جنوبا : ورثة بوشقيف محمد؛

غربا: ورثة الدومي محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي عدد 248 صحيفة 320 كناش رقم 148 بتاريخ 02 

فبراير 2018 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

2 - رسم إراثة عدلي عدد 137 صحيفة 206 سجل رقم 93 بتاريخ 27 

يونيو 2014 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

3 - نسخة إراثة عدلي عدد 281 صحيفة 405 كناش رقم 108 بتاريخ 

02 مايو 2016 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

4 - رسم شراء عدلي عدد 360 صحيفة 423 كناش رقم 157 بتاريخ 

االبتدائية  للمحكمة  التابع  األسرة  قضاء  )قسم   2018 ديسمبر   31

بوجدة(.

5 - رسم شراء عدلي عدد 44 صحيفة 54 كناش رقم 162 بتاريخ 01 

أبريل 2019 )قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بوجدة(.

بتاريخ 10  - وكالة عرفية حتت عدد 316/2019 مصححة اإلمضاء   6

أكتوبر 2019 جماعة سيدي بوبكر-إقليم جرادة.

على   2020 أبريل   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

    احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

             عمر أزرقان

محافظة مراكش املنارة

مطلب رقم  44372 - 04                 

تاريخ اإليـداع : 03 فبراير 2020

طالبوا  التحفيـظ :  

1 - محمد ايت عياد 

2- صفاء ايت عياد

3 - نبيل ايت عياد 

4 - عبد اجلليل ايت عياد 

5 - خديجة ايت عياد

6 - بشري ايت عياد 

7 - فاطمة اكاو بنت حمو 

8 - كوثر ايت عياد

9 - زبيدة ايت عياد .
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ريلض السليطني"

نوع امللك: ارض بها منزل من سفلي
مـوقعـه : مراكش دائرة سعادة  جماعة تسلطانت دوار الدشيرة 

مساحتـه :00 هكتار 29 ار و81 س  تقريبا  .
حـدوده

شمـاال: ورثة موالي عبد العزيز بن موالي الطيب
شرقا: ورثة محمد بن موالي الطيب

غربا: الرسم العقاري عدد 267065/04  
جنوبا: ممر عمومي عرضه 5 امتار

احلقوق العينية والتحمالت :  ال شيء
أصل امللك : 

بتاريخ    2956 عدد  حتت  حفظ  عدلي  استمرار    رسم  من  نسخة   -
 17/09/1990

- عقد شراء عدلي حفظ حتت عدد 365 بتاريخ 23/03/1994
بتاريخ   8 كناش   473 ص   318 بعدد  ضمن  عدلية  اراثة   رسم   -

. 17/11/2015
تاريخ التحديد:  اجلمعة  03 ابريل 2020  على الساعة التاسعة صباحا    
               احملافظ على االمالك العقارية مبراكش املنارة 

عزاوي عبد الباسط     

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم  29610 - 05 
تاريخ االيداع : 31 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف زرهون نيابة عن األوقاف العامة؛
االسم الذي أعطاه  طالب  التحفيظ للملك: " احجيلة"؛  

نوعـه:  أرض بها بنايات؛     
موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة املغاصيني، احملل 

املدعو:" احجيلة" ؛
مساحته : 1هـ 25 آ؛

اجملاورون : 
شماال: السادة ورثة  املدني احلمدوشي ؛

شرقا :  سور مدشر  القصبة، طريق؛
جنوبا: السادة ورثة احمد بن العناية ؛ 

غربا :  السادة ورثة موالي علي الوزاني ؛  
احلقوق العينية:  الشئ .  

أصل امللك : صورة شمسية من حوالة  حبسية   ؛
على   2020 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا . 

مطلب رقم  29611 - 05 
تاريخ االيداع : 03 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : السيد عبد الغني العثماني بن بنعيسى؛
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االسم الذي أعطاه طالب  التحفيظ للملك: " العثماني"؛  
نوعـه:  أرض فالحية واسطبلني؛     

موقعه : عمالة مكناس، دائرة زرهون، قيادة وجماعة وليلي، احملل املدعو 
البرية مزارع بوعسل ؛

مساحته : 50 آ؛
اجملاورون : 

شماال: الطريق؛
شرقا :  كنزة العثماني؛

جنوبا: السادة ورثة العبدالوي شعيب ؛ 
غربا :  طالب التحفيظ ؛  
احلقوق العينية:  الشئ .  

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 دو القعدة 1425 موافق 
17  دجنبر 2004 ؛

على   2020 ابريل  فاحت  املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة التاسعة والنصف صباحا . 

مطلب رقم  29612 - 05 
تاريخ االيداع : 03 فبراير 2020؛

طالبة التحفيظ : السيدة نعيمة الرحموني بنت احمد؛
االسم الذي أعطته طالبة التحفيظ للملك: " لكرار"؛  

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

الرحة ؛
مساحته : 17 آ40 س؛

اجملاورون : 
شماال: الرحموني محمد ؛

شرقا :  الشعبة؛
جنوبا: الرحموني عبد اهلل ؛ 

غربا :  طريق ؛  
احلقوق العينية:  الشئ .  

أصل امللك :
-  ملكية عدلية مؤرخة في13 محرم 1441 موافق 13 سبتمبر2019 ؛
- رسم هبة عدلي مؤرخ في 12 جمادى االولى 1441 ) 08 يناير 2020(

على   2020 ابريل   01 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة احلادية عشر صباحا. 

            احملافظ على األمالك العقارية  مبكناس - املنزه
      بوشعيب دومار 

محافظة طنجة

مطلب رقم 28060 - 06
تاريخ اإليداع: 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ: ترية لبشي بنت حسن. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: كوثر. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة جماعة العوامة مدشر عزيب ابقيو.

مساحته: 00س01آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: طريق عمومي ؛

شرقا: تودة الكنوني ؛

جنوبا: احمد الورديغي ؛

غربا: احمد الورديغي ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 1994، 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 مايو 1990، 

3 - نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 1993.

4 - شهادة ادارية مؤرخة في 07 سبتمبر 1993. 

على   2020 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية عشر زواال.

مطلب رقم 28061 - 06

تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ: جمال السطي بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: غرصة الساحل 2. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر املغاير.

مساحته: 50س02آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: جمال السطي ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 57473/06 ؛

جنوبا: جمال السطي ؛

غربا: الواد ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2019،

2 - رسم ملحق اصالحي لرسم شراء عدلي مؤرخ في03 يناير 2020

3 - رسم بيان حالة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2019،

4 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 02 يناير 2020، 

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2014،

6 - نسخة رسم احصاء عدلي 

على   2020 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 28062 - 06

تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ: جمال السطي بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: غرصة يالساحل 3. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر املغاير.

مساحته: 98س02آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: السطي جمال ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 57473/06 ؛

جنوبا: جمال السطي ؛

غربا: الواد ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2019،

2 - رسم ملحق اصالحي لرسم شراء عدلي مؤرخ في03 يناير 2020،

3 - رسم بيان حالة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2019،

4 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 02 يناير 2020، 

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2014،

6 - نسخة رسم احصاء عدلي 

على   2020 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الواحدة زواال.

مطلب رقم 28063 - 06

تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ: جمال السطي بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: غرصة الساحل 4. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر املغاير.

مساحته: 50س02آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: رسم عقاري عدد 57473/06 ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 57473/06 ؛

جنوبا: السطي جمال ؛

غربا: الواد ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2019، 

2 - رسم ملحق اصالحي لرسم شراء عدلي مؤرخ في03 يناير 2020،

3 - رسم بيان حالة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2019،

4 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 02 يناير 2020، 

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2014،

6 - نسخة رسم احصاء عدلي 

على   2020 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثانية زواال.

مطلب رقم 28064 - 06

تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ: جمال السطي بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: غرصة الساحل 1. 

نوعه: أرض عارية ؛

موقعه: طنجة مدشر املغاير.

مساحته: 98س02آر تـقـريـبـا.

حدوده: 

شماال: السطي جمال ؛

شرقا: رسم عقاري عدد 57473/06 ؛

جنوبا: طريق عرضه 4 متر ؛

غربا: الواد ؛

احلقوق العينية: الشئ.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2019،

2 - رسم ملحق اصالحي لرسم شراء عدلي مؤرخ في03 يناير 2020،

3 - رسم بيان حالة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2019،

4 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 02 يناير 2020،

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 نوفمبر 2014، 

6 - نسخة رسم احصاء عدلي 

على   2020 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : الثالثة زواال.

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة    

           محمد الزخوني

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 133083 - 08

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : أمني بنوني بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض اخلير 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض اخلير 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 34 آ و 17 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : طريق يليها األشعري بوشعيب.

شرقا : نعيمة هنان. 

جنوبا : بوشعيب لهنة. 
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غربا : بنوني محمد.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 جمادى األولى 1440 

موافق)27/01/2019(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ذي احلجة 1440 موافق)07/08/2019(.

 1441 النبوي  ربيع   10 في  مؤرخ  عدلي  مقاسمة  رسم   -  3

موافق)08/11/2019(.

على   2020 أبريل   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133084 - 08

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : نعيمة هنان بنت البوعزاوي.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض اخلير 1

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض اخلير 1

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 34 آ و 17 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : األشعري بوشعيب.

شرقا : سي محمد بن التومي.

جنوبا : لهنة بوشعيب.

غربا : أمني بنوني.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

 1440 األولى  جمادى   20 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

موافق)27/01/2019(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ذي احلجة 1440 موافق)07/08/2019(.

 1441 النبوي  ربيع   10 في  مؤرخ  عدلي  مقاسمة  رسم   -  3

موافق)08/11/2019(.

على   2020 أبريل   02 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133085 - 08

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : جميلة شلوخ بنت عبد القادر

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض علي الطويل

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : امللك جميلة

نوعه : أرض فالحية.

موقعه:إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة هشتوكة، دوار سدراوة.

مساحته : 11 آ و 52 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مسواك أم العيد، طريق و سمير احلبشي.

شرقا : محمد صبار.

جنوبا : يوسف صبار.

غربا : رسم عقاري عدد 127982 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

 1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 شوال 1440 موافق)27/06/2019(.

 1440 احلجة  ذي   28 في  مؤرخ  عدلي  بنظير  مبادلة  رسم   -  2

موافق)31/07/2019(.

على   2020 أبريل   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133086 - 08

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : احالم بوعبداللوي بنت يحيى.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : الكحولة

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكحولة

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 97 آ و 63 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 147807 - 08.

شرقا : مطلب عدد 18300 - 08.

جنوبا : مطلب عدد 58339 - 08 و رسم عقاري عدد 67584 - 08.

غربا : مطلب عدد 59021 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 رمضان 1432 موافق )19/08/2011(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 رجب 1438 موافق)08/04/2017(.

 1438 القعدة  ذو   04 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  3

موافق)28/07/2017(.

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 محرم 1439 موافق)23/09/2017(.

على   2020 أبريل   03 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133087 - 08

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : بوشعيب اقالمي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : جوهرة أمغار

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جوهرة أمغار

نوعه : دار للسكن سفلية.

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

مساحته : 95 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة فليل عبد القادر و فليل بوشعيب.
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شرقا : الزنقة.

جنوبا : الزنقة.

غربا : رشيد فايز.

احلقوق العينيــة : الشيء.

 1441 الثاني  ربيع   18 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

موافق)15/12/2019(.

على   2020 أبريل   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باجلديدة 

      املهدي العياشي

محافظة أكادير

مطلب رقم 43736 - 09

تاريخ اإليداع: 17 يناير 2020. 

طالب التحفيظ: عبد الرحمان بوطلطست .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ملك مرجان ".

نوعه : أرض بها بنايات ؛

أكادير  عمالة  التامري،  قيادة  إمسوان،  جماعة  تكنت،  دوار   : موقعه 

إداوتنان.

مساحته : 08 آر 11 سنتيار .

حدوده : 

شماال : طريق عمومي ؛ 

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ابو ناصر محمد ؛ 

غربا : طريق عمومي .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21/11/2019 .

مطلب رقم 43737 - 09

تاريخ اإليداع: 20 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : خليفة بوشتا بن احلسني. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بوشتا ".

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخرين علويني .

موقعه : دوار إكيدار، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 80 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : الزنقة ؛ 

شرقا : أحمد مبارك ؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : مصطفى العسكري .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – رسم شراء عدلي مؤرخ في 12/04/2018؛

2 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 07/01/1999.

مطلب رقم 43738 - 09

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2020. 

طالبو التحفيظ : ورثة آيت أمزال عبد اهلل وهم :

- ايت أمزال احمد بن محمد بن عبد اهلل .

- ايت أمزال يامنة 

- ايت امزال عائشة

- ايت امزال فضنة

- ايت امزال السعدية

- ايت امزال خديجة

- ايت امزال عبد اهلل

وورثة عائشة ايت امزال بنت عبد اهلل وهم :

- كوكلو حلسن بن احمد

- كوكلو عبد اهلل بن احمد

- كوكلو احلسني

- كوكلو ابراهيم بن احمد

- كوكلو فاطمة بنت احمد . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ازكار ايدير".

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : دوار تكاديرت، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 65 آرا 16 سنتيار ا.

حدوده : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : ملك العالية بنت محمد ؛

جنوبا : ملك محمد بن احلسن امزال ؛ 

غربا : الطريق في البعض وورثة محمد بن عبد اهلل في البعض اآلخر. .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – نسخة طبق األصل من عقد استمرار عدلي مؤرخ في 08/11/1998؛

2 – نسخة طبق األصل من عقد بيع مؤرخ في 02/05/2006؛

3 – عقد شراء عدلي مؤرخ في 02/07/2018؛

4 – عقد إراثة عدلي مؤرخ في 31/08/1943؛

5 - عقد إراثة عدلي مؤرخ في 25/08/2017؛

6 - عقد إراثة عدلي مؤرخ في 13/08/2018؛

7 - عقد إراثة عدلي مؤرخ في 25/12/2014؛

8 - عقد إراثة عدلي مؤرخ في 26/10/2000؛

9 - عقد إراثة عدلي مؤرخ في 22/10/2013؛
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10 - عقد إراثة عدلي مؤرخ في 31/08/1943؛

11 - عقد إراثة عدلي مؤرخ في 22/02/1999؛

12 - عقد إراثة عدلي مؤرخ في 12/03/2017؛

13 - عقد إراثة عدلي مؤرخ في 19/06/2018 .

مطلب رقم 43739 - 09

تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : محمد ايت بوعود. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اكي نتمزكيدة 2 ".

نوعه : أرض عارية .

موقعه : دوار تكمي نايت احمد، جماعة وقيادة تغازوت، عمالة أكادير 

إداوتنان.

مساحته : 11 آرا 43 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : ملك بوعود محمد؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : ملك ايت عبد اهلل .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – نسخة طبق األصل من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29/06/2007؛

مطلب رقم 43740 - 09

تاريخ اإليداع: 31 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : بوديت بوبكر بن احلسني. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بوبكر ".

نوعه : دار للسكنى ذات طابق أرضي وآخرين علويني .

موقعه : دوار اد بوبكر، جماعة وقيادة الدراركة، عمالة أكادير إداوتنان.

مساحته : 80 سنتيارا .

حدوده : 

شماال : احلسن اسهايل؛ 

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : الطريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء.

أصل  امللك : 

1 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 30/03/2011؛

2 – عقد بيع عرفي مؤرخ في 31/08/2009؛

3 – صورة طبق األصل من عقد بيع عرفي مؤرخ في 18/02/2009.

احملافظ على األمالك العقارية بأكادير    

         محمد أغوش

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51491 - 10

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد القرشي حسن بن حلسن. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "منال".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "منال" 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابقني ومرافق . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوالد عياد الكرابزية. 

مساحته: 75س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل ،

شرقا: ايت بعيسى حميد ،

جنوبا: رابحة املفتكير ،

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 20يونيو 2002 

املوافق لـ8 ربيع الثاني 1423 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة

مطلب رقم 51492 - 10

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد رباح بن سعيد . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كفاي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كفاي". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة لقصر. 

مساحته : 01 آ 16 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : بنعيسى املصطفى 

شرقا: قدور بن عالل 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: العربي الورديغي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 16أغسطس 1979 املوافق لـ22 

رمضان 1399

2 - شهادة إدارية عدد 08 بتاريخ 10 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20 مارس 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة.
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مطلب رقم 51493 - 10

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد صالح ايت احلمر بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "محمد".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "محمد". 

مشتمالته : دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو العامرية 1. 

مساحته : 65 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا : الرسم العقاري رقم 88898 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ15  املوافق   1995 15ماي  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

ذواحلجة 1415 

2 - شهادة إدارية عدد 488 بتاريخ 20نونبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51494 - 10

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020.

طالبي التحفيظ :

1 - السيد بومزبرا زكرياء بن محمد بنسبة 01/4

2 -  السيد بومزبرة محمد بن محمد بنسبة 03/4. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بومزبرا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك بومزبرا" 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

احملل املدعو بوزكار دوار بو املعدن. 

مساحته : 50 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

شرقا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل 

جنوبا: حدو وكوجان 

غربا: حدو كوجان 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ22  املوافق   2018 يونيو   7 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

رمضان1439 

2 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 7 يونيو 2018 املوافق لـ22 

رمضان 1439 . 

3 - عقد عرفي موضوعه وكالة مصححة االمضاء بتاريخ 16نونبر2018

4 - شهادة إدارية عدد 01 بتاريخ 27نونبر 2018 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23مارس 2020 على  الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51495 - 10

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عزيز اكوش بن احلسن. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "حي الفالح".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "حي الفالح". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابق اول . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد ايعيش احملل 

املدعو الرقابة. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال: املدير االقليمي للتجهيز والنقل ،

شرقا : اجمللس اجلماعي اوالد ايعيش ،

جنوبا: بوجنان بوعزة. 

غربا : بوجنان بوعزة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17فبراير 2003 املوافق لـ15 ذو 

احلجة 1423

2 -  رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 22فبراير 2003 املوافق لـ20 

ذو احلجة 1423 

3 - شهادة إدارية 161 بتاريخ 17يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 24مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51496 - 10

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020.

طالبة التحفيظ :السيدة نزهة فائق بنت محمد 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ملك الهراويني".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك الهراويني". 

مشتمالته: أرض فالحية. 

موقعه : اقليم و دائرة بني مالل قيادة اوالد امبارك جماعة فم اودي . 

احملل املدعو مزارع ايت تسليت 

مساحته : 62 آ تقريبا. 

حدوده 

شماال : حلسن اوبرشة 

شرقا : سعيد باسو 

جنوبا: احماد اوموح 

غربا: احماد اموح 
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 20ديسمبر 1988 املوافق ل 

10 جمادى األولى 1409

2 -  رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15أغسطس 1989 املوافق ل 12 

محرم1410

3 -  نسخة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 

10 ماي 2017 املوافق ل 13 شعبان 1438

4 -  نسخة طبق األصل لوكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 4 

ديسمبر 2019 

5 - شهادة إدارية عدد 01 / 2020

 06 ل  املوافق   2020 20يناير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم    -  6

جمادى األولى 1441

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 27مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51497 - 10

تاريخ اإليداع : 28يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة اخرطوش بنت موحى. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اوربيع ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اوربيع ". 

مشتمالته: أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو اوربيع . 

مساحته : 09 آ 1 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اوخرطوش موحى اوعلي 

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا: اوخرطوش موحى 

غربا: اوخرطوش نعيمة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك: 

 1989 نونبر   7 بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  1

املوافق ل 7 ربيع التاني 1410

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه تصفح بتاريخ 29 يناير 1990 املوافق 

ل فاحت رجب 1410

3 -  شهادة إدارية عدد 24 بتاريخ 20 يناير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30مارس 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة

مطلب رقم 51498 - 10

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : السيدات والسيد 

1 - هالل امينة بنت صالح بنسبة 06/48 

2 - خنوج محمد بن موحى بنسبة 14/48

3 - خنوج حليمة بنت موحى بنسبة 07/48 

4 - خنوج كرمية بنت موحى بنسبة 07/48

5 - خنوج السعدية بنت موحى بنسبة 07/48

6 - خنوج فاطمة بنت موحى بنسبة 07/48

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "خنوج 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "خنوج 1". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

القصيبة احملل املدعو بوتازاغت. 

مساحته : 02 هـ 51 آ 43 س تقريبا. 

حدوده

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل اعبار بناصرو

اغوغ موحى،

شرقا : اجمللس اجلماعي بدير القصيبة و سعيد اوعلي ،

جنوبا: اجمللس اجلماعي بدير القصيبة ،

غربا : ورثة ايت اموح .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه تبوت ملكية بتاريخ 16ديسمبر 2010 املوافق 

لـ14 محرم 1432 

2 - رسم عدلي موضوعه إراثة وفريضة بتاريخ 26ماي 2011  املوافق 

لـ22 جمادى اآلخرة 1432 

3 - شهادة إدارية عدد 04 بتاريخ 14يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30مارس 2020 على  الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51499 - 10

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : السادة 

1 - هالل امينة بنت صالح بنسبة 06/48

2 - خنوج محمد بن موحى بنسبة 14/48 

3 - خنوج حليمة بنت موحى بنسبة 07/48

4 -  خنوج كرمية بنت موحى بنسبة 07/48

5 - خنوج السعدية بنت موحى بنسبة 07/48 

6 - خنوج فاطمة بنت موحى بنسبة 07/48

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "خنوج 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "خنوج 2". 

مشتمالته : أرض فالحية بها بناية دات سفلي وطابق علوي . 

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

القصيبة احملل املدعو ايت حمو عبد السالم. 

مساحته : 01 هـ 11 آ 3 س تقريبا. 
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حدوده

شماال: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

شرقا: موحى شتان 

جنوبا: اجمللس اجلماعي بدير القصيبة 

غربا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك 

1 - رسم عدلي موضوعه تبوث ملكية بتاريخ 16ديسمبر 2010 املوافق 

لـ14 محرم 1432

2 -  شهادة إدارية عدد 05 بتاريخ 14يناير 2020 . 

 22 املوافق  26 ماي 2011  اراثة وفريضة عدلي مؤرخة في  -  رسم   3

جمادى التانية 1432

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30مارس 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51500 - 10

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد والعيد والباشا بن سعيد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الباشا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "الباشا" 

مشتمالته: أرض فالحية بها منزل للسكنى . 

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

القصيبة احملل املدعو تداوت نيسريشن. 

مساحته : 04 هـ 66 آ 37 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ورثة الكيوطي 

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا: احلمام بناصر وخالف 

غربا: املدير االقليمي للتجهيز والنقل برشة وجعينو وبناصر ورهوان

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت يوليوز 1990 املوافق لـ8 ذو 

احلجة 1410 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ فاحت يوليوز 1990 املوافق

لـ8 ذو احلجة 1410

3 -  رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 15أكتوبر 2014  املوافق لـ20 

ذو احلجة 1435 . 

لـ8  املوافق   2019 14فبراير  بتاريخ  وكالة  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

جمادى اآلخرة 1440

5 -  رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 3 مارس 2019 املوافق لـ25 

جمادى اآلخرة 1440

6 - رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 12مارس 2019  املوافق لـ5 

رجب 1440 

 2019 26يونيو  بتاريخ  مخارجة  تصفح  موضوعه  عدلي  رسم   -  7

املوافق لـ22 شوال 1440 

8 - شهادة إدارية عدد 11 بتاريخ 30أكتوبر 2019

لـ23  املوافق  بتاريخ 21نونبر 2019  - رسم عدلي موضوعه إشهاد   9

ربيع األول 1441 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31مارس 2020 على  الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51501 - 10

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد مروان وربية بن املصطفى .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وربية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وربية". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة سيدي جابر احملل

املدعو أوالد سعيد القراقب. 

مساحته : 01 هـ تقريبا. 

حدوده

شماال: مولود بن املعطي 

شرقا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 85623 / 10

غربا: سعيد بن الشيخ لكبير 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - نسخة رسم عدلي موضوعه صلح بتاريخ 23مارس 1995  املوافق 

لـ22 شوال 1415

2 -  نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 6 يناير 2003 املوافق 

لـ1 ذو القعدة 1423

3 -  رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 14سبتمبر 2019 املوافق لـ14 

محرم 1441

لـ23  املوافق   2019 24أكتوبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم    -  3

صفر 1441 

4 - شهادة إدارية عدد 50 بتاريخ 22 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31مارس 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51502 - 10

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 -  السيد محمد الفالح بن عبد القادر بنسبة 01/2.

2 - السيدة فتيحة الروضي بنت عبد القادر بنسبة 01/2
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الفرج".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الفرج". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الفرج. القطعة 

رقم 63 

مساحته : 01 آ 4 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: الرسم العقاري رقم 59206 / 10 

شرقا: الرسم العقاري رقم 56455 / 10 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 40217 / 10 

غربا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - رسم عدلي موضوعه وكالة تابتة التاريخ في 6 مارس 2019 

لـ12  املوافق   2019 19مارس  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

رجب1440

3 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 12سبتمبر 2019  املوافق لـ12 

محرم 1441 

4 - شهادة إدارية عدد12 بتاريخ 20يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ابريل 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51503 - 10 

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد رشيد بنوك بن حمو 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "بنوك".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "بنوك". 

مشتمالته: دار للسكن دات سفلي وطابقني . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو ايت اطحيش. 

مساحته: 48 س تقريبا. 

حدوده 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

غربا: محمد بن العباسي ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

لـ6  املوافق   1975 18فبراير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

محرم1395

2 - نسخة لرسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13يونيو 1994 املوافق 

لـ3 محرم 1415

3 -  نسخة لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 22فبراير 2012 املوافق 

لـ29 ربيع األول 1433 .

لـ13  املوافق   2012 28نونبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

محرم1434 

بتاريخ 19مارس 2019  -  رسم عدلي موضوعه اصالح خطا مادي   5

املوافق لـ12 رجب 1440 

5 -  رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 2 ديسمبر 2019 املوافق لـ5 ربيع 

الثاني 1441

6 - شهادة إدارية عدد 02 بتاريخ 7 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ابريل 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51504 - 10

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد اخلدير ين بوزكري . 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " اخلدير".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اخلدير" 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

كطاية احملل املدعو ايت امزالط. 

مساحته : 01 هـ 4 آ 80 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ورثة ايت احيزون منهم صالح احيزون 

شرقا: ورثة احلسني بن رقيق 

جنوبا : امليموني موحى و ورثة موحى ابردوز منهم حسن ابردوز 

غربا: اجمللس اجلماعي بكطاية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 29ابريل 2008 

املوافق لـ22 ربيع الثاني 1429 

لـ27  املوافق   2018 11يوليوز  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

شوال 1439 . 

3 شهادة إدارية عدد 12 بتاريخ 30 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ابريل 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة. 

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " خدوج" 

ذي مطلب التحفيظ عدد 44802 - 10 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه  باجلريدة الرسمية عدد 704 املؤرخة في 27 يونيو 2012

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 16 يناير 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو" خدوج" موضوع مطلب التحفيظ 44802  - 10 الكائن 

مبدينة بني مالل احملل املدعو " جتزئة الرزق 2" تتابع مسطرة حتفيظه 

من االن فصاعدا في اسم السادة والسيدات شياعا وحسب النسب 

الثالية

1 - ماليكة معطوش بنسبة 72/384

2 -  حفيظة معطوش بنسبة 72/384
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3 - الزوهرة معطوش بنسبة 72/384
4 - فاطمة معطوش بنسبة 72/384

5 - عبد العزيز ايت عبد الواحد بنسبة 16/384
6 -  محمد معطوش بنسبة 40/384

7 -  طارق معطوش بنسبة 20/384
8 - حنان معطوش بنسبة 10/384

إ10/384 -   9
ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ 

املدكور وكدا 
- رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 18 مايو 2015 املوافق 28 ربيع 

التاني 1436
جمادى   7 املوافق   2007 يونيو   22 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -

التانية1424
- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 25 ماي 2016 املوافق 18 شعبان 1437

- حكم ابتدائي بتاريخ 30ماي 2016 
- شهادة بعدم النقض بتاريخ 25 فبراير 2019

- قرار استئنافي بتاريخ 16 نوفمبر 2017
- شهادة ضبطية تفيد التبليغ بتاريخ 25 فبراير 2019.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلي مؤرخ في 12 ديسمبر 2018 املوافق 
ل 04 ربيع التاني 1440.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " لعزيري" 
ذي مطلب التحفيظ عدد 46471 - 10 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 845 املؤرخة في 11 مارس 2015
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 22 يناير 2020 فإن مسطرة حتفيظ 
 10  - التحفيظ عدد 46471   لعزيري" موضوع مطلب  املدعو"  امللك 
الكائن بإقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل املدعو 
"لبريديا " تتابع مسطرة حتفيظه في اسم طالب التحفيظ األصلي 
وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 01 آ 53 س عوضا عن 
املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب التحفيظ ودلك بناء على نفس 

الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املدكور

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " لعشير 1" 
ذي مطلب التحفيظ عدد 50671 - 10 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1011 املؤرخة في 16 ماي 2018
مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 6 مايو 2019 فإن مسطرة حتفيظ 
 10  -   50671 التحفيظ  مطلب  موضوع   "1 لعشير  املدعو"  امللك 
الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " أوالد عياد الكرابزية تتابع مسطرة 
حتفيظه في اسم طالبي التحفيظ األصلي باملساحة التي اظهرها 
69 س عوضا عن املساحة املصرح بها  آ   26 التصميم العقاري وهي 
املودعة  الرسوم  نفس  على  بناء  ودلك  التحفيظ  مطلب  إيداع  اثناء 

سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املدكور

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " السعدي"
ذي مطلب التحفيظ عدد 50889 - 10 الذي أدرجت خالصة مطلب 
حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1030 املؤرخة في 26 سبتمبر 2018

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 22 يناير 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو" السعدي" موضوع مطلب التحفيظ عدد 50889  - 10 

الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو " امغيلة تتابع مسطرة حتفيظه 

في اسم طالب التحفيظ األصلي وباملساحة التي اظهرها التصميم 

العقاري وهي 75 س عوضا عن املساحة املصرح بها اثناء إيداع مطلب 

التحفيظ ودلك بناء على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب 

التحفيظ املدكور. 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

محافظة الناظور

مطلب رقم 43554 - 11

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: فؤاد حري بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " أفراس ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " حري ".

نوعه: أرض عارية.

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

مساحته: 02 هـ 24 ار 60 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ترنوح عبد اخلالق.

شرقا: مسلك عمومي و حلبيب خلضر.

جنوبا: ملك األوقاف.

غربا: روبيو بن الشيخ سعيد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 - 11/2018.

- نسخة عدلية من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16/06/2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 27 مارس 2020 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43555 - 11

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: عبد اهلل البدري بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " البدري ".

نوعه: أرض عارية.

الراكوب  املدعو  احملل   ، امطالسة  جماعة   ، الدريوش  إقليم   : موقعه 

بدوار أوالد حدو لعبابدة.

مساحته: 01 هـ 39 ار 30 س تقريبا.
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حدوده:

 ، 11 شماال: البوكيلي احلاج احمد ، مطلب التحفيظ عدد 32217 - 

مطلب التحفيظ عدد 32215 - 11 ، الرسم العقاري عدد 61548 - 11 

، الرسم العقاري عدد 61549 - 11.

شرقا: الطريق.

جنوبا: البوكيلي احلاج احمد.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 27 مارس 2020 على الساعة 

30:09 صباحا.

مطلب رقم 43556 - 11

تاريخ اإليداع: 27 يناير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: عائشة غداري بنت عالل.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة العروي ، احملل املدعو حي القدس.

مساحته: 01 ار 03 س تقريبا.

حدوده:

شماال: بلعيد محمد.

شرقا: الطريق.

جنوبا: أزواغ عياد.

غربا: الكركري محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم بيع عدلي مؤرخ في 10/10/2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 27 مارس 2020 على الساعة 

12 :00 زواال.

مطلب رقم 43557 - 11

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: الفايدة خالد بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الفايدة خالد ".

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

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

الشرقية.

مساحته: 01 ار 44 س تقريبا.

حدوده:

شماال: تليتماس شروط.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: بنعيسى مومن.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17/02/2014.

- محضر قسمة عيني مؤرخ في 13/05/2013.

- صورة شمسية حلكم صادر عن احملكمة االبتدائية بالناظور عدد 862 

مؤرخ في 21 مارس 2011.

في  مؤرخ   93 عدد  بالناظور  اإلستئناف  محكمة  عن  صادر  قرار   -

.15/02/2012

- نسخة عدلية من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 20/01/2003.

- نسخة عدلية من رسم الشراء عدلي مؤرخ في 17/01/1964.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 30 مارس 2020 على الساعة 

14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43558 - 11

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: يحياوي محمد بن احلسن.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " يحياوي ".

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

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة امطالسة ، احملل املدعو اهرورو بدوار 

أوالد علي بن حمو

مساحته: 07 ار 20 س تقريبا.

حدوده:

شماال: موسى الرياني.

شرقا: الطريق.

جنوبا: الطريق.

غربا: طالب التحفيظ.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26/12/2008.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 25/09/2006.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22/09/2002.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 30 مارس 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43559 - 11

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد الطراحي بن محمد.
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " عثمان".

نوعه: أرض عارية بجزء منها بنايتني االولى عبارة عن سفلي و الثانية 

عبارة عن سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة تفرسيت ، احملل املدعو حي حمودي.

مساحته: 28 ار 39 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ميمون مزيد.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة احلاج احمد موح.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10/09/1989.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17/09/1988.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 30 مارس 2020 على الساعة 

11 :30 صباحا.

مطلب رقم 43560 - 11

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد الطراحي بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض فالحية بها أشجار و يخترقها خط كهربائي.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة تفرسيت ، احملل املدعو حي حمودي.

مساحته: 17 ار 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة احلاج احمد موح.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ميمون مزيد.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 26/12/2008.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 25/09/2006.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 22/12/2002.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 10/09/1989.

- صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 17/09/1988.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 30 مارس 2020 على الساعة 

12 :00 زواال.

مطلب رقم 43561 - 11

تاريخ اإليداع: 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد بنحكيم بن عمر.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " احلمام ".

نوعه: أرض بها بناية عبارة عن سفلي.

موقعه : إقليم الدريوش ، جماعة الدريوش ، احملل املدعو احلمام بحي 

أوالد محند.

مساحته: 01 ار 32 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع.

جنوبا: الشارع.

غربا: محمد بن احلاج محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20/01/2017.

- صورة طبق األصل حملضر تنفيذي مؤرخ في 26/10/2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 30 مارس 2020 على الساعة 

10 :30 صباحا.

مطلب رقم 43562 - 11

تاريخ اإليداع: 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- مصطفى البغدادي بن محمد

- جميلة أبركان بنت محمد. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اركمان، احملل املدعو دوار أوالد تيخلفت.

مساحته: 06 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عبد القادر ومن معه.

شرقا: كبداني احمد.

جنوبا: الطريق.

غربا: احلسناوي محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13/07/2018.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 13/04/2016.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 13/04/2016.

في  مؤرخ  عدلي  شراء  لرسم  عدلية  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

.13/04/2016

عدلي  امللكية  ثبوت  رسم  من  عدلية  لنسخة  األصل  طبق  صورة   -

مؤرخ في 23 مارس 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 30 مارس 2020 على الساعة 

09 :30 صباحا.
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مطلب رقم 43563 - 11

تاريخ اإليداع: 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة:

- جنوى البغدادي بنت مصطفى.

- جميلة أبركان بنت محمد.

مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اركمان، احملل املدعو دوار أوالد تيخلفت 

حلضارة.

مساحته: 06 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عبد القادر بوستة و محمد موساوي.

شرقا: كبداني احمد.

جنوبا: الطريق.

غربا: احلسناوي محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17/07/2018.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 13/04/2016.

- نسخة عدلية من رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 23 مارس2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 30 مارس 2020 على الساعة 

10 :00 صباحا.

مطلب رقم 43564 - 11

تاريخ اإليداع: 29 يناير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: حسبية عسو بنت محمادي.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " عسو ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " عسو ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد حلسن.

مساحته: 02 ار 38 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة محند امعيوة.

شرقا: ورثة محمد وتوات افقير.

جنوبا: الطريق.

غربا: منوش وتوات بنت محمد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11/05/2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12/01/2018.

- رسم اراثة و فريضة عدلي مؤرخ في 10/01/2018.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06/07/2000.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 30 مارس 2020 على الساعة 

30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43565 - 11

تاريخ اإليداع: 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: عمرو الزمراوي بن ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " نور الدين ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي الفطواكي.

مساحته: 01 ار 24 س تقريبا.

حدوده:

شماال: مغراوي محمد.

شرقا: علي الشكري.

جنوبا: بيجو عزيز.

غربا: الشارع.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- عقد بيع و شراء عرفي مصحح اإلمضاء في 22/08/1991.

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع و شراء عرفي 

مصحح اإلمضاء في 15/12/1979.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 30 مارس 2020 على الساعة 

30:14 بعد الزوال.

مطلب رقم 43566 - 11

تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: علي اهرو بن مزيان.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو أعكاو تيزة.

مساحته: 70 ار 57 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق.

جنوبا: ورثة محمد أبرشان أعكاو.

غربا: ورثة محمد أبرشان أعكاو.

احلقوق العينية: ال شيء.
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أصل امللك:

- رسم إثبات امللك عدلي مؤرخ في 03 مارس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 31 مارس 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43567 - 11

تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: فشتالي مولود بن موح.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فشتالي ".

نوعه: أرض فالحية.

احدوثا  دوار  املدعو  احملل   ، اركمان  جماعة   ، الناظور  إقليم   : موقعه 

الشراويط.

مساحته: 47 ار 71 س تقريبا.

حدوده:

شماال: قرديو امحمد.

شرقا: الطريق.

جنوبا: حديدوان رقية ومن معها.

غربا: بكاوي حماد.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 31/07/2019.

- رسم ثبوت التصرف عدلي مؤرخ في 05/12/2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 31 مارس 2020 على الساعة 

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43568 - 11

تاريخ اإليداع: 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد الصغير احبجان بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اغزار احمار".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني انصار ، احملل املدعو اغزار احمار 

بحي اجندافا.

مساحته: 68 ار 97 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: عمار علي.

جنوبا: الطريق.

غربا: عمار البشير.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 مارس 2018.

- نسخة عدلية من رسم امللكية عدلي مؤرخ في 29/01/2010.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 31 مارس 2020 على الساعة 

14 :30 بعد الزوال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " رماش "، 

ذي مطلب التحفيظ عدد 26860 - 11

فإن  مبوجبه   2010 مارس   11 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ عدد  امللك املسمى " رماش " ذي مطلب  مسطرة حتفيظ 

26860 - 11 الكائن مبدينة الناظور، حي تاومية ، تتابع من اآلن فصاعدا 

في اسم السادة :

-عادل املوساتي بن عبد احلكيم بنسبة 04/10 سهما.

- محمد السكتاني بن ابراهيم بنسبة 03/10 سهما.

- سهيلة الصقلي بنت عمر بنسبة 03/10 سهما.

توثيقي مؤرخ في 02 مارس 2010، وكذا  بناء على عقد شراء  وذلك   

بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور اعاله.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

     البشير دحوتي

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم 44269 - 12

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ: لقمان حليمة .

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

احملل   ،" لقمان  ارض   "  : للملك  التحفيظ  أعطاه طالب  الذي  االسم 

املدعو " دوار هالالت"

موقعه : جماعة اجملاطية اوالد طالب دوار هالالت .

مساحته : 6 آر 44 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: الرسم العقاري عدد 209880/12 ، 

جنوبا : الرسم العقاري 4634/48 ،

شرقا: الرسم العقاري عدد 4528/48 ،

غربا: هليل زهرة،

 احلقوق العينية: ال شيء.
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أصل امللك :

الثانية 1378  21 جمادى  لرسم ملكية عدلي مؤرخ في  - نسخة   1

موافق 1 يونيو 1978،

2 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 5 غشت 1986،

3 - تصميم هندسي، 

الساعة  على   2020 مارس   20 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

 

مطلب رقم 44270 - 12

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 .

طالب التحفيظ السيد : امحمد سحنون بن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دريات ". 

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

"حي الوحدة 1"

موقعه : عمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة1.

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده: 

شماال: الزنقة 7 حي الوحدة ، 

جنوبا : امحمد سحنون ،

شرقا: الزنقة حي الوحدة11 ،

غربا: اجلياللي الوردي،

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

 07 موافق   1441 الثاني  ربيع   10 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

دجنبر2019،

2 - شهادة ادارية مؤرخة في 15 مارس 2017،

6 - تصميم هندسي، 

الساعة  على   2020 مارس   23 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

 

مطلب رقم 44271 - 12

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 .

طالبي التحفيظ السادة : 

مليكة بوستة بنسبة 5/30

لطيفة بوستة بنسبة 5/30  

حميد بوستة بنسبة 10/30 

محمد بوستة بنسبة 4/30 

نزهة بوستة بنسبة 2/30 

عزيزة بوستة بنسبة 2/30. 

مرمي بوستة بنسبة 2/30

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بوستة ". 

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

"درب خدوج حليمة"

موقعه : عمالة مقاطعات بن امسيك .

مساحته : 64 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال : الرسم العقاري عدد 129086/12 ، 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 2843/48 ،

شرقا : شارع لكويرة.

غربا : أرض غير محفظة

 احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 شوال 1437 موافق 27 

يوليوز 2016،

2 - نسخة لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 ربيع الثاني 1393 موافق  

30 ماي 1973،

3 - شهادة ادارية مؤرخة في 16 يناير 2020،

4 - تصميم هندسي، 

الساعة  على   2020 أبريل   06 التحديد:  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي عثمان

             طارق اشتوي

محافظة سطات

مطلب رقم 40973 - 15

تاريخ االيداع:24 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد امليلودي السهوبة بن املكي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حائط ولد الشيخ"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حائط ولد الشيخ"

نوعه:أرض فالحية.

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

اجلديان مشيخة اوالد ناصر.

مساحته: 46 آ 40 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:اسيس حميد؛اسيس الكبير؛

شرقا: اسيس حميد؛زينة بنت عمر؛

جنوبا:ورثة بازي امحمد؛اسيس حميد؛

غربا:اسيس الكبير.

احلقوق العينية:الشيء.
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أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 23 رجب 1440 موافق 30 مارس2019.

على   2020 مارس  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40974 - 15

تاريخ االيداع:24 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد شهاب عبدالعزيز بن عبدالقادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ملقيص"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك صفاء"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة امنيع؛دوار احملمديني؛

السوالم.

 مساحته: 01 هـ 51 آ 93 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:احمد الطوس؛

شرقا: ورثة الكبيرة البصراوي؛

جنوبا:الطريق؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 26 محرم 1433 موافق 22 ديسمبر2011؛

- رسم شراء مؤرخ في 19 صفر 1441 موافق 18 اكتوبر2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 05 صفر 1433 31 ديسمبر2011؛

- رسم شراء مؤرخ في 10 ربيع الثاني 1432 موافق 15 مارس2011؛

- نسخة طبق االصل من رسم شراء مؤرخ في 10 شوال 1406 موافق 

17 يونيو1986؛

- رسم مبادلة مؤرخ في 12 شوال 1434 موافق 20 اغسطس2013.

على   2020 مارس  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 40975 - 15

تاريخ االيداع:24 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد شهاب عبدالعزيز بن عبدالقادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ملقيص"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك هناء"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة امنيع؛دوار احملمديني؛

السوالم.

 مساحته: 98 آ 91 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛

شرقا: الكبيرة بنت احلاج امحمد؛

جنوبا:عبداللطيف ولد بن عبدالسالم؛

غربا: الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- صورة طبق االصل من رسم ملكية مؤرخ في 26 محرم 1433 موافق 

22 ديسمبر2011؛

- صورة طبق االصل من رسم شراء مؤرخ في 19 صفر 1441 موافق 

18 اكتوبر2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 05 صفر 1433 31 ديسمبر2011؛

- صورة طبق االصل من رسم مبادلة مؤرخ في 12 شوال 1434 موافق 

20 اغسطس2013.

على   2020 مارس  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف.

مطلب رقم 40976 - 15

تاريخ االيداع:24 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالعاتق بوراية بن احلاج بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار زعير"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار زعير"

وبئر  واصطبل  أول  وطابق  بها سكنى من سفلي  نوعه:أرض فالحية 

وأشجار الزيتون .

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

عيسى اورد بورية.

 مساحته: 15 آ 90 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطاهر ومصطفى وعبدالكبير بوراية؛

شرقا: احمد بوراية؛فاطنة وحسن وعبدالكبير بوراية؛

جنوبا:محمد بن املرابط وحسن وعبدالعاتق بوراية؛

غربا: محمد بن املرابط واحلاج امليلودي بن التايس .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 13 رمضان 1430 موافق 03 سبتمبر2009.

- نسخة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 16 ديسمبر2019.

على   2020 مارس  املؤقت:24  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة والنصف.

مطلب رقم 40977 - 15

تاريخ االيداع:27 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيدة عائشة النعماني بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض العرسة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض العرسة"

نوعه:أرض فالحية .
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موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار املدادحة.

 مساحته: 16 آ 43 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:عبدالعالي محسيني؛

شرقا: ورثة النعماني الطاهر؛ورثة احلاج امحمد النعماني؛

النعماني احلاج امليلودي؛

جنوبا:احلاج امليلودي النعماني؛

غربا: مطلب عدد 23324/15 .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 09 جمادى االولى1441 موافق 05 يناير2020.

على   2020 مارس  املؤقت:25  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 40978 - 15

تاريخ االيداع:27 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيدة عائشة النعماني بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض خليفة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض خليفة"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اوالد اشعيب.

 مساحته: 75 آ 06 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:رسم عقاري عدد 30077/15؛ورثة الطاهر النعماني؛

ورثة النعماني احلاج؛

شرقا: احلاج امليلودي النعماني؛

جنوبا:نعوم نبيل؛أمينة مصلوحي؛

غربا: رسم عقاري عدد 65136/15؛احلاج عبدالرحيم الغزواني؛محجوبة 

زوجة احلاج رحال. 

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 09 جمادى االولى 1441 موافق 05 يناير2020.

على   2020 مارس  املؤقت:25  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 40979 - 15

تاريخ االيداع:27 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيدة عائشة النعماني بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض حضرة خديدو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض حضرة خديدو"

نوعه:أرض فالحية .

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

 مساحته: 49 آ 90 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:مطلب عدد 19175/15؛

شرقا: ورثة احلاج بوشعيب ولد البوطية؛

جنوبا:احلاج امليلودي النعماني؛

غربا: مطل بعدد 19175ض.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 09 جمادى االولى 1441 موافق 05 يناير2020.

على   2020 مارس  املؤقت:25  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40980 - 15

تاريخ االيداع:27 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد املصطفى مقبول بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار البقرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار البقرة"

نوعه:أرض فالحية .

ريو  اوالد  الشاوية؛دوار  العني  راس  ودئرة سطات؛جماعة  موقعه:اقليم 

القوارشة.

 مساحته: 60 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:احلاج املصطفى بن العباسي؛ورثة احلاج البهلول؛

شرقا: يامنة بنت محمد؛

جنوبا:ورثة عبدالرحمان بن محمد؛

غربا: ورثة البوالل .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 20 موافق   1405 رجب   29 في  مؤرخة  ملكية  رسم  من  نسخة   -

ابريل1985؛

- نسخة من رسم شراء مؤرخ في 29 رجب 1405 موافق 20 ابريل1985؛

- رسم شراء مؤرخ في 06 صفر 1418 موافق 12 يونيو1997؛

- رسم شراء مؤرخ في 23 محرم 1441 موافق 23 سبتمبر2019.

على   2020 مارس  املؤقت:25  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40981 - 15

تاريخ االيداع:27 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد خليل لشهب بن احلاج محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"مرس حلبيب"

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

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة اخلزازرة؛دوار اوالد بوعزة.

 مساحته: 03 هـ 06 آ 31 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة لشهب املكي؛الصديق لشهب؛الطريق؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:ورثة لشهب املكي؛

غربا: الصديق لشهب .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 21 ربيع االول 1441 موافق 19 نوفمبر2019.

على   2020 مارس  املؤقت:25  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 40982 - 15

تاريخ االيداع:28 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيدة نعيمة الروبيو بنت ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الكدية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الكدية"

نوعه:أرض فالحية .

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

 مساحته: 23 آ 58 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:بوشعيب بن جدية؛احلاج قاسم بن جدية؛مبروك احمد؛

شرقا: ممر عمومي غير مرقم؛

جنوبا:الياقوتي عبداهلل؛

غربا: املزوكي محمد .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 17 محرم 1435 موافق 21 نوفمبر2013؛

- صورة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 02 ربيع االول 1441 موافق 

31 اكتوبر2019.

على   2020 مارس  املؤقت:26  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 40983 - 15

تاريخ االيداع:28 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيدة نعيمة الروبيو بنت ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض موكحلو2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض موكحلو2"

نوعه:أرض فالحية .

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

مساحته: 03 آ 02 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة احلسني بوسلهار؛

شرقا: واد؛

جنوبا:ممر؛

غربا: ممر .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 04 ربيع االول 1441 موافق 02 نوفمبر2019؛

على   2020 مارس  املؤقت:26  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ   -

الساعة العاشرة والنصف.

مطلب رقم 40984 - 15

تاريخ االيداع:28 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيدة نعيمة الروبيو بنت ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض موكحلو1"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض موكحلو1"

نوعه:أرض فالحية .

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

 مساحته: 71 آ 69 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة احلسني بوسلهار؛ولد الكمرة؛

شرقا: ممر؛واد؛

جنوبا:حافظ لكبير؛ولد فاحت؛

غربا: مطلب عدد 20864/15؛رسم عقاري عدد 64270/15 .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 04 ربيع االول 1441 موافق 02 نوفمبر2019؛

- وكالة مؤرخة في 02 ربيع االول 1441 موافق 31 اكتوبر2019.

على   2020 مارس  املؤقت:26  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40985 - 15

تاريخ االيداع:28 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد رضوان مبروك بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"كدية عامر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"كدية القدميري"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:اقليم ودئرة سطات؛جماعة اكدانة؛دوار الكرامي.

 مساحته: 51 آ 21 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة عبداهلل ولد احلاج املير؛
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شرقا: ممر؛

جنوبا:دغام محمد؛

غربا: دغام محمد .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 11 ذوالقعدة 1440 موافق 14 يوليو2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 17 ذواحلجة 1440 موافق 19 اغسطس2019.

على   2020 مارس  املؤقت:26  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 40989 - 15

تاريخ االيداع:28 يناير2020.

طالب التحفيظ: السيد املدير االقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء بسطات.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: "الطريق السيار برشيد- بني مالل 

مقطع عمالة سطات"

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:" الطريق السياربرشيد-

بني مالل مقطع عمالة سطات "

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة اخلزازرة؛دوار اوالد اجلياللي.

 مساحته: 4099 م2 تقريبا. 

حدوده:

شماال:فتحي الشرقي؛

شرقا: فتحي الشرقي؛

جنوبا:خزرج مصطفى؛

غربا: فتحي الشرقي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء مؤرخ في 19 شوال 1427 موافق 11 نوفمبر2006؛

- عقد بيع اتفاق بالتراضي نهائي مؤرخ في 10 يناير2018.

على   2020 مارس  املؤقت:26  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 40990 - 15

تاريخ االيداع:30 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالقادر كصاب بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض بن ضريوة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض بن ضريوة"

نوعه:أرض فالحية بها سكنى وأشجار واسطبل وبئر.

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

اوالد بويا املقدم.

مساحته: 80 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛

شرقا: اخلطابي اخملتار؛اخلطابي حجاج؛

جنوبا:واد؛

غربا:قيشر احمد.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 18 في  مؤرخ   841/99 رقم  ملف  العلني  باملزاد  عقاري  بيع  محضر   -

سبتمبر2008.

على   2020 مارس  املؤقت:30  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40991 - 15

تاريخ االيداع:30 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد صالح مراح بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض التويزة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض التويزة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة البروج؛جماعة اوالد عامر؛دوار اوالد عزوز.

 مساحته: 07 هـ 35 آ 73 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:اوالد احمد بن املكي؛

شرقا: ورثة امراح احمد؛

جنوبا:ممر؛

غربا: ممر.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 27 موافق   1441 االولى  جمادى  فاحت  في  مؤرخ  ملكية  ثبوت  رسم   -

ديسمبر2019.

على   2020 مارس  املؤقت:30  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40992 - 15

تاريخ االيداع:30 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد بوعزة منياني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض حوض اوالد بن اعريف"

بن  اوالد  حوض  للملك:"أرض  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

اعريف"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة سيدي الذهبي؛دوار اوالد 

امحمد بن سعيد.

 مساحته: 01 هـ 59 آ تقريبا. 
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حدوده:

شماال:ااحلاج احمد بن احلاج الغازي؛

شرقا: صالح منياني؛

جنوبا:احلاج احمد بن احلاج الغازي؛رسم عقاري عدد 3007/15؛محمد 

بن بوعزة؛

غربا: احلاج احمد بن احلاج الغازي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 19 ربيع الثاني 1441 موافق 16 ديسمبر2019.

على   2020 مارس  املؤقت:30  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر .

مطلب رقم 40993 - 15

تاريخ االيداع:31 يناير2020.

طالبا التحفيظ:

- السيد عبدالكرمي الفاطيمي بن احمد  بنسبة2/3

- السيدة فتيحة الفطيمي بنت احمد  " 1/3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الكدية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الكدية"

نوعه:أرض فالحية .

موقعه:مدينة سطات؛دوار السكوريني؛حي سيدي عبدالكرمي.

 مساحته: 21 آ 28 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:مطلب عدد 5617/15؛

شرقا: شعيب اجلياللي ومن معه؛

جنوبا:الطريق؛

غربا: مقبرة سيدي عبدالكرمي .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرارمؤرخ في 18 رجب 1410 موافق 05 فبراير1990؛

- رسم اراثة مؤرخ في 03 صفر 1414 موافق 24 يوليو1993؛

- عقد بيان نسب مصحح االمضاء مؤرخ في 30 يناير2020.

على   2020 مارس  املؤقت:31  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40994 - 15

تاريخ االيداع:31 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد املصطفى بابي بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض اوالد الشيخ"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض اوالد الشيخ"

نوعه:أرض فالحية .

اوالد  النعناع؛دوار  واد  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم 

بوعاللة.

 مساحته: 01 هـ 02 آ 50 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة امحمد بن الشيخ؛

شرقا: ورثة املعطي بن ادريس؛

جنوبا:احملروم؛

غربا: ورثة املعطي بن ادريس .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 15 شوال 1438 موافق 10 يوليو2017؛

- صورة طبق االصل لوكالة مؤرخة في 23 اغسطس2019.

على   2020 مارس  املؤقت:31  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 40995 - 15

تاريخ االيداع:31 يناير2020.

طالب التحفيظ:السيد املصطفى بابي بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حبل سعيد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حبل سعيد"

نوعه:أرض فالحية .

اوالد  النعناع؛دوار  واد  احمد؛جماعة  ابن  سطات؛دائرة  موقعه:اقليم 

بوعاللة.

 مساحته: 82 آ 25 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:صالح متوكل؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:بقابي حسن؛

غربا: ورثة عبدالكبير .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 15 شوال 1438 موافق 10 يوليو2017؛

- صورة طبق االصل لوكالة مؤرخة في 23 اغسطس2019.

على   2020 مارس  املؤقت:31  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40996 - 15

تاريخ االيداع:03 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد منير هرادي بن بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار اخناتة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار اخناتة"

نوعه:دار للسكنى من سفلي وطابق أول وسطح .

موقعه: مدينة سطات؛حي السماعلة؛زنقة 6 رقم 44.

 مساحته: 01 آ 39 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ابراهيم قصبي؛

شرقا: زنقة امزاب؛

جنوبا:جابر احلاج قدور؛

غربا: الزرقاني .

احلقوق العينية:الشيء.
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أصل امللك:

- صورة طبق االصل من رسم اراثة مؤرخ في 09 يناير2020؛

- رسم ملكية مؤرخ في 28 صفر 1427 موافق 29 مارس2006؛

- رسم شراء مؤرخ غفي 18 جمادى االولى 1428 موافق 03 يونيو 2007؛

- رسم اراثة مؤرخ في 22 رمضان 1430 موافق 05 سبتمبر2010؛

- صورة طبق االصل من رسم اراثة مؤرخ في 03 محرم 1435 موافق 

07 نوفمبر2013؛

والوصايا رقم 78 عدد 206 ص  التركات  وارث مضمن بسجل  - احلاق 

159 مؤرخ في 04 محرم 1441 موافق 04 سبتمبر2019؛

- رسم شراء مؤرخ في 17 ديسمبر2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:01  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 40997 - 15

تاريخ االيداع:03 فبراير2020.

طالبوالتحفيظ:

السيد عاميارة احمد بن محمد بنسبة 14 / 64 

السيدة الزين امينة بنت عباس   " 08 / "

السيدة عاميارة سميرة بنت محمد " 07 / "

السيدة عاميارة فاطمة بنت محمد " 07 / " 

السيدة عاميارة نعيمة بنت محمد " 07 / "

السيد عاميارة كرمي بن محمد " 14/ "

السيدة عاميارة عواطف بنت محمد " 07 / "

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الدار احلمرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"الدار احلمرة"

نوعه:أرض معدة للبناء.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة البروج؛جماعة البروج؛حي الدار احلمرة.

 مساحته: 10 آ 38 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:ورثة اوالد احلاج بنداود؛

شرقا: كرامي عائشة؛

جنوبا:مطلب عدد 11840/15؛

غربا: ورثة رحال بن احلفيان .

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 28 موافق   1437 الثانية  جمادى   18 في  استمرارمؤرخ  رسم   -

مارس2016؛

- رسم اراثة مؤرخ في 02 ربيع االول 1436 موافق 25 ديسمبر2014؛

- صورة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 16 ديسمبر2019؛

- صورة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 13 يونيو2019؛

- صورة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 26 سبتمبر2019؛

- صورة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 03 يوليو2019؛

- صورة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 04 يونيو2019؛

- صورة طبق االصل من وكالة مؤرخة في 26 يونيو2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:01  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

مطلب رقم 40998 - 15
تاريخ االيداع:03 فبراير2020.

طالبوالتحفيظ:
السيدة بنقبة فاطنة بنت الطاهر بنسبة 17/ 96 

السيد بنقبة عزيز بن الطاهر  " 31 / "
السيد بنقبة محمد بن الطاهر  " 31 / " 

السيدة بنقبة نعيمة بنت الطاهر  " 17 / "
االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلطة"
نوعه:أرض فالحية بها سكنى وبئر وأشجار .

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار اهراوة.
 مساحته: 01 هـ 78 آ 79 س تقريبا. 

حدوده:
شماال:ورثة بنقبة؛

شرقا: الطريق؛مجرى واد؛
جنوبا:الطريق؛رسم عقاري عدد 49270ض؛بوشعيب الوادي؛

غربا: بوشعيب الوادي.
احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:
- رسم ملكية مؤرخ في 24 صفر 1424 موافق 27 ابريل2003؛

- رسم شراء مؤرخ في 30 شعبان 1435 موافق 28 يونيو2014؛
اراثة مؤرخ في 15 ذواحلجة 1422 موافق  - صورة شمسية من رسم 

28 فبراير2002؛
 20 موافق   1424 الثانية  جمادى   21 في  مؤرخة  وكالة  رسم   -

اغسطس2003.
على   2020 أبريل  املؤقت:01  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى "أرض الغيس " 
مطلب رقم:32068 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1059 املؤرخة في 17 ابريل2019.
مسطرة  فإن  فبراير2020،   03 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 
 ،15  -  32068 رقم  املطلب  ذي  الغيس"  "أرض  املسمى  امللك  حتفيظ 
في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  سعيد،  اوالد  بجماعة  الواقع 
مبقتضى  وذلك  محمد  بن  رزقي  عبدالرزاق  السيد  اسم 
وكذا:  التحفيظ  ملطلب  تدعيما  إيداعها  السابق  العقود 

- رسم شراء مؤرخ في 25 يناير2020.
 احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

               محمد الزرهوني

محافظة العيون

مطلب رقم 5175 - 17 
تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " النادي النسوي "؛
نوعه: بنابة من سفلي ؛

موقعه: اقليم العيون، حي التعاون؛
مساحته:04 آر 11 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال: الرسم العقاري عدد: 13590 - 17 ؛ 

جنوبا: شارع احلزام ؛ 
شرقا: الدولة امللك اخلاص ؛ 

غربا: الدولة امللك اخلاص ؛ 
احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 
بالعيون مؤرخ في  الدولة  نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك 

13 يناير 2020؛
على   2020 مارس   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5176 - 17 
تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " ملعب سوسيو رياضي"؛
نوعه: ملعب ؛

موقعه: اقليم العيون، احلي احلسني؛
مساحته:05 آر 44 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال: الرسم العقاري عدد: 7466 - 17 ؛ 
جنوبا: الرسم العقاري عدد: 7465 - 17 ؛ 

شرقا: ممر ؛ 
غربا: زنقة ابن زيدون ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 
أصل امللك : 

بالعيون مؤرخ في  الدولة  نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك 
13 يناير 2020؛

على   2020 مارس   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5177 - 17 
تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " دار الشباب "؛
نوعه: بناية من سفلي ؛

موقعه: اقليم العيون، حي التعاون؛
مساحته:03 آر 75 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال: الرسم العقاري عدد: 13590 - 17 ؛ 

جنوبا: شارع احلزام ؛ 
شرقا: الدولة امللك اخلاص ؛ 

غربا: الدولة امللك اخلاص ؛ 
احلقوق العينية: ال شيء. 

أصل امللك : 
بالعيون مؤرخ في  الدولة  نسخة موجزة من كناش محتويات أمالك 

13 يناير 2020؛
على   2020 مارس   31 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة صباحا. 
احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

          محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53032 - 18
تاريخ اإليداع:28 يناير 2020.
طالبوا التحفيظ :السادة :

1(الناجي حفيظة بنت الصالح.
2(هند مسعاد بنت الصالح.

3(مرمية مسعاد بنت الصالح.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »دار حفيظة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » دار حفيظة«.
نوعــه: أرض عارية.

موقعـه: مدينة أبي اجلعد درب ميمونة زنقة أحمد بن قاسم.
مساحته: 83س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الزنقة؛

شرقـا: ورثة بوبكر ومن معه؛ 
جنوبـا: ورثة بوبكر ومن معه؛

غربـا : الزنقة.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
 23 موافق  صفر1409   10 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

سبتمبر1988.
- رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 12 صفر 1407 موافق 16 أكتوبر1986.
- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 ذي احلجة 1437 موافق 28 سبتمبر2016.

- رسم استخراج فريضة عدلي مؤرخ في 09 محرم 1438 موافق 11 
أكتوبر 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 27 مارس 2020 على 
الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53033 - 18
تاريخ اإليداع:29 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد :عبد اهلل كريت بن ابراهيم.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » ملك كريت عبد اهلل«.
نوعــه: دار للسكنى من سفلي وطابق علوي.
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موقعـه: مدينة أبي اجلعد، حي احلرية.

مساحته: 88س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: ندير املصطفى؛

شرقـا: آيت أبا الصالح؛ 

جنوبـا: املوكي املصطفى ؛

غربـا: الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 18 موافق   1420 محرم  فاحت   28 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

أكتوبر1999.

- رسم موجب اصالحي عدلي مؤرخ في28 ذي احلجة 1436 مواق 12 

أكتوبر 2015.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53036 - 18

تاريخ اإليداع:30 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ :السادة والسيدات:

1(عزيزي البوشتاوية بنت محمد بنسبة 11/44 

2(عزيزي السعدية بنت محمد بنسبة 11/44

3(عزيزي حليمة بنت محمد بنسبة 11/44

4(مرحام نزهة بنت محمد بنسبة 01/44

5(مرحام جميلة بنت محمد بنسبة 01/44

6(مرحام عمر بن محمد بنسبة 02/44

7(مرحام بشرى بنت محمد بنسبة 01/44

8(مرحام عائشة بنت محمد بنسبة 01/44

9(مرحام فاطمة بنت محمد بنسبة 01/44

10(مرحام سميرة بنت محمد بنسبة 01/44

11(مرحام الشرقي بن محمد بنسبة 02/44

12(مرحام حياة بنت محمد بنسبة 01/44

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »بالد عزيزي البقعة 2 «.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة خريبكة، دوار قدور بلحاج.

مساحته: 77س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: البقعة رقم 03)طالبو التحفيظ(؛

شرقـا: البقعة رقم 05)طالبو التحفيظ(؛ 

جنوبـا: كرمي محمد؛

غربـا: الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ذي القعدة 1374 موافق 14 يوليو1955.

احلجة 1438 موافق 12  ذي   21 اراثة عدلي مؤرخ في  - نسخة رسم 

سبتمبر 2017.

 5 موافق   1380 احلجة  ذي   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -
يونيو1961.

 5 موفق   1433 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم   -
ابريل2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 31 مارس 2020 على 
الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53037 - 18
تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ :السادة والسيدات:
1(عزيزي البوشتاوية بنت محمد بنسبة 11/44 

2(عزيزي السعدية بنت محمد بنسبة 11/44
3(عزيزي حليمة بنت محمد بنسبة 11/44

4(مرحام نزهة بنت محمد بنسبة 01/44
5(مرحام جميلة بنت محمد بنسبة 01/44

6(مرحام عمر بن محمد بنسبة 02/44
7(مرحام بشرى بنت محمد بنسبة 01/44

8(مرحام عائشة بنت محمد بنسبة 01/44
9(مرحام فاطمة بنت محمد بنسبة 01/44

10(مرحام سميرة بنت محمد بنسبة 01/44
11(مرحام الشرقي بن محمد بنسبة 02/44
12( مرحام حياة بنت محمد بنسبة 01/44

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »بالد عزيزي البقعة 4 «.

نوعــه: ارض عارية.
موقعـه: مدينة خريبكة، دوار قدور بلحاج.

مساحته: 80س تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: الزنقة؛
شرقـا: الرسم العقاري 43693/18؛ 

جنوبـا: البقعة رقم 05 )طالبو التحفيظ(؛
غربـا: البقعة رقم 03 )طالبو التحفيظ.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ذي القعدة 1374 موافق 14 يوليو1955.
احلجة 1438 موافق 12  ذي   21 اراثة عدلي مؤرخ في  - نسخة رسم 

سبتمبر 2017.
 5 موافق   1380 احلجة  ذي   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

يونيو1961.
 5 موفق   1433 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم   -

ابريل2012.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم31 مارس 2020 على 

الساعة: h 10 صباحا.

مطلب رقم 53038 - 18
تاريخ اإليداع: 30 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ :السادة والسيدات:
1(عزيزي البوشتاوية بنت محمد بنسبة 11/44 



عدد 1102 - 17 جمادى االخرة 1441 )12 فبراير 2020(1056

2(عزيزي السعدية بنت محمد بنسبة 11/44

3(عزيزي حليمة بنت محمد بنسبة 11/44

4(مرحام نزهة بنت محمد بنسبة 01/44

5(مرحام جميلة بنت محمد بنسبة 01/44

6(مرحام عمر بن محمد بنسبة 02/44

7(مرحام بشرى بنت محمد بنسبة 01/44

8(مرحام عائشة بنت محمد بنسبة 01/44

9(مرحام فاطمة بنت محمد بنسبة 01/44

10(مرحام سميرة بنت محمد بنسبة 01/44

11(مرحام الشرقي بن محمد بنسبة 02/44

12( مرحام حياة بنت محمد بنسبة 01/44

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »بالد عزيزي البقعة 3 «.

نوعــه: ارض عارية.

موقعه : مدينة خريبكة دوار قدور بلحاج.

مساحته: س78 تقريبا.

حـدوده:

شمـاال : الزنقة؛

شرقـا : البقعة رقم 04)طابو التحفيظ(؛ 

جنوبـا: البقعة رقم 02 )طالبو التحفيظ(؛

غربـا : الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ذي القعدة 1374 موافق 14 يوليو1955.

احلجة 1438 موافق 12  ذي   21 اراثة عدلي مؤرخ في  - نسخة رسم 

سبتمبر 2017.

 5 موافق   1380 احلجة  ذي   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

يونيو1961.

 5 موفق   1433 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم   -

ابريل2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم31 مارس 2020 على 

الساعة: h 11 صباحا.

مطلب رقم 53039 - 18

تاريخ اإليداع:30 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ :السادة والسيدات:

1(عزيزي البوشتاوية بنت محمد بنسبة 11/44 

2(عزيزي السعدية بنت محمد بنسبة 11/44

3(عزيزي حليمة بنت محمد بنسبة 11/44

4(مرحام نزهة بنت محمد بنسبة 01/44

5(مرحام جميلة بنت محمد بنسبة 01/44

6(مرحام عمر بن محمد بنسبة 02/44

7(مرحام بشرى بنت محمد بنسبة 01/44

8(مرحام عائشة بنت محمد بنسبة 01/44

9(مرحام فاطمة بنت محمد بنسبة 01/44

10(مرحام سميرة بنت محمد بنسبة 01/44

11(مرحام الشرقي بن محمد بنسبة 02/44

12( مرحام حياة بنت محمد بنسبة 01/44

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »بالد عزيزي البقعة 5 «.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة خريبكة، دوار قدور بلحاج.

مساحته: 76س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: البقعة رقم 04)طالبو التحفيظ(؛

شرقـا: الرسم العقاري 43693/18؛ 

جنوبـا: كاغيث محمد ؛

غربـا: البقعة رقم 02 )طالبو التحفيظ.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ذي القعدة 1374 موافق 14 يوليو1955.

احلجة 1438 موافق 12  ذي   21 اراثة عدلي مؤرخ في  - نسخة رسم 

سبتمبر 2017.

 5 موافق   1380 احلجة  ذي   20 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

يونيو1961.

 5 موفق   1433 األولى  جمادى   13 في  مؤرخ  عدلي  صدقة  رسم   -

ابريل2012.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 31 مارس 2020 على 

الساعة: h 12 زواال.

مطلب رقم 53040 - 18

تاريخ اإليداع:30 يناير 2020.

طالب التحفيظ :عبد املالك ديواني بن املعطي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بحاير2«.

نوعــه: ارض فالحية.

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

مساحته: 55آر33س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: محمد ديواني؛

شرقـا: الطريق؛ 

جنوبـا: موخيص احلسن، ديواني ادريس؛

غربـا: ديواني العربي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

رمضان 1440 موافق 24  - نسخة رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 

مايو 2019.

 15 موافق   1436 األول  ربيع  مؤرخ في23  - نسخة رسم شراء عدلي 

يناير 2015.
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 صفر 1441 موافق 20 أكتوبر 2019.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 31 مارس 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

بوسيف عبد الكرمي    

محافظة تطوان

مطلب رقم 56121 - 19 
تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : اليمالحي احلسني بن عبد اهلل بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "زياد".

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

احملل   ، بنقريش  دار  جماعة   ، بنقريش  قيادة   ، تطوان  إقليم   : موقعه 
املدعو: مدشر دار اخلياط، بني حزمار. 

مساحته 1 آ 20 س تقريبا. 
حدوده :

 شماال: الطريق 
شرقا: شكري بنقاسم 

جنوبا: الطريق 
غربا: ورثة الغالي اليونسي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك :

 صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه تصحيح مساحة بتاريخ 5 
سبتمبر 2012

رسم  من  نسخة   2018 15فبراير  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم 
عدلي موضوعه هبة بتاريخ 28يناير 2019.

 رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 17ديسمبر 2019 
عقد عرفي موضوعه نيابة بتاريخ 15يناير 2020

 شهادة إدارية بتاريخ 15يناير 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ابريل 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56122 - 19
 تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : العساوي عمر بن عبد الرحمان بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "إفران ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إفران". 
مشتمالته: أرض فالحية بها بئر وأشجار . 

أحمد  بني  جماعة   ، أحمد  بني  قيادة   ، شفشاون  إقليم   : موقعه 
الشرقية ، احملل املدعو: حليوات. 

مساحته 83 آ 11 س تقريبا. 
حدوده :

 شماال: علي الشاوي 

شرقا: ورثة عبد السالم احلضري و احمد احلضري 
جنوبا: اخلندق 

غربا: الطريق و محمد املرابط و محمد العيساوي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :
شهادة إدارية بتاريخ 25أكتوبر 2017 . شهادة إدارية بتاريخ 14أكتوبر2019 
عدلي  رسم   .  2019 13نونبر  بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم 

موضوعه إصالح بتاريخ 29يناير 2020 
ابريل 2020 على الساعة 10   2 املؤقت  التحديد  املقرر الجراء  التاريخ 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56123 - 19
تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ماريا ازابيل خمينيز إيتيينزا بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "رياض بالنكو ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " رياض بالنكو ".". 
مشتمالته: أرض بها بناء يتكون من سفل واخرين علويني . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: زنقة الزاوية 
القادرية املدينة العتيقة الترانكات. 

مساحته 03 آ 79 س تقريبا. 
حدوده :

 شماال: ممر 
شرقا: ممر 
جنوبا: ممر 

غربا: رسم عقاري عدد: 22685 - 19 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 08 ماي 2008.
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 12 ماي 2006.

نسخة من رسم عدلي موضعه ملكية بتاريخ 03 فبراير 1959.
نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 04 ماي 1996.

نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 10 ماي 1992.
نسخة من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 26 سبتمبر 1989.
صورة طبق األصل لعقد توكيل عرفي مؤرخ في 22 مارس 1996.

شهادة إدارية .
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 06 ابريل 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة. 

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "وسط ظهر احمام 
قرب متزغت 48031-12-03 مطلب التحفيظ رقم 55699 - 19 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية
عدد 1072 بتاريخ 17 يوليوز 2019 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املذكور أعاله تتابع إلى غاية يومه باملساحة 
التي أظهرها التصميم العقاري وهي 06 ار 83 س ، وليس باملساحة 
العقود  على  بناء  وذلك  التحفيظ.  مطلب  إيداع  أثناء  بها  املصرح 
السابق إيداعها وكذا رسالة السيد ناظر أوقاف شفشاون عدد: 4821 

بتاريخ 03 ديسمبر 2019
احملافظ على األمالك العقارية بتطوان

    املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 21133 - 21

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : حسن بوكى بن عياد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اخلربة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخلربة"

نوعه : أرض فالحية.

جماعة  الغربية  وراين  بني  قيادة  تاهلة  دائرة  تازة  اقليم   : موقعه 

مطماطة دوار عني بومساي.

مساحته : 25 ار 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق.

شرقا : ممر.

جنوبا : الشافي فاطمة بنت بلقاسم.

غربا : الشافي فاطمة.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 07 يوليو 2011.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21134 - 21

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : حسن بوكى بن عياد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "باكركور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "باكركور"

نوعه : أرض فالحية بها بناء يتكون من سفلي.

جماعة  الغربية  وراين  بني  قيادة  تاهلة  دائرة  تازة  اقليم   : موقعه 

الصميعة احملل املدعو : مزارع باب سوق الشجرة.

مساحته : 18 ار 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اكرداد عياد، الزرداوي ميمون.

شرقا : ورثة امزيان عبد السالم.

جنوبا : ورثة ناجح محمد بن علي.

غربا : ممر.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 اغسطس 2013.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 اكتوبر 2013.

نسخة طبق األصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 06 فبراير 2013.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21135 - 21

تاريخ اإليداع : 16 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : محسن اقشاقش بن عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القيم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "محسني"

نوعه : أرض بها دكانني اثنني.

 : املدعو  احملل  ازباير  اوالد  وجماعة  قيادة  امليل  واد  دائرة  تازة  اقليم   : موقعه 

القبير.

مساحته : 1 ار 12 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : اقشاقش كرمي.

شرقا : طريق.

جنوبا : اقشاقش هشام.

غربا : اقشاقش عبد السالم.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

نسخة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 يوليو 1988.

رسم هبة عدلي مؤرخ في 19 يونيو 2014.

على   2020 مارس   18  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21136 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالبا التحفيـظ : 

1 - أحمد جعدور بن محمد.

2 - سعيد بن عبو بن احمد. على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الفتح"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الفتح"

نوعه : أرض بها بناء يتكون طابق ارضي وطابق أول.

موقعه : اقليم تازة بلدية واد امليل حي احملطة.

مساحته : 52 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بوغالل مصطفى.

شرقا : بوغالل مصطفى.

جنوبا : طريق.

غربا : اكريطة امحمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 18 يونيو 2019.

رسم استدراك خطأ عدلي مؤرخ في 02 ديسمبر 2019.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 اغسطس 2016.
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رسم اراثة عدلي مؤرخ في 22 مارس 1999.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 مارس 1999.

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 سبتمبر 2003.

على   2020 مارس   19  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21137 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

.)taza SARL pierre( طالبة التحفيـظ : شركة تازة بيير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جامع الثالثاء"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عزوزية"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل قيادة وجماعة غياثة الغربية دوار 

سيدي الرقيق.

مساحته : 20 ار 24 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 54700 - 21.

شرقا : القروطي محمد.

جنوبا : لكحل محمد.

غربا : لكحل محمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 مارس 2012.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 مارس 2012.

على   2020 مارس   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21138 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرميلة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرميلة"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة قيادة وجماعة بني فراسن دوار القصبة.

مساحته : 17 ار 40 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : البرنيصي محمد.

شرقا : الشعوري عياد.

جنوبا : يزوغ احمد.

غربا : يزوغ احمد، طريق.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 ابريل   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21139 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوتورون"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوتورون"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة قيادة وجماعة بني فراسن احملل املدعو : 

أوالد عامر.

مساحته : 16 ار 41 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : واد.

شرقا : واد.

جنوبا : ورثة الشوالي محمد.

غربا : ورثة شينو اجلالل، التوال محمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21140 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الرميلة ايضا"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرميلة ايضا"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة قيادة وجماعة بني فراسن دوار القصبة.

مساحته : 20 ار 57 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الشعوري عياد.

شرقا : الشعوري عياد.

جنوبا : الشعوري عياد.

غربا : الشعوري املفضل، العلوي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 ابريل   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.
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مطلب رقم 21141 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مرجة غيالل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرجة غيالل"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة قيادة وجماعة بني فراسن دوار غيالن.

مساحته : 10 ار 08 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة الصغيروي حسن.

شرقا : الصغيروي ادريس.

جنوبا : الصغيروي ادريس.

غربا : الصغيروي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 ابريل   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21142 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قبور بوعبو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قبور بوعبو"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة قيادة وجماعة بني فراسن دوار القصبة.

مساحته : 2 هــ 80 ار 76 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بياش عمر، طليح محمد.

شرقا : واد.

جنوبا : طريق.

غربا : العيساوي عالل.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 ابريل   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 21143 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

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

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

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة قيادة وجماعة بني فراسن دوار القصبة.

مساحته : 23 ار 22 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : البرنيصي اعمر.

شرقا : البرنيصي اعمر.

جنوبا : اجملاهد محمد.

غربا : الساقية، طريق.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 ابريل   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21144 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عني بوسعاد"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عني بوسعاد"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة قيادة وجماعة بني فراسن دوار أوالد عامر.

مساحته : 25 ار 10 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الشادلي عبد العزيز.

شرقا : الشادلي عبد العزيز.

جنوبا : ورثة عبد اهلل حميدو.

غربا : الشادلي احمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 21145 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حفرة امالو"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حفرة امالو"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة قيادة وجماعة بني فراسن دوار أوالد عامر.

مساحته : 29 ار 88 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : البهوي محمد.
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شرقا : املرابط احمد.

جنوبا : سهب، ورثة املرابط محمد.

غربا : الطريق

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 ابريل   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 21146 - 21

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020.

طالب التحفيـظ : ناظر اوقاف تازة جرسيف.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "راس النوادر"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "راس النوادر"

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : اقليم تازة دائرة تازة قيادة وجماعة بني فراسن دوار أوالد عامر.

مساحته : 14 ار 73 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : دردر امحمد.

شرقا : اكدم.

جنوبا : دردر حميد.

غربا : دردر محمد.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : حيازة هادئة.

على   2020 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.

مطلب رقم 21147 - 21

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالبو التحفيـظ :

1 - مليكة زنو بنت مح بنسبة 6/48.

2 - لبنى أوبطيل بنت عبد اهلل بنسبة 7/48

3 - مجدولني أوبطيل بنت عبد اهلل بنسبة 7/48.

4 - غزالن أوبطيل بنت عبد اهلل بنسبة 7/48.

5 - ادريس أوبطيل ابن عبد اهلل بنسبة 14/48.

6 - إنعام أوبطيل بنت عبد اهلل بنسبة 7/48. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تلوحني"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ميمونة"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم تازة دائرة تاهلة قيادة وجماعة الزراردة احملل املدعو : تلوحني.

مساحته : 5 ار 31 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : زنقة.

شرقا : شعبة.

جنوبا : شعبة.

غربا : أوبطيل حسن.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 سبتمبر 2019.

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 30 مارس 2016.

على   2020 مارس   23  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " زرزية" 

مطلب رقم : 16361 - 21. الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 931 املؤرخة فـي : 02 نوفمبر 2016.

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   16  : في  مؤّرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املذكور اعاله تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيدة : 

نعيمة مساعد بنت احلسني، وذلك بناء على : 

احلجج املودعة سابقا.

رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 ابريل 2018.

احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

        بنعمارة عبد الرحيم

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 111225 - 23 

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 164" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 164 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، دوار ليتامى 

مساحته : 55 آر 20 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 
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أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 فبراير 1981 

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 ديسمبر 2017 

على   2020 مارس   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال. 

مطلب رقم 111226 - 23 

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 118" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 118 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، حي عقبة بن نافع، املنطقة احلضرية الثالثة 

مساحته : 06 آر 42 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2014 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2014 

- شهادة ادارية مؤرخة في 02 مارس  2016 

على   2020 مارس   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال

مطلب رقم 111227 - 23 

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020 

طالب التحفيظ : البوصيري رضوان ابن عبد العزيز بن عبد القادر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " احرش" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احرش " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اليوسفية، جماعة السبيعات، قيادة الكنتور ، دوار الفواشخ 

مساحته : 49 آر 68 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : العجيلي احمد 

شرقا : ناجي عتيقة 

جنوبا : ناجي صالح الدين 

غربا : ورثة احلاج بومهدي منهم بوشعيب 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 13 يناير 1992 

- ملحق اصالح احلالة املدنية مؤرخ في 09 سبتمبر 2013 

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 30 اكتوبر 2015 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 28 سبتمبر 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 نوفمبر 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 14 نوفمبر 2019 

على   2020 مارس   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 111228 - 23 

تاريخ اإليداع : 17 يناير 2020 

طالب التحفيظ : هشام شليح ابن العربي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الضويات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الضويات " 

نوعـه : أرض فالحية 

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

مساحته : 19 آر 25 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة عبد القادر ابن مبارك منهم جعفر ابن الطاهر 

شرقا : ورثة عبد القادر ابن مبارك منهم جعفر ابن الطاهر 

جنوبا : جنيم خربوش 

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 ابريل 2014

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يناير 2016

- شهادة ادارية مؤرخة في 20 مارس  2017 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 اغسطس 2019 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 30 اغسطس 2019

على   2020 مارس   18 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال .

مطلب رقم 111229 - 23 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 126" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 126 " 
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نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، ، دوار ليتامى 

مساحته : 49 آر 19 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 اغسطس 2015

- شهادة ادارية مؤرخة في 07 مارس  2016 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2016

على   2020 مارس   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا..

مطلب رقم 111230 - 23 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 97" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 97 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، دوار ليتامى 

مساحته : 01 هك 11 آر 24 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ابريل 1991 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 ابريل 1991 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ابريل 1991 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 11 ابريل 1991 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 اكتوبر 1991 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 1992 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 اكتوبر 1992 

على   2020 مارس   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 111231 - 23 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 120" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 120 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، دوار ليتامى 

مساحته : 05 آر 25 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2015 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 اغسطس 2015 

- شهادة ادارية مؤرخة في 03 فبراير 2016 

على   2020 مارس   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111232 - 23 

تاريخ اإليداع : 20 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 87" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 87 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، دوار ليتامى 

مساحته : 09 آر 10 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2012 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2012 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 فبراير 2016 

على   2020 مارس   19 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال .
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مطلب رقم 111233 - 23 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 

طالبو التحفيظ : 

1( السعدية الرفاوي بنت املصطفى بنسبـة 17/136 

2( زكرياء بحار ابن ميلود بنسبـة 14/136 

3( عبد الصمد بحار ابن ميلود بنسبـة 14/136 

4( وفاء بحار بنت ميلود بنسبـة 07/136 

5( عبد االله بحار ابن ميلود بنسبـة 14/136

6( عبد اجلليل بحار ابن ميلود بنسبـة 14/136

7( عبد العالي بحار ابن ميلود بنسبـة 14/136

8( عبد اجلبار بحار ابن ميلود بنسبـة 14/136

9( خديجة بحار بنت ميلود بنسبـة 07/136 

10( جناة بحار بنت ميلود بنسبـة 07/136 

11( غنية بحار بنت ميلود بنسبـة 07/136 

12( فتيحة بحار بنت ميلود بنسبـة 07/136 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك ورثة بحار ميلود" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ورثة بحار ميلود" 

نوعـه : دار للسكنى بها دكاكني بالسفلي وسطح 

موقعـه : أسفي، حي لبيار، درب البرهومي، رقم 37 

مساحته : 82 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 9668/ز 

شرقا : عبد الرحمان 

جنوبا : الطريق 

غربا : 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- عقد شراء عرفي مؤرخ في 09 يونيو 1980 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 26 ديسمبر 2009 

- شهادة إدارية مؤرخة في 23 سبتمبر 2019 

على   2020 مارس   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال..

مطلب رقم 111234 - 23 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 

طالب التحفيظ : معطوف حسن ابن محمد بن عبد السالم 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " التويرس" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " التويرس" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة الصعادال، قيادة دار السي عيسى، دوار 

اوالد العياشي 

مساحته : 45 آر 24 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة املنور عبد السالم 

شرقا : الشيخ احمد الطالب 

جنوبا : الطريق 

غربا : طالب التحفيظ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 27 يوليو 2016 

- شهادة إدارية مؤرخة في 27 يوليو 2016 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يناير 2018 

على   2020 مارس   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال.

.

مطلب رقم 111235 - 23 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : حفيظة جغناني بنت محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد دكاكن" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد دكاكن" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم أسفي، جماعة بوكدرة ،قيادة العامر، دوار اخلنيشات 

مساحته : 01 هك 42 آر 63 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 92286 - 23 

شرقا : ورثة عبد السالم حمامة – ومطلب التحفيظ عدد 92083 - 23 

جنوبا : ايت احلاج العربي 

التحفيظ عدد  - ومطلب   23  - التحفيظ عدد 92183  : مطلب  غربا 

 23 - 92286

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 24 ابريل 2019 

- شهادة إدارية مؤرخة في 25 ابريل 2019 

على   2020 مارس   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 111236 - 23 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اشعيبة رشيد ابن مبارك بن بوشعيب 

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

نوعـه : أرض عارية بها سكنى سفلية بهوائها مساحتها 41 س 

موقعـه : اسفي ، حي الرباط شارع عالل ابن عبد اهلل الرقم 51 

مساحته : 01 آر 35 سنتيارا تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 16032 - 23

شرقا : السكة احلديدية 

جنوبا : العنيبة محمد 

غربا : شارع عالل ابن عبد اهلل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة إدارية مؤرخة في 16 اغسطس 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20 اغسطس 2019 

على   2020 مارس   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال

مطلب رقم 111237 - 23 

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020 

طالب التحفيظ : لغريب عبد الكرمي ابن رحال بن عباس 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد طريق السوق" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد طريق السوق" 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي 

موقعـه : اقيم اسفي ، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار اوالد الزعري 

مساحته : 01 هك 27 آر 17 سنتيار ا تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 499/ز- والرسم العقاري عدد 5822/م

شرقا : الطريق 

جنوبا : بنشلحة ابراهيم 

غربا : الهتهوت عبد الرحيم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة إدارية مؤرخة في 14 يونيو 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 اغسطس 2019

على   2020 مارس   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال .

مطلب رقم 111238 - 23 

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020 

طالب التحفيظ : قربال يوسف ابن عبد اهلل بن املعطي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك قربال" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك قربال " 

نوعـه : دار للسكن تتكون من سفلي وطالقني بهوائها 

موقعـه : اليوسفية، حي املسيرة 

مساحته : 96 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ممر

شرقا : الرسم العقاري عدد 40003 - 23 

جنوبا : مسعودي مصطفى 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 ديسمبر 1999 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 06 ماي   2010 

- عقد وكالة عرفي مؤرخ في 06 ماي   2010 

- شهادة ادارية مؤرخ في 08 يناير 2019 

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا .

مطلب رقم 111239 - 23 

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020 

طالب التحفيظ : البرودي الهاشمي ابن محمد بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تيرس ." 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيرس" 

نوعـه : أرض فالحية 

دوار  الكنتور،  السبيعات، قيادة  ، جماعة  اليوسفية  اقليم   : موقعـه 

اوالد الطالب 

مساحته : 01 هك 79 آر 65 سنتيار تقريبا 

حدوده : 

شماال : احلسناوي عبد النبي

شرقا : بن رزوق لكبير 

جنوبا : البرودي كبور 

بومهدي-  وكريش  بومهدي-  ومرشود  النبي-  عبد  احلسناوي   : غربا 

واحلسناوي عبد اللطيف 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 30 سبتمبر 2019 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في فاحت اكتوبر 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 نوفمبر 2019 

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111240 - 23 

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020 

طالب التحفيظ : البرودي الهاشمي ابن محمد بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان 02" 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان 02" 

نوعـه : ارض فالحية 

دوار  الكنتور،  قيادة  السبيعات،  جماعة  اليوسفية،  اقليم   : موقعـه 

اوالد الطالب 

مساحته : 54 آر 67 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : فقيري اجلاللي – وورثة العياشي الطاهر منهم مصطفى 

شرقا : ورثة عبد اهلل ابن سعيد منهم محمد 

جنوبا : البارودي الناصري 

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 30 سبتمبر 2019 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في فاحت اكتوبر 2019 

- ملحق عقد بامللك مؤرخ في 05 اكتوبر 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 نوفمبر 2019 

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال . 

مطلب رقم 111241 - 23 

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020 

طالب التحفيظ : البرودي الهاشمي ابن محمد بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان 01" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان 01" 

نوعـه : ارض فالحية بها سكنى سفلية بهوائها وبئر 

دوار  الكنتور،  قيادة  السبيعات،  جماعة  اليوسفية،  اقليم   : موقعـه 

اوالد الطالب 

مساحته : 12 آر 52 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة احلسناوي منهم عبد النبي 

شرقا : ورثة محمد بن حلمر منهم كبور 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : مسلك عمومي – وورثة احملجوب لعوينة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 30 سبتمبر 2019 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في فاحت اكتوبر 2019 

- ملحق عقد بامللك مؤرخ في 05 اكتوبر 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 05 نوفمبر 2019 

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 13 بعد الزوال . 

مطلب رقم 111242 - 23 

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : رزوق حليمة بنت اعبيد بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دراع الصفية " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دراع الصفية" 

نوعـه : ارض فالحية 

موقعـه : اقليم سفي، جماعة وقيادة اوالد سلمان ، دوار النعيميني، البروكات 

مساحته : 24 آر 48 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : رزوق حليمة – والسويف محجوبة 

شرقا : ورثة اعبيد ابن احمد منهم رزوق محمد 

جنوبا : رمومي عبد الرحمان- وروام زهرة 

غربا : السويف محجوبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 22 اغسطس 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2018

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 111243 - 23 

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : الهواري عائشة بنت بلعيد بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد احلرشة " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد احلرشة" 

نوعـه : ارض عارية بها سكنى سفلية بهوائها مساحتها 115 متر 

موقعـه : اقليم سفي، جماعة الثوابت، قيادة الصويرية، دوار املرير 

مساحته : 89 آر 33 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : العيدي محمد 

شرقا : الطريق 

جنوبا : الطريق والهواري احمد – والهواري سعيد 

غربا : الهواري احمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 07 يناير 2016 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 يناير 2016 

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا . 
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مطلب رقم 111244 - 23 

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020 

طالبا التحفيظ : 

1( البودالي شمس الدين ابن محمد بن ميلود بنسبـة 1/2 

2( جريدي اهنية بنت عبد املالك بن علي بنسبـة 1/2 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الظهران " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الظهران " 

نوعـه : ارض فالحية 

موقعـه : اقليم سفي، جماعة وقيادة حد احرارة ، دوار الشايف 

مساحته : 15 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة مبارك 

شرقا : عائشة بنت عمر 

جنوبا : ورثة ادريس بن املعلم ابراهيم 

غربا : ابن عمر ميلود 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في فاحت ديسمبر 1994 

- شهادة ادارية مؤرخة في فاحت ديسمبر 1994 

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 111245 - 23 

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 166" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 166 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، دوار ليتامى 

مساحته : 44 آر 88 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 فبراير 1981 

- شهادة ادارية مؤرخة في 06 ديسمبر 2017 

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال 

مطلب رقم 111246 - 23 

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : العرافي مليكة بنت عالل بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ارض حلرش لعزيب" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ارض حلرش لعزيب " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة شهدة، قيادة العامر، دوار اخلربة 

مساحته : 06 هك 94 آر 90 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : احلرة السعدية 

شرقا : حسن الفيسي – وعبد العزيز العرافي 

جنوبا : ورثة الزوين 

غربا : احمد بن سالم – وورثو بوجمعة لوريني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 28 فبراير 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 04 مارس  2019 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 08 اكتوبر 2019 

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا 

مطلب رقم 111247 - 23 

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بلوك 107" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بلوك 107 " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، عقبة بن نافع، دوار ليتامى 

مساحته : 23 آر 25 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : حكم قضائي نزع امللكية مؤرخة 24 ماي   2004 

على   2020 مارس   23 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 15 بعد الزوال .

مطلب رقم 111248 - 23 

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020 

طالب التحفيظ : حلسيبة جنيب ابن عبد الرحمان بن زيد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الكريان 3" 
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الكريان 3 " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اسفي، دوار الروامشة 

مساحته : 28 آر 38 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 78750 - 23 

شرقا : بن اسعيد اخليفة 

جنوبا : ابن سعيد اخليفة 

غربا : الرسم العقاري عدد 90313 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- حكم ابتدائي )قسمة( مؤرخ في 30 اكتوبر 1990 

- قرار استئنافي )قسمة( مؤرخ في 30 اكتوبر 1991 

- شهادة ادارية مؤرخة في فاحت ديسمبر 1998 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2019 

على   2020 مارس   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا .

مطلب رقم 111249 - 23 

تاريخ اإليداع : 23 يناير 2020 

طالب التحفيظ : حلسيبة جنيب ابن عبد الرحمان بن زيد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان عزوز" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان عزوز " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، دوار الروامشة ، سيدي عبد الرحمان 

مساحته : 13 آر 18 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة اهنية بنت فضول 

شرقا : العلوي املدني 

جنوبا : حميد بن فضول 

غربا : احمد كرضام

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 يونيو 1992 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 يوليو 2019 

على   2020 مارس   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 10 صباحا .

مطلب رقم 111250 - 23 

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020 

طالب التحفيظ : حلسيبة جنيب ابن عبد الرحمان بن زيد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " التويرس" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " التويرس " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، دوار الروامشة ، سيدي عبد الرحمان 

مساحته : 14 آر 88 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 22041 - 23 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13948 - 23 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 242 - 23

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- حكم ابتدائي )قسمة( مؤرخ في 30 اكتوبر 1990 

- قرار استئنافي )قسمة( مؤرخ في 30 اكتوبر 1991 

- شهادة ادارية مؤرخة في فاحت ديسمبر 1998 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2019 

على   2020 مارس   24 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا .

مطلب رقم 111251 - 23 

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020 

طالب التحفيظ : الكرف عبد النبي ابن محمد بن محماد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حرش برق الليل" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حرش برق الليل" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، حي سيدي بوزيد 

مساحته : 45 آر 06 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 54436 - 23 

شرقا : بن القداري احمد 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 69771 - 23 

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 20 سبتمبر 2016 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 ديسمبر 2016 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يونيو 2019 

على   2020 مارس   26 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا .

مطلب رقم 111252 - 23 

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020 

طالبوا التحفيظ : 

1( البريو املصطفى ابن بوشعيب بن ميلود بنسبـة 2/11 
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2( البريو عبد الهادي ابن بوشعيب بن ميلود بنسبـة 2/11 

3( البريو احمد ابن بوشعيب بن ميلود بنسبـة 2/11 

4( البريو عائشة بنت بوشعيب بن ميلود بنسبـة 1/11 

5( البريو زهراء بنت بوشعيب بن ميلود بنسبـة 1/11 

6( البريو ربيعة بنت بوشعيب بن ميلود بنسبـة 1/11 

7( البريو رشيدة بنت بوشعيب بن ميلود بنسبـة 1/11 

8( البريو كرمية بنت بوشعيب بن ميلود بنسبـة 1/11

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " وجلة كرمة لقصب" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " وجلة كرمة لكصب" 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة البدوزة، قيادة أوالد زيد 

مساحته : 01 هك 03 آر 03 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة ملعلم مبارك بن ادريس 

شرقا : اجلرف 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 60348 - 23 

غربا : امللك البحري

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 24 ماي   2014 

- شهادة ادارية مؤرخة في فاحت فبراير 2018 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2018 

- ملحق عقد اصالح مؤرخ في 20 مارس  2018 

على   2020 مارس   27 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا .

مطلب رقم 111253 - 23 

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : نعيمة ديكي بنت احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " فم تخربني" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فم تخربني" 

نوعـه : أرض عارية 

موقعـه : اسفي، حي سيدي بوزيد 

مساحته : 01 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 6870 - 23 

شرقا : كينني عبد املالك 

جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 1980 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 1992 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 2011 

على   2020 مارس   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 111254 - 23 

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020 

طالب التحفيظ : جالل محمد ابن عبد الكرمي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حمودة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمودة" 

نوعـه : أرض فالحية 

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

مساحته : 55 آر 97 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : مربوح عزيز 

شرقا : مربوح سعيدة ومن معها 

جنوبا : الطريق 

غربا : نفناف عالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 يوليو 2012 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت اغسطس 2012 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 اغسطس 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 20 يونيو 2012 

على   2020 مارس   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا .

مطلب رقم 111255 - 23 

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020 

طالب التحفيظ : حضيري عبد السالم ابن التهامي بن احمد 

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

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

نوعـه : أرض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة انكا، دوار اوالد اعلي 

مساحته : 45 آر 08 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : بن محمد عبد العالي – وابن صالح عمر 

شرقا : ورثة السعدية بنت احمد منهم بالعروصي محمد 

جنوبا : ورثة اعمارة ابن احمد-منهم قرفيزي احمد 
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غربا : بن مسعود عمر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 16 ديسمبر 2019 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 

على   2020 مارس   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا .

مطلب رقم 111256 - 23 

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : امحيري اعبوش بنت امبارك بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد القاسحات" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد القاسحات" 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها ممر عمومي 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة اوالد سلمان ، قيادة خط ازكان، دوار التاللسة 

مساحته : 13 آر 67 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد فيالل منهم عبد السالم 

شرقا : البوزيدي الهاشمية 

جنوبا : بوزيدي محمد 

غربا : احمليري حفيظة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 ابريل 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 ماي   2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 03 ماي   2019 

على   2020 مارس   30 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال .

مطلب رقم 111257 - 23 

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020 

طالب التحفيظ : بو الراس يوسف ابن عبد الرحيم بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك بو الراس" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بو الراس" 

نوعـه : دار للسكنن تتكون من سفلي بهوائها 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة جمعة اسحيم، حي العبيد 

مساحته : 88 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الهبي رشيدة 

شرقا : الزنقة 

جنوبا : بن اخليفة البشير 

غربا : الزنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 1981 

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2017 

- رسم هبة عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2017 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2017 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 2018 

- شهادة ادارية مؤرخة في 29 يناير 2020 

على   2020 مارس   32 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا .

مطلب رقم 111258 - 23 

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : امحيري اعبوش بنت امبارك بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الغديرة" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الغديرة " 

نوعـه : أرض فالحية يخترقها خط كهربائي 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة اوالد سلمان ، قيادة خط ازكان، دوار التاللسة 

مساحته : 85 آر تقريبا 

حدوده : 

شماال : احمليري حفيظة 

شرقا : ورثة احمد البوزيدي 

جنوبا : جعيفر عبد الرحمان- وورثة احمد بوزيدي 

غربا : البوزيدي محمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 ابريل 2019 

- شهادة ادارية مؤرخة في 09 ابريل 2019 

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 09 ابريل 2019 

على   2020 مارس   31 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال .

مطلب رقم 111259 - 23 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : الكرعاني عبد احلكيم ابن الطاهر بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك الكرعاني عبد احلكيم" 

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

نوعـه : متجر بجون حق الهواء 

موقعـه : اسفي، حي الكورس، زنقة اخلصاصي، رقم 34 

مساحته : 13 س تقريبا 
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حدوده : 

شماال : زنقة اخلصاصي 

شرقا : عمر انفاسي 

جنوبا : عمر انفاسي 

غربا : الشارع 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

- شهادة ادارية مؤرخة في 23 يناير 2008 

- شهادة ادارية مؤرخة في 11 مارس  2014 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 مارس  2014 

على   2020 ابريل   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال .

مطلب رقم 111260 - 23 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : شجاعي ميلود ابن هدي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد املعلم 02" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد املعلم 02 " 

نوعـه : ارض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة انكا ، دوار الهمامدة 

مساحته : 02 هك 48 آر 04 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق – وورثة احلاج الطاهر املساوي 

شرقا : حماديس الكوشي 

جنوبا : ورثة احلاج محمد الشجاعي 

غربا : ورثة احلاج محمد الشجاعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 يناير 2014 

على   2020 ابريل   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا . 

مطلب رقم 111261 - 23 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : شجاعي ميلود ابن هدي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد املعلم 01" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد املعلم 01 " 

نوعـه : ارض فالحية 

موقعـه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة انكا ، دوار الهمامدة 

مساحته : 02 هك 18 آر 97 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : ورثة احلاج بكار 

شرقا : ورثة احلاج بكار 

جنوبا : الشانطي - والواد 

غربا : ورثة محمد الشجاعي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 يناير 2014 

على   2020 ابريل   03 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " الكلبغ " 

مطلب رقم 28452 - 23 الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 145 بتاريخ 10 اكتوبر 2001.

مبقتضــى مطلب إصالحي مؤرخ في 21 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ امللك 

املدعو "الكلبغ " مطلب عدد 28452 - 23 ، الكائن بإقليم اسفي ، قيادة حد 

احرارة، دوار بوخشبة، تتابع يومه مبساحة قدرها 27أر 77 سنتيار بدال من 03 

آرات املصرح بها عند ايداع مطلب التحفيظ.

وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا .

احملافظ على االمالك العقارية بأسفي بالنيابة

عبد اجلليل ابامني    

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131112 - 24

تاريخ اإليداع : 21 يناير 2020.

طالب التحفيظ : َمحمد بوشتى.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "َمحمد بوشتى".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : " حي سيدي منصور "عني الصغيرة""

مساحته : 01 ار 98 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري رقم 2214 - 24؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : ملك الغير؛

غربا : ممر؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 83 صحيفة 17 عدد 14 

بتاريخ 14 فبراير 1980.

شهادة عدم التنافي مع القانون رقم 25/90 مؤرخة في 21 يناير 2020

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

الساعة 00 : 10 صباحا
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مطلب رقم 131113 - 24

تاريخ اإليداع : 22 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ميمون الزهري بن عبد السالم

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزهري ".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش، احملل املدعو : " لعالمث"

مساحته : 02 اَر تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : محمد العرودي؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : محمد البقالي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 89 صحيفة 38 عدد 45 

بتاريخ 14 ابريل 1981.

2 -. نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 14 يونيو 2019

3 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 يونيو 2019

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 21 يناير 2020

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

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131114 - 24

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الغني احلذيفي بن محمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أدشار".

نوعـه : أرض عارية . 

احملل  قمرة،  اَيت  ورياغل، جماعة  بني  دائرة  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

املدعو : " أدشار"

مساحته : 03 اَر 88 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة أفقير حسن؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : ورثة مسعود سعيد وورثة مكي اعماروش؛

غربا : ورثة علي املدني ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 144 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 299 عدد 231 بتاريخ 13 سبتمبر 2019

الوثائق رقم 74  اثبات امللكية عدلي مضمن بسجل باقي  2 -. رسم 

صحيفة 033 عدد 020 بتاريخ 16 فبراير 2015 

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 20 يناير 2020

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131115 - 24

تاريخ اإليداع : 24 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : عيادة اعراص بنت حدو

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرتاح ".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة أجدير، احملل املدعو : " دار السلوم مرتاح"

مساحته : 01 اَر تقريبا.

حدوده : 

شرقا : بوجيبار عبد اللطيف؛

شماال : عبد احلميد أعراص؛

جنوبا : عمر امحمد عزي؛

غربا : الرسم العقاري عدد 17529 - 24 ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 يناير 1992

2 -. نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخة في 20 يناير 2020

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 21 يناير 2020 

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

الساعة 00 : 10 صباحا.

مطلب رقم 131116 - 24

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ : محمد بونعناع بن قدور.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بونعناع ".

نوعـه : أرض عارية .

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل ،جماعة اَيت يوسف وعلي 

، احملل املدعو : " متايني ".

مساحته : 02 آر

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : املسلم ؛ 

جنوبا : محمد؛

غربا : املسلم ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 18 يوليو 2019.

رسم تسليم بدون مقابل عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 138 

صحيفة 208 عدد 160 بتاريخ 09 نوفمبر 2018.

نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخة في 03 يوليو 2019. 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 18 يوليو 2019.

شهادة إدارية مؤرخة في 04 يوليو 2019. 

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

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131117 - 24

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020.

طالب التحفيظ : حميد بن حلسن بن طامة.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حميد".

نوعـه : أرض عارية .

موقعه : إقليم احلسيمة،جماعة أجدير، احملل املدعو : "حي الدوالي إجارول " 

مساحته : 94 س.

حدوده : 

شرقا : عبد العزيز فرقوش؛

شماال : ؛ خالد البشريوي

جنوبا : الطريق؛

غربا : عبد العالي لوقالق ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم116صحيفة 145 

عدد 126 بتاريخ في 16 ديسمبر 2015.

97 صحيفة 263  رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 

عدد 259 مؤرخ في 11فبراير 2014.

صورة طبق األصل لنسخة من رسم شراء عدلي أصلها مؤرخ 

في 08 يناير 2018.

صورة لنسخة من رسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 16 يناير 2018. 

صورة لنسخة من رسم شراء عدلي أصلها مؤرخ في 08 يناير 2018. 

شهادة إدارية مؤرخة في 12 ديسمبر 2019. 

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

الساعة 00 : 10 صباحا. 

مطلب رقم 131118 - 24

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالبو التحفيظ :

1 - سليمان اكلي بن احمد بنسبة 1/2

2 - اكلي الويزة بنت احمد بنسبة 1/4

3 - اكلي فوزية بنت احمد بنسبة 1/4

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اكلي".

نوعـه : . أرض عارية. 

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

: دهار السلوم.

مساحته : 02 آر 02 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد 26209 - 24، ورثة احمد اكلي؛

شماال : الويزة اكلي؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : فوزية اكلي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم مقاسمة عدلي مضمن بسجل األمالك رقم 140 صحيفة 74 

عدد 58 بتاريخ 11 فبراير 2019. 

صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي اصلها مضمن بسجل التركات 

والوصايا رقم 26 صحيفة 140 عدد101 بتاريخ 03 اغسطس 2006. 

صورة طبق االصل لرسم إراتة عدلي أصلها مؤرخ في 24 ديسمبر 1998.

صورة طبق األصل لرسم شراء عدلي أصله مضمن بدفتر االمالك رقم 64 

صحيفة142 عدد172 بتاريخ 10 اكتوبر 1975

االمالك  بدفتر  اصلها مضمن  لرسم شراء عدلي  األصل  صورة طبق 

رقم 41 صحيفة 358 عدد 429 بتاريخ 17 اكتوبر 1970 

شهادة إدارية مؤرخة في 24 يناير 2020. 

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

الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 131119 - 24

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالبو التحفيظ : 

دحمان فكري بن عبد السالم بنسبة 14/88

فاطمة دحماني بنت محمد بنسبة 11/88

نعيمة دحمان بنت عبد السالم بنسبة 7/88

فريدة دحمان بنت عبد السالم بنسبة7/88

سعيد دحمان بن عبدالسالم بنسبة 14/88

لطيفة دحمان بنت عبد السالم بنسبة7/88

سميرة دحمان بنت عبد السالم بنسبة7/88

محمد دحمان بن عبد السالم بنسبة14/88

عائشة دحمان بنت عبد السالم بنسبة7/88

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دحمان".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وثالث طوابق علوية ومرفق بالسطح

موقعه : مدينة احلسيمة ،شارع امبارك البكاي رقم 150.

مساحته : 85 س .

حدوده : 

شرقا : ورثة عبد السالم املوساوي ؛



عدد 1102 - 17 جمادى االخرة 1441 )12 فبراير 2020(1074

شماال : ورثة فاطمة بغداد 

جنوبا : عبد السالم بلحاج؛

غربا : الشارع

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم إراثة عدلي مضمن بسجل التركات والوصايا رقم 49 صحيفة 216 

عدد 130 بتاريخ 29 سبتمبر 2017.

طلب مترجم عن اللغة االسبانية حتت عدد 2344.

أصل الطلب باللغة االسبانية حتت عدد 2344.

عقد بيع عرفي مترجم عن االسبانية أصله مؤرخ في 11 اغسطس 1958.

عقد بيع عرفي باللغة االسبانية مؤرخ في 11 اغسطس 1958.

شهادة عدم التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 14 يونيو 2019. 

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

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 131120 - 24

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : جناح ابن حسن لكالك.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تزربني".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن ، احملل املدعو : "تزربني حي بركم 2 ".

مساحته : 01 آر 05 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : خدوج املساوي؛

شماال : الشارع؛ 

جنوبا : ورثة ادريس؛

غربا : حنني املوساوي؛ 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم تسليم باجملان عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 143صحيفة 

215 عدد 209 بتاريخ 25 سبتمبر 2019.

صحيفة   89 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  2

125عدد 138 بتاريخ 18 مارس 2013.

عقد صدقة عرفي ثابت التاريخ في 17 ابريل 2012. 

شهادة ادارية مؤرخة في 29 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 31 مارس 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131121 - 24

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد ابولقاسم بن عبد السالم

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابولقاسم ".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة امزورن، احملل املدعو : " اَيت موسى 

واعمر حي اَيت موسى"

مساحته : 01 اَر 

حدوده : 

شرقا : الشارع؛

شماال : الشارع ؛

جنوبا : خدوج اسويق ؛

غربا : احمد بلحاج ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 143 صحيفة 434 

عدد 394 بتاريخ 27 نوفمبر 2019.

رسم وكالة عدلي مضمن بالكناش رقم 01/2019 صحيفة 656 عدد 656 

بتاريخ 10 اكتوبر 2019.

وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 31 ديسمبر 2019.

صورة مطابقة لألصل من رسم إراثة وفريضة عدلي أصلها مؤرخ في 

05 سبتمبر 2014.

صورة مطابقة لألصل من رسم وكالة عدلي أصلها مضمن بسجل 

باقي الوثائق رقم 62 صحيفة 369 عدد 296 بتاريخ 14 ديسمبر 2014.

بسجل  مضمن  أصلها  عدلية  وكالة  لرسم  لألصل  مطابقة  صورة 

باقي الوثائق رقم 62 صحيفة 367 عدد 294 بتاريخ 14 ديسمبر 2014. 

مضمن  أصلها  عدلي  إراثة  برسم  ملحق  لرسم  األصل  طبق  صورة 

 20 بتاريخ   354 عدد   437 صحيفة   092 رقم  الوثائق  باقي  بسجل 

نوفمبر 2019

صورة مطابقة لألصل من رسم إراثة وفريضة أصلها مضمن بسجل 

التركات رقم 49 صحيفة 443 عدد 267 بتاريخ 27 فبراير 2018

رسم وكالة عدلي مؤرخة في 25  سبتمبر 2019

 89 رقم  الوثائق  باقي  بسجل  مضمن  عدلي  امللكية  اثبات  رسم 

صحيفة 441 عدد 386 في 23 سبتمبر 2019

نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخة في 15 يناير 2020

شهادة إدارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131122 - 24

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : الشيخ محند عبد الواحد بن محمد .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عبد الواحد".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة ازمورن ، احملل املدعو : "تفنسة

مساحته : 06 آر 12 س تقريبا.
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حدوده : 

شرقا : عمراحملمدي؛

شماال : مصطفى الشيخ محند ؛ 

جنوبا : مرزوق مختار؛

غربا : محمد علي 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم إتبات ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوتائق رقم 79صحيفة 38 

عدد 212 بتاريخ 19 سبتمبر 2017.

وكالة عرفية ثابنة التاريخ في 08 نوفمبر 2019. 

شهادة التنافي مع القانون 25-90 مؤرخة في 13 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 11صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 10083 - 25

تاريخ االيداع : 29 يناير 2020 

طالبة التحفيظ : السيدة اميان بغدودي بنت سليمان.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " غريب القائد ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اميان ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 1 هـ 05 آ تقريبا . 

شماال : البغدودي محمد ؛

شرقا : البغدودي البغدودي، الطريق؛

جنوبا : ورثة احلاج علي ؛

غربا : ورثة احلاج علي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 95 عدد 39 في 10 أبريل 2012؛

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 108 عدد 95 في 02 ماي 2012؛

رسم هبة عدلي مضمن بكناش 165 عدد 123 في 19 يونيو 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 26 مارس 2012؛

على   2020 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10084 - 25

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق بوغازي بن عمر .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بودروة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بودروة ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف احملل املدعو " الدوميات ".

مساحته : 1 هـ 71 آ 42 س تقريبا . 

شماال : ورثة بياضي بوعزة ؛

ورثة  بوشعيب،  بياضي  ورثة  السالم،  عبد  بن  محمد  ورثة   : شرقا 

الكناوي بن احلبشي، بوعزة بن صالح البوكري؛

جنوبا : ورثة محمد البوغازي، ورثة محمد بن املعطي، ورثة البوغازي محمد ؛

غربا : البوكري عبد السالم .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 141 عدد 341 في 08 يونيو 2017؛

شهادة إدارية مؤرخة في 25 أبريل 2017؛

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10085 - 25

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السيد محمد بتوال بن لعناية.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " التيرس ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " التيرس ".

نوعه : أرض فالحية .

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

مساحته : 1 هـ 05 آ تقريبا . 

شماال : ورثة بوشعيب بن الطنجي ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 61572/س؛

اخلياطية،  اوالد عزوز كريش،  : 14494/د،  رقم  العقاري  الرسم   : جنوبا 

الطنجي الكبيرة ؛

غربا : ورثة اوالد املكي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مضمن بكناش 169 عدد 204 في 18 ديسمبر 2019؛

شهادة إدارية مؤرخة في 28 ديسمبر 2017؛

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 10086 - 25

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : السيد حجاجي محمد بن عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " طالع صالح ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " طالع صالح ".

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة موالني احملل املدعو " القدامرة "

مساحته : 20آ 65س تقريبا . 

شماال : الرسم العقاري رقم : 26263 - 25 ؛

شرقا : ورثة املصطفى ارسالن؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بكناش 127 عدد 87 في 07 ديسمبر 2015؛

رسم صدقة عدلي مضمن بكناش 6 عدد 331 في 30 نوفمبر 1994؛

نسخة لرسم شراء عدلي مضمن بكناش 25 عدد 302 في 29 يناير 2020؛

ملحق تقرير خبرة مؤرخ في 06 فبراير 2018؛

محضر إجراء قسمة مؤرخ في 14 أكتوبر 2019؛

صورة شمسية حملضر إصالحي مؤرخ في 22 نوفمبر 2019؛

تقرير خبرة مؤرخ في 22 مارس 2019؛

حكم ابتدائي ملف رقم 442/2017 مؤرخ في 15 ماي 2018؛

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى" حمري " 

مطلب رقم : 7195 - 25 

الذي أدرج االعالن عن حتديد باجلريدة الرسمية رقم : 624

املؤرخة في 15 ديسمبر 2010.

مسطرة  فان   2020 فبراير   03 فـي  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 : رقـم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " حمري  املسمى"  امللك  حتفيظ 

7195 - 25 الكائن باقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة 

تتابع من االن فصاعدا في اسم السيدين : 

سعيد البوشتاوي بن محمد بنسبة 8/15

مراد مجهد بن محمد بنسبة 7/15

وذلك استنادا على الوثائق املودعة سابقا وكذا : 

حكم االبتدائي عدد 272/14 بتاريخ 25 نوفمبر 2014

ملف عدد 18/14 .

قرار استئنافي رقم : 4909 بتاريخ 20 يونيو 2016

ملف عدد 2550/1403/2015.

شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 13 فبراير 2018 .

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 26 كناش 108 بتاريخ 04 اكتوبر 2013.

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 25 كناش 108 بتاريخ 04 اكتوبر 2013.

وكالة عرفية مؤرخة في 08 يوليو 2013.

حكم ابتدائي عدد 680/12 ملف حالة مدنية عدد 3439/11 بتاريخ 26 

ابريل 2012.

نسخة كاملة من رسم الوالدة مؤرخة في 24 سبتمبر 2019.

نسخة موجزة من رسم الوالدة مؤرخة في 11 اكتوبر 2019.

احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان 

مصطفى مــازي    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3789 - 26

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالب التحفيظ : محمد بوزوبع بن هاشم

بصفته طالب التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : "محيجرة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخلياطي "

نوعه : ارض عارية

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

مساحته : 01 هكتار 78 ار 28 سنتيار

حدوده : 

القطعة األولى : 

شماال : الرسم العقاري 43676 - 26

جنوبا : مطلب التحفيظ 1328 - 26

شرقا : الرسم العقاري 38294 - 26

غربا :  الطريق الرئيسية 3301

القطعة الثانية : 

شماال : الرسم العقاري 43678 - 26

جنوبا : مطلب التحفيظ 1328 - 26

شرقا : الطريق الرئيسية 3301

غربا :  ورثة اخلياطي بن محمد

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - نسخة لرسم ملكية عدلي عدد 106 ص 151 كناش االمالك 05 

بتاريخ 21 يونيو 1939

االمالك 12  - نسخة لرسم شراء عدلي عدد 546 ص 425 كناش   2

بتاريخ 06 ديسمبر 1970

3 - رسم مطابقة اسم عدلي عدد 527 كناش اخملتلفة عدد 95 

بتاريخ 11 اكتوبر 2018
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4 - نسخة لرسم اراثة عدلي عدد 189 كناش التركات 26 بتاريخ 13 

يوليو 2011

5 - نسخة لرسم شراء عدلي عدد 380 كناش األمالك 30 بتاريخ 

04 اكتوبر 2012

 41 األمالك  كناش   389 عدد  عدلي  اصالح  لرسم  نسخة   -  6

بتاريخ 22 ديسمبر 2014

7 - رسم استدراك عدلي عدد 516 كناش اخملتلفة 95 بتاريخ 09 اكتوبر 2018

8 - نسخة لرسم موجب استمرار عدلي عدد 390 كناش األمالك 41 

بتاريخ 22 ديسمبر 2014

زناتة  قيادة  قائد  عن  صادرة  09/م.ش.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  9

بتاريخ 30 اغسطس 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 ابريل 2020 على 

الساعة 09 و 30د صباحا

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

عبد احلميد سفيان    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 41364 - 27

تاريخ االيداع : 30 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : محمد بوكنني بن بوكننب. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بويزورزا بوكنني"

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة اكلموس ملحة موالي بوعزة ، جماعة 

سبت ايت رحو ، املكان املدعو : تاعشيرت .

مساحته : 06 هـ 30 آر 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد والسعيد ؛

شرقا : الغابة ) ملك غابوي ( ؛

جنوبا : الغابة ) ملك غابوي ( ، طالب التحفيظ ؛ 

غربا : الغابة ) ملك غابوي (.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 51 مؤرخ في 31 ديسمبر 2013 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 710 مؤرخ في 08 ديسمبر 2004؛

3 - رسم شراء عدلي عدد 22 مؤرخ في 05 مارس 2017 ؛

4 - احصاء تركة عدد 247 مؤرخ في 10 ابريل 2016 ؛

5 - نسخة من شراء عدد 1211 مؤرخ في 06 ابريل 2016 ؛

6 - رسم شراء عدلي عدد 53 مؤرخ في 25 مارس 2017 ؛

7 - نسخة من شراء عدد 689 مؤرخ في 22 نوفمبر 2004؛ 

8 - محضر قسمة عدد 1754/2017 مؤرخ في21 نوفمبر 2019 

9 - حكم ابتدائي عدد 156 مؤرخ في 17 يونيو 2019 ؛

10 - تقرير خبرة مؤرخ في 19 ابريل 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 31 مارس 2020 على 

الساعة العاشرة .

مطلب رقم 41365 - 27

تاريخ االيداع : 31 يناير 2020. 

طالبة التحفيظ : مينة رحيم بنت عمر . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مينة"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة اكلموس ملحقة وجماعة احلمام املكان 

املدعو : تيغزى .

مساحته : 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

شرقا : بوعيد خاطب ؛

جنوبا : بوعيد خاطب ؛

غربا : ممر ) ملك عمومي( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 380 مؤرخ في 11 فبراير 2016 ؛

2 - نسخة من رسم معاوضة عدلي عدد 266 مؤرخ في 26 مارس 2004.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 31 مارس 2020 على 

الساعة العاشرة والنصف .

مطلب رقم 41366 - 27

تاريخ االيداع : 31 يناير 2020. 

طالب التحفيظ : امحمد دروسي بن الصالح . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امحمد"

نوعه : ارض عارية .

النسور املكان  دائرة خنيفرة، ملحة وجماعة كاف  و  اقليم    : موقعه 

املدعو : كاف النسور املركز .

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد امحزون ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛
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جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : محمد تقات.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 316 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 ؛

2 - رسم ملكية عدلي عدد 35 مؤرخ في 07 ابريل 2017؛

3 - صورة طبق االصل لشهادة ادارية عدد 65 مؤرخة في 04 سبتمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 31 مارس 2020 على 

الساعة الواحدة زواال .

مطلب رقم 41367 - 27

تاريخ االيداع : 31 يناير 2020. 

طالبة التحفيظ : فاطمة زيان بنت عبدالقادر . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فاطمة"

نوعه : ارض عارية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة، ملحة وجماعة كاف النسور ، املكان 

املدعو : كاف النسور املركز .

مساحته : 01ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد امحزون ؛

شرقا : محمد تقات ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : محمد امحزون .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 171 مؤرخ في 19سبتمبر 2019 

2 - رسم ملكية عدلي عدد 35 مؤرخ في07 ابريل 2017

3 - صورة شمسية طبق االصل لشهادة ادارية عدد 66 مؤرخة في 04 

سبتمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 31 مارس 2020 على 

الساعة الثانية عشر والنصف .

مطلب رقم 41368 - 27

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : عبد اجمليد بنقاسم بن العربي. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عبد اجمليد"

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابقني .

موقعه : مدينة خنيفرة،املكان املدعو : حي السيري .

مساحته : 61 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابصار يامنة ؛

شرقا : الزيداني عقى ؛

جنوبا : ورثة حمادي و ابراهيم ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 114 مؤرخ في 29 ديسمبر2008

2 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 418 مؤرخ في 13 ماي 2008

3 - شهادة ادارية عدد 18 مؤرخة في 19 يناير 2020 . 

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

الساعة التاسعة .

مطلب رقم 41369 - 27

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : موحى و احلاج وبلقاسم بن موحى . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تغزوت البرج 01"

نوعه : ارض فالحية بها اشجار .

موقعه : اقليم خنيفرة، دائرة وجماعة القباب املكان املدعو : دوار بويعقوب .

مساحته : 01 هـ 18 ار49 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : محمد وبلقاسم ؛

غربا : موحى واعزيز.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدد 100 مؤرخ في 22 يناير 2019.

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

الساعة العاشرة .

مطلب رقم 41370 - 27

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : موحى و احلاج وبلقاسم بن موحى. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تغزوت البرج 02"

نوعه : ارض فالحية بها منزل واصبل واشجار .

دوار   : املدعو  املكان  القباب  وجماعة  دائرة  خنيفرة،  اقليم   : موقعه 

بويعقوب .

مساحته : 01 هـ 39 ار 08 س تقريبا.
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حدوده : 

شماال : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

شرقا : موحى وعزيز وبلقاس ، مصطفى وبلقاس ؛

جنوبا : الواد ) ملك عمومي ( ؛

غربا : سيدي وبلقاس .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدد 63 مؤرخ في 22 يناير 2019.

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

الساعة احلادية عشرة و النصف .

مطلب رقم 41371 - 27

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2020. 

طالبا التحفيظ على الشياع و بالتساوي : 

1 - العدناني اقدي بن سيدي عال

2 - امباركة اخمال بنت حمادي. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امباركة والعدناني"

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن مستودع .

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

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : احلاج الصحراوي ؛ 

غربا : الزنقة ) ملك حضري (؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 840 مؤرخ في 05 سبتمبر 2019 ؛

2 - رسم احصاء تركة عدلي عدد 131 مؤرخ في 19 مارس2007 

3 - رسم احصاء تركة عدلي عدد 196مؤرخ في 19 ابريل 2019

4 - رسم اراثة وفريضة عدد 176مؤرخ في 08 مارس2007

5 - رسم شراء عدلي عدد 517/ 92 مؤرخ 05 فبراير 1992

6 - شهادة ادارية عدد 01 مؤرخة في 08 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة .

مطلب رقم41372 - 27

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : محمد باجوار بن اعلي. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " توتكدي"

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : اقليم و دائرة خنيفرة، جماعة لهري،املكان ، املدعو : مزارع لهري .

مساحته : 08 هـ 87 ار61 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : موالي الصالح ؛

شرقا : الواد ، الشعبة ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : بن رضوان حسن ؛

غربا : موالي الصالح .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 855 مؤرخ في 27 ابريل 2006 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 877 مؤرخ في 27 ابريل 2006 ؛

2 - رسم شراء عدلي عدد 2925 مؤرخ في 24 اكتوبر 2002؛ 

3 - رسم موجب قسمة عدلي عدد 2898 مؤرخة في 16 اكتوبر 2002 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41373 - 27

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : محمد بن قالها بن احمد . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن قالها"

نوعه : ارض عارية .

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

مساحته : 03 ار39 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 7299 - 27؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛

غربا : حميد املصدق.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 1185 مؤرخ في 13 نوفمبر 2015.

- شهادة ادارية عدد 01 مؤرخة في 09 يناير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف.

مطلب رقم 41374 - 27

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2020. 

طالبة التحفيظ : فاطمة عاشور مياني بنت محمد . 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فاطمة عشور"
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نوعه : ارض عارية .

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

مساحته : 01 ار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا : محمد بن تقليت ؛

جنوبا : اعراب فتيحة ؛

غربا : اعراب صفية .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي عدد 14 مؤرخ في 02 يناير 2020 ؛

2 - عقدشراء عدلي عدد 514 مؤرخ في فاحت غسطس 2019 ؛

3 - نسخة من شراء عدلي عدد 724مؤرخة في 05 اكتوبر 1979؛

4 - شهادة ادارية عدد 99 مؤرخة في19نوفمبر 2019 . 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 06 ابريل 2020 على 

الساعة احلدية عشر .

مطلب رقم 41375 - 27

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : ميمون اعقاوي بن موحى. 

االسم الذي يعرف به امللك : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيغزرين"

نوعه : ارض فالحية .

املكان  الزياني،  احمو  موحى  جماعة  خنيفرة،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

املدعو : مزارع ايت باجي .

مساحته : 05هـ تقريبا.

حدوده : 

شماال : محادي بن حمي ؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي (؛ 

جنوبا : مولود بن موحى ؛

غربا : مولود بن موحى .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي عدد 340 مؤرخ في 17 سبتمبر 2019 ؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي عدد 960 مؤرخ في فاحت ابريل 1991 ؛ 

3 - شهادة ادارية عدد 03 مؤرخة في 29 يناير 2020 . 

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

الساعة العاشرة .

خالصة إصالحية – تتعلق بامللك املسمى " تيزي تزارت02 " 

ذي مطلب رقم 15867 - 27 الذي أدرج االعالن عن حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 945 املؤرخة في 08 فبراير 2017. 

مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في 04 فبراير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " تيزي تزارت02 " ذي مطلـب رقم 15867 - 27 الكائن 

باقليم خنيفرة، دائرة القباب جماعة ايت اسحاق احملل املدعو : مزارع 

التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  االن  من  تتابع  داود،  ايت 

باملساحة التي اظهرها التصميم العقاري و هي : 01 هـ 87 ار 69 س 

عوضا عن تلك املصرح بها اثناء ايداع املطلب املذكور .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 50400 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  31  يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد نبيل اتبير بن احلسني. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : دار رقم 315 سيدي داود.

اإلسم الـذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار رقم 315 سيدي داود. 

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

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، احملل املدعو : حي سيدي داود.

مسـاحتـه : 99 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ارجوم فاطمة .

شـرقـا : عائشة اوراجيم .

جـنـوبا : الطريق .

غـربـا : القرطاوي سليمان .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2019 

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 اغسطس 2019 

- نسخة مطابقة لألصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 2017 

- نسخة مطابقة لألصل لوكالة عدلية مؤرخة في 09 يناير 2019 

- نسخة مطابقة لألصل لوكالة عدلية مؤرخة في 04 يناير 2019 .

-رسم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم : فاحت ابريل 2020 على الساعة : التاسعة 

والنصف صباحا.
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مطلب رقم 50401 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  03  فبراير 2020.

امالك  مندوب  عنها  -ينوب  اخلاص  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مدرسة تفليت.

اإلسم الـذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة تفليت. 

نـوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن مدرسة ؛

امغران   : املدعو  احملل  توندوت،  جماعة  ورزازات،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

دوار تفليت.

مسـاحتـه : 01 هك 32 ار 42 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي .

شـرقـا : اراضي اجلموع .

جـنـوبا : اراضي اجلموع .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

صورة من قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 

- صورة من قرار اإلدن باإلقتناء مؤرخة في 12 ابريل 2019 

- عقد شراء مثبث التاريخ في 06 اغسطس 2019 

- مستخرج كناش احملتويات مؤرخ في 23 يناير 2020 

-رسم موقعي ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  03  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقم 50402 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  03  فبراير 2020.

امالك  مندوب  عنها  اخلاص-ينوب  امللك  الدولة   : التحفيظ  طالبة 

الدولة بورزازات -. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : مدرسة زاوية لوطي.

اإلسم الـذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة زاوية لوطي. 

نـوع امللك : ارض بها بناية عبارة عن مدرسة ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة توندوت، احملل املدعو : امغران.

مسـاحتـه : 37 ار 12 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : الزنقة .

غـربـا : اراضي اجلموع .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : 

- صورة من قرار مجلس الوصاية مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 

- صورة من قرار اإلدن باإلقتناء مؤرخة في 12 ابريل 2019 

- عقد شراء مثبث التاريخ في 06 اغسطس 2019 

- مستخرج كناش احملتويات مؤرخ في 23 يناير 2020 

- رسم موقعي . ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  04  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 50403 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  04  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات. 

االسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : سيدي مسكور.

االسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : سيدي مسكور. 

نـوع امللك : ارض بها بناية ؛

موقعه : مدينة تنغير، جماعة اجلماعة الترابية لتنغير، احملل املدعو : 

سيدي مسكور.

مسـاحتـه : 1 ار 80 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : موحى عبو نايت اللقي .

شـرقـا : حلسن احرى .

جـنـوبا : الزنقة .

غـربـا : ايت حسو علي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  احصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

مؤرخ في 18 فبراير 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 50404 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  04  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات. 

االسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : املقبرة القدمية بإلكان.

االسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : املقبرة القدمية بإلكان. 

نـوع امللك : مقبرة ؛

موقعه : مدينة تنغير، جماعة اجلماعة الترابية لتنغير، احملل املدعو : إلكان.

مسـاحتـه : 02 هـ تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الزنقة .

شـرقـا : الزنقة .

جـنـوبا : الزنقة .

غـربـا : الزنقة .
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احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  احصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

مؤرخ في 05 ديسمبر 2019 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقم 50405 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  05  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى الوالد بن موالي عبد العزيز. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : شعبة بن عزوز.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : شعبة بن عزوز. 

نـوع امللك : ارض عارية ؛

موقعه : اقليم ودائرة ورزازات، جماعة سكورة، احملل املدعو : دوار اوالد سعيد.

مسـاحتـه : 06 آر 24 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : شوقي حلسن .

شـرقـا : الطريق رقم 10 .

جـنـوبا : االخوان ايت محتاج .

غـربـا : ورثة بن املكي وورثة موالي علي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل املـلك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 اكتوبر 2019

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 ابريل 2019. 

- شهادة إدارية مؤرخة في 08 يناير 2020. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  07  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقم 50406 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  06  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ام ورار.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ام ورار. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

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

حارة امردول.

مسـاحتـه : 06 ار40 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت الساهل العربي .

شـرقـا : منصور علي .

جـنـوبا : احماد اثريشيت .

غـربـا : االوقاف وورثة احلاج حلبيب بوزركان .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  ابريل 2020 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

مطلب رقم 50407 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  06  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : انفال.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : انفال. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

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

حارة امردول.

مسـاحتـه : 12 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : االوقاف .

شـرقـا : االوقاف .

جـنـوبا : اسماعيل ابالغ .

غـربـا : ممر عمومي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة و 

النصف صباحا.

مطلب رقم 50408 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  06  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اشريط موساليما.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اشريط موساليما. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

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

حارة امردول.

مسـاحتـه : 10 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : االوقاف .

شـرقـا : االوقاف .

جـنـوبا : الساقية .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.
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مطلب رقم 50409 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  06  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ميقوزان 5.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ميقوزان 5. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

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

حارة امردول.

مسـاحتـه : 09 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف و االوقاف .

شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  ابريل 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف بعد الزوال.

مطلب رقم 50410 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  06  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اكر حيحان 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اكر حيحان 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

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

حارة امردول.

مسـاحتـه : 09 ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي و االوقاف .

شـرقـا : املصرف .

جـنـوبا : املصرف .

غـربـا : محمود بن احملجوب و االوقاف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  ابريل 2020 على الساعة : الواحدة و 

النصف بعد الزوال.

مطلب رقم 50411 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  06  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : موسى احمد 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : موسى احمد 3. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

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

حارة امردول.

مسـاحتـه : 10 ار 50 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : املصرف .

شـرقـا : منصور علي بن املدني .

جـنـوبا : ورثة احملجوب بن حدا .

غـربـا : االوقاف و احلاج محمد علي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 31 مارس 2011 ؛

و  الثانية   : الساعة  ابريل 2020 على    06  : يوم  عملية حتديده ستقع 

النصف بعد الزوال.

مطلب رقم 50412 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  06  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : املشيرع الصغير.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : املشيرع الصغير. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

احملل  لكراير،  يحيى  اوالد  جماعة  أكدز،  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

املدعو : اوالد مساعد.

مسـاحتـه : 02 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت مادي العربي .

شـرقـا : ايت مادي العربي .

جـنـوبا : ايت مادي العربي .

غـربـا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 20 ماي 2013 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  ابريل 2020 على الساعة : التاسعة و 

النصف صباحا.

مطلب رقم 50413 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  06  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : املشيرع الكبير.
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اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : املشيرع الكبير. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

احملل  لكراير،  يحيى  اوالد  جماعة  أكدز،  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

املدعو : اوالد مساعد.

مسـاحتـه : 08 ار 30 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ايت مادي العربي و ايت احلاج ابراهيم .

شـرقـا : ايت احلاج ابراهيم .

جـنـوبا : ايت احلاج ابراهيم .

غـربـا : ايت مادي العربي و ايت احلاج ابراهيم .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 20 ماي 2013 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة و 

النصف صباحا.

مطلب رقم 50414 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  06  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : ادار البراني 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : ادار البراني 3. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة تنزولني، احملل املدعو : قصبة اخملزن.

مسـاحتـه : 19 هـ 10 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : الشعبة .

شـرقـا : االوقاف .

جـنـوبا : الشعبة .

غـربـا : االوقاف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 26 ديسمبر 2016 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقم 50415 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  06  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اخليج 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اخليج 2. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

احملل  لكراير،  يحيى  اوالد  جماعة  أكدز،  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

املدعو : اوالد مساعد.

مسـاحتـه : 04 ار تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : مسلك للمرور .

شـرقـا : ايت احلاج ابراهيم .

جـنـوبا : ايت احلاج ابراهيم .

غـربـا : ورثة السواكن .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 20 ماي 2013 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  ابريل 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف بعد الزوال.

مطلب رقم 50416 - 28

تـاريــخ اإليــداع :  06  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه الـملك حـالـيـا : اخليج 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للمـلك : اخليج 3. 

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

احملل  لكراير،  يحيى  اوالد  جماعة  أكدز،  دائرة  زاكورة  اقليم   : موقعه 

املدعو : اوالد مساعد.

مسـاحتـه : 01 ار 30 س تـقـريـبـا.

حــدوده : 

شمــاال : ورثة املدني بن حمود .

شـرقـا : عمر الناصري .

جـنـوبا : مسلك للمرور .

غـربـا : حلسن محمود .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : املـلك  أصل 

بتاريخ : 20 ماي 2013 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  06  ابريل 2020 على الساعة : الواحدة و 

النصف بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    
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محافظة الرماني

خالصة إصالحية

تتعلق بامللك املدعو " بير العربي بن غالية وعني الدفلة "

موضوع مطلب التحفيظ رقم 22927/ر الكائن بدائرة الرماني

قيادة وجماعة الزحيليكة، قبيلة النغامشة ، فرقة آيت الشرقي ،

دوار لكبابرية، الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 2045 املؤرخة في 04 يناير 1952

املتبوع باعالن عن انتهاء التحديد منشور باجلريدة الرسمية عدد 3171 

بتاريخ 08 اغسطس 1973

وخالصة إصالحية منشورة باجلريدة الرسمية عدد 1072

املؤرخة في 17 يوليو 2019 وإعالن جدد عن انتهاء التحديد

منشور باجلريدة الرسمية عدد 1072 املؤرخة في 17 يوليو 2019.

مسطرة  فان   ،2020 فبراير   07 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضـى 

حتفيظ امللك املسمى " بير العربي بن غالية وعني الدفلة " موضوع 

مطلب التحفيظ رقم 22927/ر الكائن بدائرة الرماني قيادة وجماعة 

لكبابرية،  دوار  الشرقي،  آيت  فرقة   ، النغامشة  قبيلة  الزحيليكة، 

التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  أصبحت 

العقاري وهي 39 هـ 62 آرا و34 سننتيارا عوضا عن املساحة املصرح 

املودعة  الرسوم  على  بناء  وذلك  التحفيظ،  مطلب  إيداع  أثناء  بها 

سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ وكذا بناء على :

-رسم موجب إصالح مساحة عدلي مؤرخ في 04 جمادى الثانية 1441 

) 30 يناير 2020 ( مضمن بعدد 100 صحيفة 84 كناش رقم 42 توثيق الرماني.

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني 

الشريف البقالي    

 

محافظة سيدي قاسم 

مطلب رقم 35968 - 30 

تاريخ اإليـداع : 05 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بوزان.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : " برية بن سعيد".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " برية بن سعيد".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة اجملاعرة، جماعة ونانة، احملل املدعو : 

"برية بن سعيد".

مساحته : 1 هـ 09 آر 79 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : محسن محمد و اخلمار نتمو ؛

جنوبا : مصطفى العثماني؛

شرقا : عبد اجمليد الشنتوفي ؛ 

غربا : محمد العنصري.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : احليازة الطويلة األمد.

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 35969 - 30 

تاريخ اإليـداع : 05 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة بوزان.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "التبار".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "التبار".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم و دائرة وزان، قيادة و جماعة سيدي بوصبر، احملل املدعو : "التبار".

مساحته : 80 آر 23 س تقريبا . 

حدوده : 

شماال : األحباس ؛

جنوبا : عبد اهلل بلكحل و عبد اهلل الغزواني؛

شرقا : األحباس و الشعبة ؛ 

غربا : عبد اهلل الغزواني بلحسن.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : احليازة الطويلة األمد.

على   2020 أبريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

مطلب رقم 35970 - 30 

تاريخ اإليـداع : 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عثمان قونى بن محمد بن عمر.

االسم الذي يعرف بـه امللك حاليــا : "الغرسة".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الغرسة".

نوعـه : أرض عارية.

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

مساحته : 1 آر تقريبا . 

حدوده : 

شماال : سليمان قونى ؛

جنوبا : زنقة عرضها 10 أمتار؛

شرقا : اخلمار قونى ؛ 

غربا : سعيد قونى.
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 12 أبريل 2007؛

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في فاحت رجب 1440 8 مارس 2019 مضمن 

بعدد 129 صحيفة 149 كناش األمالك رقم 63 بقسم التوثيق بوزان.

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

.)10h( الساعة العاشرة صباحا

 احملافظ على األمالك العقارية بسيدي قاسم 

عبد اللطيف مريزيك    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-145961

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020 .

طالبا التحفيظ :

السيد عبد اللطيف نايت همو بن ابراهيم ،

السيد احلسن بواللواح بن أحمد ،

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك " دار وانزيك "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار وانزيك "

نوعه : أرض عارية ،

حي  املدعو"  احملل  تيزنيت  اقليم  تافراوت  وباشوية  بلدية   : موقعه 

تيفراضني "،

مساحته : 02 آ 28 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : العربي اكرام ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : ورثة احلاج أحمد بن علي همو ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 ، 

على   2020 ابريل  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145962

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد بلعيد امعيو بن عبد اهلل ،

االسم الذي يعرف به امللك " ملك امعيو "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك امعيو "

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها منزل للسكنى يتكون من حتت 

أرضي وطابقني علويني والباقي عبارة عن حديقة ،

موقعه : جماعة وقيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" 

دوار اكلز"،

مساحته : 01 آ 35 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : محمد املودن وعلي فقيري ، 

جنوبا : ممر وبلعيد امعيو ،

غربا : ممر وبلعيد امعيو ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 29 يونيو 2017 ، 

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 09 ماي 2017 ،

على   2020 ابريل  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 30 بعد الزوال.

مطلب رقم 31-145963

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان حجي بن احلسن ،

االسم الذي يعرف به امللك " تيفراضن "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حجي "

نوعه : أرض محاطة بسور بجزء منها منزل للسكنى يتكون من حتت 

أرضي وطابقني علويني والباقي عبارة عن أرض صخرية عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" طريق أملن "،

مساحته : 11 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : زنقة بعضا وعابد أبصوص ، 

شرقا : ممر ، 

جنوبا : نور الدين مصطفى ومن معه ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ماي 2017 ، 

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 18 يونيو 2018 ،

على   2020 ابريل  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 31-145964

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة رقية باشا بنت عبد اهلل ،

االسم الذي يعرف به امللك " ملك باشا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" ملك باشا"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" حي اغير نتركانت"،
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مساحته : 01 آ 84 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ورثة عبد الرحمان الرحماني ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : ورثة عبد الرحمان الرحماني ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 يونيو 2018 ، 

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 10 ديسمبر 2018 ،

على   2020 ابريل  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145965

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : جمعية تكضيشت للتنمية والتعاون في شخص 

رئيسها السيد علي ايت اعز بن سعيد ،

االسم الذي يعرف به امللك " اكونكا 15"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك"اكونكا15"

نوعه : أرض عارية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" اكلكال "،

مساحته : 82 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : جمعية تيزي نترقتني ، 

جنوبا : جمعية تزغت ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 ، 

وكالة محررة تابتة التاريخ في 08 أغسطس 2018 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 10 ديسمبر 2018 ،

على   2020 ابريل  فاحت  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-145966

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسني شقيري بن علي ،

االسم الذي يعرف به امللك " دار الشقيري "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " دار الشقيري "

والباقي  أول  وطابق  سفلي  من  بناية  منها  بجزء  عارية  أرض   : نوعه 

عبارة عن حديقة ،

موقعه : بلدية وباشوية تيزنيت احملل املدعو"خارج باب أكلو"،

مساحته : 03 آ 10 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : احلسن شقيري ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : رع رقم 31-12088 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-3330 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

عقد قسمة عرفي تابت التاريخ في 05 مارس 2015 ،

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ماي 1943 ، 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 1942 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 17 أغسطس 2007 ،

نسخة طبق االصل لرسم اراثة عدلي مؤرخ في21 مارس 1986، 

شهادة ادارية مؤرخة في 27 يناير 2020 عدد 147/7/2020.

على   2020 ابريل   06 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 صباحا .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " املدينة 3"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4201 

بتاريخ 05 ماي 1993،

حتفيظ  مسطرة  فإن  ديسمبر2019   30 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

امللك املسمى " املدينة 3 " مطلب التحفيظ رقم 2955 - 31 الكائن بجماعة 

وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد هيزور 

املودعة سابقا  والوثائق  العقود  وذلك مبقتضى نفس  ابراهيم  بن  العزيز  عبد 

تأييدا للمطلب املدكور وكذا : 

- صورة لعقد شراء عرفي مؤرخ في 10 مارس 1989،

- نسخة طبق ايالصل لعقد تنازل عرفي مؤرخ في 21 فبراير 2008 ،

- حكم ابتدائي عدد 29 بتاريخ 24 مارس 2004 ملف حتفيظ رقم 41/2000 ،

- قرار استئنافي عدد 323 الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2005 ملف رقم 178/04

- قرار اجمللس االعلى عدد 1069 املؤرخ في 28 مارس 2007 ملف مدني 

عدد 527/1/1/2006 

رقم  ملف   2008 ابريل   15 بتاريخ  صادر   162 عدد  استئنافي  قرار   -

 51/2007

- شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 12 نوفمبر 2010 

- شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 25 سبتمبر 2009

والباقي بدون تغيير .
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " سكيض اخوان"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 376 

بتاريخ 15 مارس 2006،

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 22 يناير 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " سكيض اخوان " مطلب التحفيظ رقم 15204 - 31 

الكائن باحملل املدعو" شعبة االصم " بلدية وباشوية تيزنيت تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

- احليان خديجة بنت محمد بحصة 40320/5040 

-فطيمة سكيض بنت بجمع بحصة 40320/4872

- أحمد سكيض بن بجمع بحصة 40320/9744

- محمد سكيض بن بجمع بحصة 40320/9744

- زينة سكيض بنت بجمع بحصة 40320/4872 

- لطيفة سكيض بنت بجمع بحصة 40320/4872

- احلسن سكيض بن امحمد بحصة 40320/392

- عبد اهلل سكيض بن امحمد بحصة 40320/392

- رشيدة سكيض بنت امحمد بحصة 40320/196

- ملياء سكيض بنت امحمد بحصة 40320/196 

ملساحة قدرها 04 آ 81 س وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املدكور وكذا : 

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2015 ،

- ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 08 يناير 2020 

- رسم فريضة عدلي مؤرخ في 30 ماي 2019 ،

- صورة طبق االصل لرسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 25 أبريل 2018 ،

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية

تتعلق بامللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1674 ق مدرسة تيغزا "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1054 

بتاريخ 13 مارس 2019،

حتفيظ  مسطرة  فإن   2020 يناير   30 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب   " تيغزا  مدرسة  ق   1674 الدولة  تبيزنيت  املسمى"  امللك 

تارسواط  جماعة  تيغزا"  املدعو"مدرسة  باحملل  الكائن   31  -  138717 رقم 

قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت تتابع من اآلن فصاعدا في اسم نفس 

طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 06 آر 56 سنتيار وذلك مبقتضى نفس 

العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املدكور وكذا

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

28 يناير 2020 .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية

 تتعلق بامللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1672 ق مدرسة تونني "

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1054 

بتاريخ 13 مارس 2019،

مسطرة  فإن   2020 يناير   30 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى" تيزنيت الدولة 1672 ق مدرسة تونني " مطلب 

 " تونني  املدعو"مدرسة  باحملل  الكائن   31  -  138722 رقم  التحفيظ 

جماعة تارسواط قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت تتابع من اآلن 

فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 05 آر 

42 سنتيار وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا 

للمطلب املدكور وكذا

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

28 يناير 2020 .

والباقي بدون تغيير .

إعالن عن إيداع البيان والتصميم التجزيئيني

ملنطقة التحفيظ اجلماعي تارسواط

التجزيئيني  والتصميم  البيان  إيداع  مت  أنه  العموم  علم  في  ليكن 

قائد  مبكتب  تارسواط  املدعوة  اجلماعي  العقاري  التحفيظ  ملنطقة 

قيادة أملن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت، تطبيقا ملقتضيات الفصل 4 

و10 من الظهير الشريف رقم 1-69-174 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 

لألمالك  القروية  لألمالك  العقاري  التحفيظ  بشأن   )1969 يوليو   25(

البيان  هذا  على  مجانا  اإلطالع  األمر  يهمه  من  لكل  ويجوز  القروية. 

مبقر السلطة احمللية، واحملافظة العقارية عمال مبقتضيات الفصل 11 

من الظهير املذكور.

احملافظ على املالك العقارية بتزنيت

عبدالقادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62229 - 35

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة بيفزضاض.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة بيفزضاض.

نوعه : أرض بها مدرسة.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة وجماعة تدزي مدرسة بيفزضاض. 

مساحته : 08 آ 15 س تقريبا.
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حدوده

شماال : طريق عمومي.

شرقا : محمد بن مبارك أوحامن.

جنوبا : محمد عشتوك- عائشة اوحامن..

غربا : محمد بن مبارك أوحامن.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

20 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 مارس 2020 مع 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 62230 - 35

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة أكرارو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة أكرارو.

نوعه : أرض بها مدرسة.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة تدزي جماعة أسايس مدرسة أكرارو. 

مساحته : 23 آ 41 س تقريبا.

حدوده

شماال : أرضي اجلموع.

شرقا : الطريق اإلقليمي رقم 2238.

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 12707 - 35.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

20 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 مارس 2020 مع 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62231 - 35

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الكبير اعراب بن ميلود 

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : العالمة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : العالمة.

نوعه : أرض فالحية.

دوار  مسكالة  جماعة  قيادة  احلنشان،  دائرة  الصويرة،  إقليم   : موقعه 

بتوجمعيت. 

مساحته : 63 آ 50 س تقريبا.

حدوده

شماال : ابراهيم اعراب . 

شرقا : اعراب حلسن .

جنوبا : عبد الكرمي اعراب .

غربا : كبير اعراب.

احلقوق العينية : ألشيء .

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 مارس 2019.

- شهادة إدارية عدد 34 ق ق ج / ش ق مؤرخة في 12 مارس 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 مارس 2020 مع 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 62232 - 35

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الكبير اعراب بن ميلود 

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ايكراومازير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ايكراومازير.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون و بئر.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان قيادة جماعة مسكالة دوار بتوجمعيت. 

مساحته : 37 آ 50 س تقريبا.

حدوده

شماال : عبد الكرمي اعراب. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : عبد الكرمي اعراب.

غربا : هشام اعراب – العربي اعراب – طريق عمومي.

احلقوق العينية : ألشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 مارس 2019.

- شهادة إدارية عدد 33 ق.ق.ج / ش.ق مؤرخة في 12 مارس 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 مارس 2020 مع 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 62233 - 35

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الكبير اعراب بن ميلود 

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : لبحيرة1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لبحيرة1.

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان جماعة مسكالة دوار بتوجمعيت. 

مساحته : 01 هكتار 89 آر تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي. 
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شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : امكاز.

احلقوق العينية : ألشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 مارس 2019.

- شهادة إدارية عدد 31 ق.ق.ج / ش.ق مؤرخة في 12 مارس 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 مارس 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62234 - 35

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الكبير اعراب بن ميلود 

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : لبحيرة2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لبحيرة2.

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان جماعة مسكالة دوار بتوجمعيت. 

مساحته : 47 آ 13 س تقريبا.

حدوده

شماال : طريق عمومي. 

شرقا : طريق عمومي. 

جنوبا : طريق عمومي.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : ألشيء.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 مارس 2019.

- شهادة إدارية عدد 32 ق.ق.ج/ ش.ق مؤرخة في 12 مارس 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 31 مارس 2020 مع 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62235 - 35

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ :

- محمد بوندي بن مسعود.

- خديجة بوندي بنت مسعود.

- خديجة بوندي بنت مسعود.

 25 لألول،  سهما   50 بنسبة  الشياع  على  حتفيظ  طالب  بصفتهم 

سهم للثانية، 21 سهم للثالثة الكل من أصل 96 سهما.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك املطرك 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك املطرك.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون ومطفية ومسكن.

دوار  احلسينات  احلنشان جماعة  قيادة  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

ايت ادريس. 

مساحته : 01 هـ 02 آ 14 س تقريبا.

حدوده

شماال : احلاج أحمد بهايص – ايت الفقيه سي حمو- قدور ولد أحمد. 

شرقا : مسلك عمومي – احلاج أحمد.

جنوبا : محمد حيسون- احلاج عبد املالك.

غربا : مسلك عمومي.

: شجرتني  الزيتون  أشجار  ثالثة  عبارة عن  السطحية  : حق  العينية  احلقوق 

لفائدة الباج محمد – شجرة واحدة لفائدة الفقيه آيت سحمو.

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 سبتمبر 2018.

- شهادة إدارية عدد 80/ 2018 مؤرخة في 06 سبتمبر 2018.

- تصريح بالشرف مصحح اإلمضاء بتاريخ 27 ديسمبر 2018.

- وكالة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 18 يناير 2019. 

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62236 - 35

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :

- محماد بوحبل ابن ابراهيم.

- أحمد بوحبل ابن إبراهيم - عبد العالي بوحبل ابن إبراهيم. 

بصفتهم طالبا للتحفيظ على الشياع بتساوي بينهم. 

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اطواعات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اطواعات.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واخلروب .

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة أقرمود جماعة موالي بوزرقطون 

دوارششت. 

مساحته : 01 هـ 48 آ 49 س تقريبا.

حدوده

املعلم مبارك - رسم عقاري  ورثة   -  35  - : مطلب رقم 6903  شماال 

عدد 29939 - 35. 

شرقا : طريق جهوية.

جنوبا : مطلب رقم 6972 - 35 - ورثة أحمد ابن بلعيد .

غربا : ورثة البشير بوحبل 

احلقوق العينية : ألشيء .

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 28/ 2019 مؤرخة في 03 يوليو 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد فاحت ابريل 2020 مع 12 : 00 زواال. 
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مطلب رقم 62237 - 35

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بالصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : مدرسة متسكيدة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدرسة متسكيدة.

نوعه : أرض بها مدرسة.

موقعه : إقليم الصويرة دائرة متنار قيادة سميمو جماعة سيدي احمد 

السايح مدرسة متسكيدة. 

مساحته : 74 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة عمر بن ابراهيم.

شرقا : طريق عمومي بعرض متغير.

جنوبا : مسجد.

غربا : محمد وزهيرة بو احلنة.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

الدولة مؤرخة في  أمالك  - نسخة مستخرجة من كناش محتويات 

20 يناير 2020.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 06 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62238 - 35

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك خربة وارحمان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك خربة وارحمان.

نوعه : أرض فالحية.

دوار  الكدادرة  جماعة  احلنشان  وقيادة  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

سيدي امحمد. 

مساحته : 01 ه 60 آ 50 س تقريبا.

حدوده

شماال : بشرى الباري. 

شرقا : محمد البدوي-ورثة إبراهيم بوشهرين.

جنوبا : عزيز بن قدور.

غربا : طريق عمومي.

احلقوق العينية : - شعبة تخترق امللك.

- خط كهربائي ذو توتر متوسط.

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 127 مؤرخة في 22 يناير 2020.

تاريخ التحديد 07 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62239 - 35

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دار عدد 81.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار عدد 81.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وسطح.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة أكادير رقم 75. 

مساحته : 01 آ تقريبا.

حدوده

شماال : بلدية الصويرة. 

شرقا : ورثة حفيظ روتية.

جنوبا : زنقة أكادير.

غربا : الرسم العقاري عدد 1474/م – زهرة غيلوش- عمر غيلوش.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 128 مؤرخة في 22 يناير 2020.

تاريخ التحديد 06 ابريل 2020 مع 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62240 - 35

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دار عدد 87.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار عدد 87.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني وسطح.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة أكادير رقم 02. 

مساحته : 40 س تقريبا.

حدوده

شماال : زنقة أكادير. 

شرقا : زنقة سيدي عالل الوقاوي.

جنوبا : ورثة موالي حسن البسكراوي.

غربا : ورثة بالل اخناوش.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 126 مؤرخة في 22 يناير 2020.

تاريخ التحديد 06 ابريل 2020 مع 12 : 00 زواال.

مطلب رقم 62241 - 35

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دار عدد 1186.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار عدد 1186.

نوعه : أرض بها دكان من سفلي بهوائه.

موقعه : مدينة الصويرة سوق اجلديد رقم 15. 

مساحته : 09 س تقريبا.



عدد 1102 - 17 جمادى االخرة 1441 )12 فبراير 2020(1092

حدوده

شماال : سوق اجلديد. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 7354/م.

جنوبا : زنقة طنجة.

غربا : األحباس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 2843 مؤرخة في 20 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد 06 ابريل 2020 مع 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62242 - 35

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف الصويرة.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : دار عدد 1029.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار عدد 1029.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني وسطح.

موقعه : مدينة الصويرة زنقة العلوج رقم 88. 

مساحته : 70 س تقريبا.

حدوده

شماال : األحباس-عبد الناصر بومزوغ. 

شرقا : زنقة الطواحني.

جنوبا : زنقة العلوج.

غربا : لطيفة بومزوغ.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : شهادة إدارية عدد 125 مؤرخة في 22 يناير 2020.

تاريخ التحديد 07 ابريل 2020 مع 12 : 00 زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : الوردي.

مطلب رقم 6861 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 377 املؤرخة في 24 مارس 2006.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 04 مارس 2009، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى "الوردي" ذي مطلب التحفيظ عدد 6861 - 35 الكائن بإقليم الصويرة، 

زنقة القادسية رقم 19، ستتابع من اآلن فصاعدا في السيدة : نادية هندوان 

بنت ابريك، مزدادة بتاريخ 30 ديسمبر 1964، عازبة، ساكنة بزنقة القادسية 

رقم 19 الصويرة وذلك بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما للمطلب 

املذكور، وكذا رسم هبة عدلي مؤرخ في 29-12-2008.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : منى.

مطلب رقم 8445 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 449 املؤرخة في 08 اغسطس 2007.

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   09 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

 35  -  8445 عدد  التحفيظ  ذي مطلب  "منى"  املسمى  امللك  حتفيظ 

الكائن مدينة الصويرة، درب سيدي على بن داود رقم 30، ستتابع من 

نفس  على  بناء  وذلك  التحفيظ  نفس طالب  اسم  في  اآلن فصاعدا 

العقود املودعة سابقا وكذا رسم إراثة عدلي مؤرخ في 04-12-2019.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى : لالميمونة.

مطلب رقم 61991 - 35 الذي أدرجت مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 1078 املؤرخة في 28 اغسطس 2019.

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،2020 يناير   23 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

35 الكائن  امللك املسمى " لالميمونة " ذي مطلب التحفيظ عدد 61991 - 

إقليم الصويرة دائرة احلنشان قيادة احلنشان جماعة احلسينات دوار الصوالح، 

على  بناء  وذلك  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع 

بناء على نفس العقود املودعة سابقا،  التالية 1ه 58آ 09 س وذلك  املساحة 

وكذلك رسم شراء عدلي مؤرخ في 2019-12-25، رسم استمرار عدلي مؤرخ 

في 22 ديسمبر 2019، شهادة إدارية عدد 54/2019 بتاريخ 16 ديسمبر 2019.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة 

ربيع الشركي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32782 - 36
تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : محمد بنقدور بن بنيخلف 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك لويزة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك لويزة "

نوعه : ارض بها بناء يشتمل على سفلي وطابق أول. 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير احملل املدعو : حي األندلس

مساحته : 01 آر 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري : 120 - 36

جنوبا : الرسم العقاري : 25571 - 36. 

شرقا : الرسم العقاري : 29649 - 36. 

غربا : زنقة 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم 41 صحيفة 254 عدد 483 

بتاريخ : 4 مارس 1983.

- رسم قسمة عدلي مضمن بدفتر األمالك رقم : 12 صحيفة 9 عدد : 12 

بتاريخ : 23 ديسمبر 1996.
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- رسم إثبات ملك عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 55 ب عدد 214 

صحيفة 181 بتاريخ : 11 يناير 2015.

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

الساعة 09 والنصف صباحا؛

مطلب رقم 32783 - 36

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف العرائش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تقريع عني حيلة الشرقي 65112"

حيلة  عني  تقريع   "  : للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

الشرقي 65112"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، دائرة وادي اخملازن جماعة الساحل احملل املدعو 

: تقريع عني حيلة الشرقي 65112".

مساحته : 04 هكتار 65 آر 02 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اخلندق

جنوبا : اخلندق

شرقا : األحباس

غربا : اجلماعة الساللية. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

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

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 32784 - 36

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف العرائش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " نقيطات اجلامع 65379"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نقيطات اجلامع 65379"

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : إقليم العرائش، دائرة وادي اخملازن جماعة الساحل احملل املدعو 

: نقيطات اجلامع 65379".

مساحته : 34 آر 66 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبد السالم املودن.

جنوبا : ورثة بوخارق.

شرقا : ورثة أحمد الشويدلي 

غربا : الطريق. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

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

الساعة : 11 : 30 احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 32785 - 36

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف العرائش 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " امسناون 59694"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " امسناون 59694"

موقعه : إقليم العرائش، دائرة موالي عبد السالم بن مشيش جماعة 

بني عروس احملل املدعو : امسناون 59694"

مساحته : 33 آر 49 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أحمد اشهبون.

جنوبا : اخلندق

شرقا : رحمة بن خجو و محمد الكيسي

غربا : أحمد اشهبون. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

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

الساعة : 14 : 00 الثانية زواال؛

مطلب رقم 32786 - 36

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ظهر عني الشاوي دار لوطا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ظهر عني الشاوي دار لوطا "

نوعه : ارض فالحية.

احملل  القلة  سوق  جماعة  اللوكوس  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

املدعو : ظهر عني الشاوي دار لوطا "

مساحته : 21 آر 43 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : السي أحمد

جنوبا : شعبة. 

شرقا : السي أحمد 

غربا : السي أحمد

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

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

الساعة : 12 : 30 الثانية عشر والنصف ظهرا؛

مطلب رقم 32787 - 36

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدمنة 70299"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الدمنة 70299"
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نوعه : ارض فالحية.

احملل  القلة  سوق  جماعة  اللوكوس  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

املدعو : الدمنة 70299"

مساحته : 01 هكتار 42 آر 28 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : حلسن طابو

جنوبا : شعبة

شرقا : عبد السالم حمو – علي املوذن

غربا : عبد الواحد جعنني –احلاج شهيهب. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

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

الساعة 13 : 30 الواحدة والنصف زواال.

مطلب رقم 32788 - 36

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " نادر الرفاس 70292"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نادر الرفاس 70292"

نوعه : ارض فالحية.

احملل  القلة  سوق  جماعة  اللوكوس  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

املدعو : نادر الرفاس 70292"

مساحته : 60 آر 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عبد السالم جعنون.

جنوبا : األحباس

شرقا : عبد السالم جعنون 

غربا : نور الدين اخلشني. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

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

الساعة : 14 : 30 الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 32789 - 36

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العنيصر 2-70295-"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العنيصر2-70295-"

احملل  القلة  سوق  جماعة  اللوكوس  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

املدعو : "العنيصر2-70295-"

مساحته : 42 آر 58 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : شعبة

جنوبا : طريق

شرقا : محمد طابو

غربا : أحمد الكيري. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 31 مارس 2020 على 

الساعة : 09 : 30 التاسعة والنصف صباحا؛

مطلب رقم 32790 - 36

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " العنيصر 1-70295-"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العنيصر1-70295-"

احملل  القلة  سوق  جماعة  اللوكوس  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

املدعو : "العنيصر1-70295-"

مساحته : 22 آر 99 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : شعبة

جنوبا : طريق

شرقا : محمد طابو

غربا : املفضل املنصوري. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : احليازة الهادئة الطويلة األمد واملستمرة.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 31 مارس 2020 على 

الساعة : العاشرة والنصف صباحا؛

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 64103 - 37

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020 .

طالبا التحفيظ : 

نبيل كماح بن احمد ؛ 

إسماعيل كماح بن احمد ؛ 

بنسبة متساوية بينهما .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " زبالة للجو " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : زبالة للجو ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة تيسة احملل املدعو زبالة للجو .
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مساحته : 20 ار 00 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة الشجاع ادريس ؛ 

شرقا : ورثة عبدالسالم الفلونطي ؛ 

جنوبا : كماح امحمد و ورثة عبدالسالم الفلونطي . 

غربا : امحمد كماح بن احمد ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : رسم ملكية عدلي بتاريخ 15 اغسطس 2019 ؛ 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64104 - 37

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020 .

طالب التحفيظ : حميد صفور بن بوشتى ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الساحل " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الساحل ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

موقعه : اقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني عائشة احملل املدعو عني عائشة.

مساحته : 8 ار 33 س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : ورثة صفور زينب ؛ 

شرقا : الطريق اإلقليمية رقم 5320 ؛ 

جنوبا : عبدالقادر صفور . 

غربا : واد الغرب ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 14 ابريل 2019 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 28 يناير 2020

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64105 - 37

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكنيسة 1 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكنيسة 1 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ودائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو بوعزون 

مساحته : 25 ار 00 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : محمد العميري ؛ 

شرقا : الطريق غير معبدة الى سوق السبت بوهودة ؛ 

جنوبا : الشمالي عمر . 

غربا : خالد احلمداني ، لكدم ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة و مستمرة ؛ 

 .h 11 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64106 - 37

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكنيسة 2 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكنيسة 2 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ودائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو بوعزون 

مساحته : 01 هـ 80 ار 00 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : خالد احلمداني بن عبد السالم ؛ 

شرقا : الطريق غير معبدة الى سوق السبت بوهودة ؛ 

جنوبا : منزل احمد مرزوق . 

غربا : جامع طارق الزاوية و عبد اهلل البراهمي و مرزوع عبدالسالم 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة و مستمرة ؛ 

 .h 10 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64107 - 37

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكنيسة 3 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكنيسة 3 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ودائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو بوعزون 

مساحته : 70 ار 00 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : عبدالسالم الطاوي و عبدالواحد ، عبدالوارث التودي و محمد 

شرقا : اخملتار و محمد الزرزاري بن محمد ؛ 

جنوبا : الشمالي عمر . 

غربا : خالد احلمداني ، املسعودي علي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة و مستمرة ؛ 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 مارس 2020 على الساعة
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مطلب رقم 64108 - 37

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات ؛ 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الكنيسة 4 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكنيسة 4 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم ودائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو بوعزون 

مساحته : 15 ار 00 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : احلاج علي دهدام ؛ 

شرقا : االزعر علي املرج ؛ 

جنوبا : االزعر علي املرج و الكدم و طريق الراجلني . 

غربا : محمد العميري ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : حيازة هادئة و مستمرة ؛ 

 .h 12 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 مارس 2020 على الساعة

مطلب رقم 64109 - 37

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020 .

طالبة التحفيظ : خديجة احلسوني بنت اخلمار ؛ 

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عني املرج ؛

مشتمالته : أرض عارية ؛

2 احملل  اإلدارية  امللحقة  تاونات  تاونات جماعة  اقليم وبلدية   : موقعه 

املدعو حي الرميلة 

مساحته : 01 ار 00 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : محمد ااحلسوني ؛ 

شرقا : الطريق اجلماعية رقم 3 بعرض 12 متر ؛ 

جنوبا : الطريق عرضها 8 امتار . 

غربا : ورثة اخلمار بن لشقر ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

رسم ملكية عدلي بتاريخ 29 اغسطس 2012 ؛ 

شهادة إدارية بتاريخ 16 يناير 2020 ؛ 

وكالة عرفية بتاريخ 19 نوفمبر 2019 . 

 h التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 مارس 2020 على الساعة

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

ابن طامة يوسف    

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31641  - 39

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

 Dictus Jan ألبيرت  جيرترديس  جان  ديكتوس  السيد   : التحفيظ  طالب 

.Gertrudis Albert

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » األمل «.    

نوعـه : أرض عارية بها دار للسكن سفلية، مرآب، حديقة، مسبح و 

مطفية.

موقعه : طريق اوالد عرفة بلدية تارودانت.

مساحته : 05 ار 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بو العياد امبارك؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : بو العياد امبارك؛

غربا : ورثة محمد بن عبد الواحد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : عقد شراء عرفي مؤرخ في 22 اغسطس 1995.

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

مطلب رقم 31642  - 39

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة شمسي بنت محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » جنان لبيب «.    

نوعـه : ارض فالحية.

موقعه : زاوية سيدي داوود بلدية تارودانت.

مساحته : 03 ار 97 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 28287  - 39؛ 

شرقا : الرسم العقاري 28746  - 39 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 28746  - 39؛

غربا : محمد كوير والرسم العقاري عدد 28746  - 39؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 يناير 2020. 

تاريخ التحديد : 31 مارس 2020 على الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31643  - 39

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة لتارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قطعة حتت دار ايت عمر «.    

نوعـه : ارض فالحية مغروسة بأشجار اللوز.
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دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 03 ار 10 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اد سعيد محمد و ايو محمد؛ 

شرقا : املصرف؛ 

جنوبا : مسلك؛

غربا : ايو محمد؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد393 مؤرخة في 29 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة األمد.

تاريخ التحديد : 31 مارس 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31644  - 39

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة تارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قطعة بجنان البير«.    

نوعـه : ارض فالحية مغروسة بأشجار اللوز.

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : املصرف؛ 

شرقا : جبري احمد بن محمد. 

جنوبا : ايت احمو عبد اهلل؛

غربا : ايو حلسني بن ابراهيم؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد394 مؤرخة في 29 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة األمد.

تاريخ التحديد : 31 مارس 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31645  - 39

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة تارودانت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قطعة بالبور ازغار«.    

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : دوار امنر جماعة تاسوسفي قيادة سكتانة اقليم تارودانت.

مساحته : 01 هــ 35 ار 80 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الواد؛ 

شرقا : الواد ؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ورثة ايت يوسف؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة ادارية عدد392 مؤرخة في 29 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة األمد.

تاريخ التحديد : 31 مارس 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 31646  - 39

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم نيت القرش بن احلسن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » دار نيت القرش«.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق أول.

موقعه : درب الضو رقم 29 بلدية تارودانت.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة علي البقال؛ 

شرقا : حماد التزمورتي ؛ 

جنوبا : مبارك مزراق؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- نسخة طبق األصل لنسخة رسم إراثة محرر اصلها في 12 يوليو 2002.

-عقد شراء عدلي مؤرخ في 05 فبراير 2019.

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 03 يوليو 2013.

- نسخة طبق األصل لعقد شراء عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2002.

- نسخة طبق األصل لنسخة عقد شراء عدلي محرر اصلها 

في ديسمبر 1991.

تاريخ التحديد : 02 أبريل 2020 على الساعة 09 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31647  - 39

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد خالد وشن بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك خالد اشن «.    

نوعـه : ارض عارية.

اوالد  دائرة  الفيض  قيادة  توغمرت  جماعة  نتالت  امي  دوار   : موقعه 

برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 43 س تقـريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : السهب؛ 
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جنوبا : ؛ امللك الغابوي؛

غربا : ملك عبد الغني اشن ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 سبتمبر 2019.

- وكالة نيابية عرفية مؤرخة في 22 يناير 2020.

تاريخ التحديد : فاحت أبريل 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31648  - 39

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد الغني وشن بن احلسني.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك عبد الغني اشن«.    

نوعـه : أرض عارية.

اوالد  دائرة  الفيض  قيادة  توغمرت  جماعة  نتالت  امي  دوار   : موقعه 

برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 43 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : ملك خالد اشن؛ 

جنوبا : امللك الغابوي؛ 

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 09 سبتمبر 2019.

- وكالة نيابية عرفية مؤرخة في 23 يناير 2020.

تاريخ التحديد : فاحت أبريل 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31649  - 39

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالبتا التحفيظ :

- السيدة وزة شتوكي بنت بوجمعة بنسبة 5/1.

- السيدة آية بن حسن بنت محمد بنسبة 4/5.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك بن حسن «.    

نوعـه : دار للسكن سفلية ذات طابق علوي.

موقعه : دوار تكركورت بلدية ايت ايعزة اقليم تارودانت.

مساحته : 95 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : عمر امجوض و الزهراء موقة؛ 

شرقا : خديجة زروال؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : احلاج محمد و حلسن بوملزاكر؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 08 مارس 2011.

- نسخة طبق االصل لعقد وكالة عدلية مؤرخة في 17 ديسمبر 2019.

- نسخة طبق األصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد : 02 أبريل 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31650  - 39

تاريخ اإليداع : 04 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة اليلو الزهراء بنت محمد.

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

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : بالقشاش بلدية تارودانت.

مساحته : 10 ار 26 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ابراهيم اليلو؛ 

شرقا : هنية اليلو؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ابراهيم اليلو؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.

- وكالة عرفية مؤرخة في 01 فبراير 2020.

تاريخ التحديد : 06 أبريل 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31651  - 39

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

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

نوعـه : أرض فالحية.

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايو محمد بن عبد الرحمان؛ 

شرقا : املصرف؛ 

جنوبا : مسلك؛

غربا : ايو محمد بن عبد الرحمان؛

احلقوق العينية : الشئ.
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أصل امللك : 

- شهادة عدد 441 مؤرخة في 31 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 07 أبريل 2020 على الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31652  - 39

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

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

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار اللوز

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 05 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : اد سعيد احلسن؛ 

شرقا : ايو محمد بن عبد الرحيم؛ 

جنوبا : باسني محمد وعبد اهلل؛

غربا : املصرف؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 442 مؤرخة في 31 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 07 أبريل 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31653  - 39

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قطعة مبزارع احلجر «.    

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار لوز.

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 05 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ايو محمد بن عبد الرحيم؛ 

شرقا : ايو محمد بن عبد الرحيم؛ 

جنوبا : اليعقوبي محمد بن عمر؛

غربا : باسني محمد وباسني عبد اهلل؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 443 مؤرخة في 31 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 07 أبريل 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31654  - 39

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قطعة في اكلموس «.    

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

دائرة  اساكي  قيادة  زاكموزن  جماعة  امشتكيل  اغيل  دوار   : موقعه 

تالوين اقليم تارودانت.

مساحته : 04 ار 65 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة اد حلاج؛ 

شرقا : املصرف؛ 

جنوبا : ايو محند؛

غربا : ورثة عبد اهلل اوحمو، ورثة ابنون، ايومحند واملرابط محمد بن حلسن؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 440 مؤرخة في 31 يناير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 07 أبريل 2020 على الساعة 13 : 00 زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك واحسني ومن معه « 

مطلب رقم 5380  - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 33 املؤرخة في 18 اغسطس 1999.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 31 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى" ملك واحسني ومن معه " موضوع مطلب التحفيظ 

عدد 5380  - 39 الكائن درب اشقوف رقم 69 بلدية تارودانت، ستتابع 

من االن فصاعدا في اسم نفس طالب التحفيظ، وذلك استنادا إلى 

نفس الوثائق املودعة سالفا تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا حسب : 

- ملحق عقد ملكية عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

 

محافظة بركان

مطلب رقم 8254 - 40

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : نزيهة العراس بنت عبد القادر بن املصطفى. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك نزيهة ".
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك نزيهة ". 

نوعه : قطعة ارضية.

موقعه : مدينة بركان حي السالم.

مساحته : 01 آ 62 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : النهاري رابح؛ 

شرقا : العراسي محمد ؛ 

جنوبا : ورثة اقشيري محمد ؛ 

غربا : طريق عرضها 10 امتار .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي عدد 187 كناش االمالك رقم 29 

بتاريخ 17 ديسمبر 2019 توثيق بركان.

على   2020 ابريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 د.

مطلب رقم 8255 - 40

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ : الطيب زريوح بن العيد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الفدان االحمر ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " الفدان االحمر ". 

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : دائرة اكليم جماعة رسالن دوار قنني.

مساحته : 42 آ 20 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : لوكيلي مليكة ؛ 

شرقا : زريوح فاطمة ؛ 

جنوبا : ممر بعرض 03 امتار ؛ 

غربا : زريوح محمد .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي عدد 197 كناش االمالك رقم 29 بتاريخ 

10 يناير 2020 توثيق بركان.

على   2020 ابريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د. 

مطلب رقم 8256 - 40

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالبوا التحفيظ : 

محمد قيسامي بن العياشي بن بنسعيد بنسبة 5292 جزء؛

أحمد قيسامي بن العياشي بن بنسعيد بنسبة5292 جزء؛

املصطفى قيسامي بن العياشي بن بنسعيد بنسبة 5292 جزء؛

توفيق قيسامي بن العياشي بن بنسعيد بنسبة 5292 جزء؛

حسنة قيسامي بنت العياشي بن بنسعيد بنسبة 2646 جزء؛

كرمية قيسامي بنت العياشي بن بنسعيد بنسبة 2646 جزء؛

عائشة قيسامي بنت العياشي بن بنسعيد بنسبة 2646 جزء؛

رشيدة قيسامي بنت العياشي بن بنسعيد بنسبة 2646 جزء؛

ربيعة مباركي بنت أحمد بنسبة 4536 جزء؛

محمدين قسامي بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 228144 جزء؛

قدور قسامي بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 225792 جزء؛

اسعيد قسامي بن عبد الرحمان بن أحمد بن بلقاسم بنسبة57624 جزء؛

أحمد قسامي بن عبد الرحمان بن أحمد بن بلقاسم بنسبة57624 جزء؛

ميمون قسامي بن محمدين بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 1176 جزء؛

عبد الرحمان قسامي بن محمدين بن أحمد بن بلقاسم بنسبة1176 جزء؛

تبلعيت قسامي بنت محمدين بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 588 جزء؛

زينب قسامي بنت محمدين بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 588 جزء؛

محمد قسامي بن محمدين بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 1176 جزء؛

حماد قسامي بن ميمون بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 104664جزء؛

امباركي أحمد بن سعيد بن أحمد بنسبة 22344 جزء؛ 

قاضي حفيضة بنت علي بنسبة 6174 جزء؛

بلقاسم  بن  أحمد  بن  ميمون  بن  السالم  عبد  بن  قسامي  محمد 

بنسبة 6174 جزء؛

بلقاسم  بن  أحمد  بن  بن ميمون  السالم  بنت عبد  حكيمة قسامي 

بنسبة 3087 جزء؛

بلقاسم  بن  أحمد  بن  ميمون  بن  السالم  عبد  بن  قسامي  محمد 

بنسبة 6174 جزء؛

بلقاسم  بن  بن أحمد  بن ميمون  السالم  بن عبد  مصطفى قسامي 

بنسبة 6174 جزء؛

الوازنة قسامي ب عبد السالم بن ميمون بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 

3087 جزء؛ 

بلقاسم  بن  أحمد  بن  ميمون  بن  السالم  عبد  بن  قسامي  اهلل  عبد 

بنسبة 6174 جزء؛

بلقاسم  بن  أحمد  بن  ميمون  بن  السالم  عبد  ب  قسامي  فطيمة 

بنسبة 3087 جزء؛

بلقاسم  بن  أحمد  بن  ميمون  بن  السالم  عبد  بن  قسامي  محمد 

بنسبة 6174 جزء؛

بلقاسم  بن  أحمد  بن  ميمون  بن  السالم  عبد  بنت  قسامي  رابحة 

بنسبة 3087 جزء؛

منانة قسامي بنت محمد بن ميمون بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 4536 جزء؛
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القادر قسامي بن محمد بن ميمون بن أحمد بن بنسبة 9072  عبد 

جزء؛

ربيعة قسامي بنت محمد بن ميمون بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 4536 جزء؛

الويزة قسامي بنت محمد بن ميمون بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 4536 جزء؛

حبيبة قسامي بنت محمد بن ميمون بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 

4536 جزء؛

محمد قسامي بن محمد بن ميمون بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 9072 جزء؛

عزيزة قسامي بنت محمد بن ميمون بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 4536 جزء؛

ميمونة قسامي بنت محمد بن ميمون بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 

4536 جزء؛

احلسني قسامي بن محمد بن ميمون بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 9072 جزء؛

أحمد قسامي بن محمد بن ميمون بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 9072 جزء؛

احلسني قسامي بن بنسعيد بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 36288 جزء؛

عبد القادر قسامي بن بنسعيد بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 36288 جزء؛

عزيزة قسامي بنت بنسعيد بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 18144 جزء؛

بنسبة  بلقاسم  بن  أحمد  بن  بنسعيد  بن  محمدين  قسامي  احلاج 

28224 جزء؛

الوازنة قسامي بنت بنسعيد بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 14112 جزء؛

رابحة قسامي بنت بنسعيد بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 14112 جزء؛

جمعة قسامي بنت محمد بن بنسعيد بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 

4704 جزء؛

اليماني قسامي بن محمد بن بنسعيد بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 

9408 جزء؛

زينب قسامي بنت محمد بن بنسعيد بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 

4704 جزء؛

اصفية قسامي بنت محمد بن بنسعيد بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 

4704 جزء؛

ميمونة قسامي بنت محمد بن بنسعيد بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 

4704 جزء؛

عمرو قسامي بن أحمد بن بلقاسم بنسبة 225792 جزء؛

فاطمة قسمي بنت أحمد بن بلقاسم بنسبة 112896 جزء؛

مامة بنت سعيد بن اخملتار بنسبة 9408 جزء؛

حلومة بنت أحمد بنسبة 9408 جزء؛

الطيب قسامي بن عبد الرحمان بن أحمد بنسبة 46448 جزء؛

خديجة قسامي بنت عبد الرحمان قسامي بن أحمد بنسبة 28224 

جزء ؛

و الكل من أصل 1467648 جزء. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الكراكر ".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد الكراكر ". 

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة تافوغالت.

مساحته : 04 هـ 28 آ 65 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق اإلقليمية رقم6012 ؛ 

شرقا : واد و الرسم العقاري 3762 - 02 و اوالد اخملتار و الرسم العقاري 

20816 - 02؛ 

جنوبا : املياه و الغابات و اوالد اخملتار و الرسم العقاري 3762 - 02؛ 

غربا : الرسم العقاري 16930 - 40 و اوالد اخملتار بن علي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

بتاريخ 13  1 - رسم موجب ملكية عدلي عدد 111 كناش رقم 169 

ديسمبر 2019 توثيق وجدة؛

2 -رسم إراثة عدلي بفريضة و املضمن بكناش التركات رقم 71 عدد 123 

بتاريخ 31 ماي 2019 توثيق بركان ؛

3 - رسم إراثة عدلي بفريضة و املضمن بكناش التركات رقم 68 عدد 44 

بتاريخ 04 سبتمبر 2018 توثيق بركان ؛

4 - رسم إراثة عدلي بفريضة و املضمن بكناش التركات رقم 65 عدد 294 

بتاريخ 18 ماي 2018 توثيق بركان ؛

5 - رسم إراثة عدلي بفريضة و املضمن بكناش التركات رقم 65 عدد 

15 بتاريخ 04 ديسمبر 2017 توثيق بركان ؛

6 - رسم إراثة عدلي بفريضة و املضمن بكناش التركات رقم 65 عدد 12 

بتاريخ 30 نوفمبر 2017 توثيق بركان ؛

7 - رسم إراثة عدلي بفريضة و املضمن بكناش التركات رقم 66 عدد 

66 بتاريخ 21 فبراير 2018 توثيق بركان ؛

8 - رسم إراثة عدلي بفريضة و املضمن بكناش التركات رقم 71 عدد 121 

بتاريخ 30 ماي 2019؛

9 - نسخة من رسم إراثة عدلي و املضمن بكناش 03 رقم 31 عدد 169 

صحيفة 270 بتاريخ 29 ديسمبر 2008.

على   2020 ابريل   02  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية ببركان 

محمد بنموسى     
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محافظة ميدلت          

مطلب رقم 35594 - 42

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - خويطي ابراهيم بن احلاج عبد السالم بنسبة 1/2

2 - طياع أم كلثوم بنت محمد بنسبة 1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الداو اعزم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سارة. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : تاشوين.

مساحته : 6 هـ 80آ تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  عبد اهلل بن عالل؛

شرقا :  العمون اعقى؛

جنوبا :  طالبة التحفيظ ؛

غربا :  الساقية؛

احلقوق العينية :  ال شيء

أصل امللك :  

رسم شراء عدلي ضمن بكناش جيب 39االول عدد 67 ص 57 وجيب 41 

الثاني عدد 64ص 60بتاريخ 09 فبراير 2020

عقد بيع محرر من طرف محامي مقبول للترافع امام محكمة النقض 

دينار الفحلي ضمن حتت عدد759 ص 760 بتاريخ 28 يناير 2020

على   2020 أبريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :  10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35595 - 42

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ :  جالل جعيط بن احلاج

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  اليسر 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اليسر 2. 

نوعه :  أرض فالحية؛

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

مزرعة ايت اوشريف.

مساحته : 11هـ 06آ 25 س تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  الطريق؛

شرقا :  رسم عقاري رقم 5857 - 27 و مطلب التحفيظ رقم 814 - 27؛

جنوبا :  مطلبي التحفيظ رقمي 12478 - 42 و12475 - 42 ؛

غربا :  مطلب التحفيظ رقم 5531 - 42؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل امللك :  

ص257   648 عدد  حتت  اصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

سجل االمالك رقم 2 بتاريخ 20 ديسمبر 1971

 149 ص   434 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

سجل االمالك رقم 5 بتاريخ 13 ماي 1977

 138 1160 ص  نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

كناش االمالك رقم 03 بتاريخ 23 فبراير 1973

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 665 ص440 كناش االمالك 3 بتاريخ 1 

ديسمبر 1994

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 579 ص427 كناش االمالك رقم 82 

بتاريخ 1ديسمبر 2016

نسخة احصاء تركة بسند عدلي 364 ص 475 كناش التركات رقم 31 

بتاريخ 02 نوفمبر 2016

كناش  ص257   141 بعدد  ضمن  عدلي  بنظير  وفريضة  إراثة  رسم 

التركات عدد 27 بتاريخ 26 ديسمبر 2012

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 668 ص442 كناش االمالك 3 بتاريخ 1 

ديسمبر 1994

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 667 ص442 كناش االمالك 3 بتاريخ 1 

ديسمبر 1994

على   2020 أبريل   06   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة :  10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35596 - 42

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ :  جالل جعيط بن احلاج

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  اليسر 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اليسر 1. 

نوعه :  أرض فالحية؛

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

مزرعة ايت اوشريف.

مساحته : 4هـ40آ تـقـريـبـا.

حدوده :  

شماال :  مطلب التحفيظ رقم 12758 - 42؛

شرقا :  الطريق؛

جنوبا :  الطريق ؛

غربا :  مطلب التحفيظ رقم 12714 - 42؛

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل امللك :  

ص257   648 عدد  حتت  اصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

سجل االمالك رقم 2 بتاريخ20 ديسمبر 1971

 149 ص   434 عدد  حتت  أصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  من  نسخة 

سجل االمالك رقم 5 بتاريخ 13 ماي 1977

 138 1160 ص  نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها حتت عدد 

كناش االمالك رقم 03 بتاريخ 23 فبراير 1973



1103 عدد 1102 - 17 جمادى االخرة 1441 )12 فبراير 2020(

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 665 ص440 كناش االمالك 3 بتاريخ 1 

ديسمبر 1994

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 579 ص427 كناش االمالك رقم 82 

بتاريخ 1ديسمبر 2016

نسخة احصاء تركة بسند عدلي 364 ص 475 كناش التركات رقم 31 

بتاريخ 02 نوفمبر 2016

كناش  ص257   141 بعدد  ضمن  عدلي  بنظير  وفريضة  إراثة  رسم 

التركات عدد 27 بتاريخ 26 ديسمبر 2012

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 668 ص442 كناش االمالك 3 بتاريخ 1 

ديسمبر 1994

بتاريخ   3 االمالك  667 ص442 كناش  بعدد   رسم شراء عدلي ضمن 

1ديسمبر 1994                

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35597 - 42

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيقجوين 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تيقجوين 1. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة امزيزل، احملل املدعو 

ايت بن يحيى.

مساحته : 4آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : االحباس ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 00 زواال.

        

مطلب رقم 35598 - 42

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيقجوين 2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تيقجوين 2. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة امزيزل، احملل املدعو 

ايت بن يحيى.

مساحته : 4آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : االحباس ؛

غربا : الزاوية مع الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 : 30 زواال.

مطلب رقم 35599 - 42

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيقجوين 3

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تيقجوين 3. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة امزيزل، احملل املدعو 

ايت بن يحيى.

مساحته : 6آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : االحباس ؛

غربا : الزاوية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 00 بعد الزوال.  

       

مطلب رقم 35600 - 42

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيقجوين 4

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تيقجوين 4. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة امزيزل، احملل املدعو 

ايت بن يحيى.
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مساحته : 4 آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : االحباس؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : االحباس ؛

غربا : عشاوي عدي واالحباس؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 : 30 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35601 - 42

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : االحباس العامة

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تيقجوين 5

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تيقجوين 5. 

نوعه : أرض فالحية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة الريش قيادة وجماعة امزيزل، احملل املدعو 

ايت بن يحيى.

مساحته : 6آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عشاوي عدي؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : االحباس ؛

غربا : الزاوية؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35602 - 42

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد العزيز عالوي بن سيدي بن موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : إكرام

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إكرام. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ميدلت دائرة وقيادة وجماعة بومية، احملل املدعو باوطلحة.

مساحته : 1آ 3س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : عبد السالم بن عسو ؛

غربا : حميد حافيطي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

نسخة من رسم ثبوت امللكية عدلي ضمن حتت عدد 114 الص 103 

كناش االمالك رقم 85 بتاريخ 07 مارس 2017

رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 114 ص103 كناش االمالك رقم 85 

بتاريخ 07 مارس 2017

رسم صدقة عدلي ضمن حتت عدد 490 ص 116 كناش االمالك رقم 

80بتاريخ 21 اكتوبر 2015 

على   2020 ابريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

 خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " تغرمت ناحلاج زايد" 

ذي مطلب رقم 25340 - 42الذي أدرجت خالصة مطلب

 حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1043

 املؤرخة في  15 فبراير 2019.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 29 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى "تغرمت ناحلاج زايد" ذي املطلب رقم 25340 - 42،

الكائن بإقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو متوسى وعليت تاعكيت، 

تتابع من االن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ، مبساحة 14آ 

93س  13آ  مساحة  من  بدال  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  40س 

تقريبا املصرح بها وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                            حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9319 - 43

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : دريس ادبورخا بن محند ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بورخا 1 "

نوعه : أرض عارية ؛ 

موقعه : عمالة مراكش ، دائرة الويدان، جماعة الويدان ،دوار بالعربي؛  

مساحته : 10 آر تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : صفية ايت اوفقير؛

شرقا : السعدي ؛
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جنوبا : طريق من 7 أمتار ، 

غربا : طريق من 7 امتار ؛

احلقوق العينيةوالتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   109 صحيفة   151 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 237 بتاريخ 02 يونيو 2016؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 أبريل 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9320 - 43

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : دريس ادبورخا بن محند ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بورخا "

نوعه : أرض فالحية ؛ 

موقعه :  عمالة مراكش ، دائرة الويدان، جماعة الويدان ،دوار بالعربي؛  

مساحته : 10 آر تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : السماللي نور الدين؛

شرقا : طريق من 7 أمتار ؛

جنوبا : بوفولوس بشار ، 

غربا : مبارك سحمون ؛

احلقوق العينيةوالتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   108 صحيفة   149 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 237 بتاريخ 02 يونيو 2016؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 أبريل 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9321 - 43

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : صفية ايت افقير بنت موالي عبد الرحمان؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ايت افقير "

نوعه : أرض فالحية ؛ 

موقعه :  عمالة مراكش ، دائرة الويدان، جماعة الويدان ،دوار بالعربي؛  

مساحته : 10 آر تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 5727 - 43؛

شرقا : سعادي ؛

جنوبا : سميرة اسوالي ، 

غربا : طريق من 7 امتار ؛

احلقوق العينيةوالتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   108 صحيفة   150 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 237 بتاريخ 02 يونيو 2016؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 03 أبريل 2020 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9322 - 43

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : شركة " كمنسكاي بيلدينغ غروب " في شخص 

ممثلها القانوني محمد كيكي بن امحمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نابس "

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان، دوار بلعربي؛  

مساحته : 10 آر تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : مصطفى نور؛

جنوبا : عمر عمار وابتسام حمزاوي؛ 

غربا : مصطفى نور  ؛

احلقوق العينيةوالتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 173 صحيفة 166 كناش االمالك عدد 

286 بتاريخ 22 فبراير 2019 قسم التوثيق مراكش؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 68 صحيفة 61 كناش االمالك عدد 

286 بتاريخ 18 يناير 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 أبريل 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9323 - 43

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

غزوى محمد بن عالل بنسبة 1/6 من  حق الزينة؛

غزوى احملجوب بن عالل بنسبة 1/6 من حق الزينة؛

البهجاوي ميلودة بنت حلسن بنسبة 2/6 من حق الزينة؛

البهجاوي حسناء بنت حلسن بنسبة 2/6 من حق الزينة؛

الدولة املغربية ) امللك اخلاص( بصفتها طالبة حتفيظ حق الرقبة؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العالية "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي و سطح ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، برمية، درب زمران رقم 43؛  

مساحته : 01 آر 41 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : ورثة عبد الوهاب و الرسم العقاري 227215 - 04؛

شرقا : الرسمني العقاريني رقم 228684 - 04 و 168731 - 04؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 199207 - 04؛ 

غربا : درب زمران و دار فاطمة بيه  ؛

بيه  الهواء لفائدة فاطمة  : حق  العقارية  العينيةوالتحمالت  احلقوق 

ابتداء من علو 3 متر من االرض مسحته 3 سنتيار ؛

االرض  من  متر   3 علو  من  ابتداء  بيه  فاطمة  لفائدة  الهواء  -حق 

مساحته 12 سنتيار؛

أصل امللك : 
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رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 52 صحيفة 75 كناش التركات رقم 124 

بتاريخ 19 مارس 2012 قسم التوثيق مراكش؛

االمالك  كناش   499 صحيفة   426 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 204 بتاريخ 31 أغسطس 2015 بتوثيق مراكش؛

شهادة ادارية رقم 03 م ب  بتاريخ 03 يونيو 2014؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 أبريل 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9324 - 43

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : كرولني ماكريت بكر جب فهر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار الهاروني "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي و طابق علوي ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، القصور، درب موالي الغالي رقم 11؛  

مساحته : 69 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : دار العبريدي؛

شرقا : دار كلود؛

جنوبا : دار العلوي موالي احلسن  ؛ 

غربا : زنقة درب موالي الغالي  ؛

احلقوق العينيةوالتحمالت العقارية :

االول  الطابق  من  ابتداء  براهيم  السايح  ملك  على  الهواء  -حق 

مساحته 13 متر مربع ؛

االول  الطابق  من  ابتداء  احلسن  موالي  العلوي  لفائدة  الهواء  -حق 

مساحته 7 متر مربع،

أصل امللك : 

االمالك  سجل   255 صحيفة   234 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 102 في 30 أكتوبر 2006 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

عقد موثق مؤرخ في 07 و 12  ديسمبر  2006؛

وكالتني متبثة االمضاء في 25 أغسطس 2006 و 12 يونيو 2006؛

وكالة موثقة مؤرخة في 07 يونيو 2006

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 07 أبريل 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9325 - 43

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : كرولني ماكريت بكر جب فهر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار السايح "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول و سطح ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، القصور، درب موالي الغالي رقم 12؛  

مساحته : 83 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : دار بن حسينة؛

شرقا : دار العبريدي عمر ودار هاروني؛

جنوبا : زنقة درب موالي الغالي  ؛ 

غربا : دار فريد  ؛

احلقوق العينيةوالتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

االمالك  سجل   318 صحيفة   336 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 92 في 12 يناير 2007 بقسم قضاء االسرة مبراكش؛

عقد موثق مؤرخ في 19 و 22 فبراير 2007؛

وكالة موثقة مؤرخة في 07 يونيو 2006

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 07 أبريل 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9326 - 43

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : كرولني ماكريت بكر جب فهر؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خليلة "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول و سطح ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، القصور، درب املعروفي رقم 8؛  

مساحته : 01 آر 20 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : زنقة درب املعروفي؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 23855 م؛

جنوبا : دار الرماني  ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 110840  ؛

احلقوق العينيةوالتحمالت العقارية :

-حق الهواء لفائدة رماش مساحته 7 سنتيار؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   201 صحيفة   177 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 249 في 22 مارس 2017 توثيق مراكش؛

عقد موثق مؤرخ في 03 يوليوز 2017؛

وكالة موثقة مؤرخة في 07 يونيو 2006؛

وكالة تابثة االمضاء في 12 أبريل 2017؛

ثالث وكاالت عدلية؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 07 أبريل 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9327 - 43

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

خديجة الفايدة بنت محمد؛

سليمة الفايدة بنت محمد؛

بشرى الفايدة بنت محمد؛

فاطمة الزهراء الفايدة بنت محمد؛

كرمية الفايدة بنت محمد؛

مرمي الفايدة بنت محمد؛

سمية الفايدة بنت محمد؛
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عائشة الفايدة بنت محمد؛ سوية بينهن؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الفايدة "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول و سطح ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، حي ضبشي، درب موالي عبد القادر رقم 82؛  

مساحته : 93 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : اوبال احلسني؛

شرقا : اوبال احلسني ومطلب التحفيظ 40019 - 04؛

جنوبا : ورثة ايت اخملتار  ؛ 

غربا : اوبال احلسني  ؛

احلقوق العينيةوالتحمالت العقارية : 

-حق الهواء لفائدة اوبال خديجة ابتداء من علو 3.2 مساحته 27 سنتيار؛

-حق االرتكاز لفائدة هذا املطلب على الصابة ابتداء من علو 1.7 متر 

مساحته 2 سنتيار؛

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 337 صفحة 373 بتاريخ 01 أبريل 2015

سجل االمالك عدد 216 توثيق مراكش؛

رسم هبة عدلي ضمن بعدد 431 صفحة 472 بتاريخ 24 أبريل 2015 

سجل 1 عدد 216 بتوثيق مراكش؛

ملحق اصالح عدلي ضمن بعدد 21 صفحة 23 بتاريخ 10 يناير 2020 

سجل اخملتلفة عدد 251 بتوثيق مراكش؛

ديسمبر   02 بتاريخ   213 صفحة   183 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  رسم 

2019 سجل اخملتلفة عدد 238 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 07 أبريل 2020 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9328 - 43

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 ؛

طالبي التحفيظ : 

نعيمة بو النواقس بنت عبد الرحيم بنسبة 6/48؛

مرمي جواد بنت محمد بنسبة 21/48؛

أسماء جواد بنت محمد بنسبة 21/48؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك نعيمة "

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي و سطح ؛ 

موقعه : عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم؛ 

دوار اوالد برحمون؛  

مساحته : 01 آر تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : سي محمد؛

شرقا : حليمة؛

جنوبا : الزنقة  ؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 2909 - 22  ؛

احلقوق العينيةوالتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

رشم شراء عدلي حفظ حتت عدد 1211 بتاريخ 17 ماي 1991؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 79 صحيفة 96 كناش التركات رقم 194 

بتاريخ 04 ماي 2019 توثيق مراكش؛

رقم  179 كناش االمالك  184 صحيفة  رسم هبة عدلي ضمن بعدد 

290 بتاريخ 22 ماي 2019 توثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 08 أبريل 2020 على الساعة 9:30.

مطلب رقم 9329 - 43

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : االقليمي عبد اجمليد بن ادريس؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ماجد "

نوعه : دار مهدمة ؛ 

موقعه : مراكش املدينة، رياض العروس، درب الصالح رقم 27؛  

مساحته : 77 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : بن احلاج محمد؛

شرقا : درب الصالح؛

جنوبا : ورثة حادة وحلسن  ؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 27238 م  ؛

احلقوق العينيةوالتحمالت العقارية : الشيء؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   467 صحيفة   502 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 282 بتاريخ 17 يناير 2020 توثيق مراكش؛

صورة عقد شراء (متبث االمضاء في 08 ماي 2007؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 08 أبريل 2020 على الساعة 10:30.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "  ويش ويش "

مطلب رقم  9290 - 43 الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد  1098 بتاريخ  15 يناير 2020

مسطرة  فإن  2020؛  فبراير   04 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

43؛   -  9290 رقم  املطلب  ذي  "؛  ويش  ويش   " املسمى  امللك  حتفيظ 

3؛  تتابع من  الكائن مبراكش املدينة، زنقة احفير القدمية، املالح رقم 

وذلك  ؛  أحمد  بن  محمد  احلكوشي  السيد  اسم  في  فصاعدا  اآلن 

مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

- عقد موثق مؤرخ في 29 يناير 2020 مرفق برسم وكالة عدلي ضمن 

بعدد 35 صحيفة 26 كناش اخملتلفة رقم 250 بتاريخ 08 يناير 2020 

بتوثيق مراكش؛ 

         خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "  العباسي "

مطلب رقم  8241  - 43  الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد  945 بتاريخ 08 فبراير 2017

مسطرة  فإن  2020؛  فبراير   06 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى "  العباسي "؛ ذي املطلب رقم 8241 - 43؛ الكائن 

بعمالة مراكش، جماعة واحة سيدي ابراهيم ، دوار اوالد منصور؛  تتابع



عدد 1102 - 17 جمادى االخرة 1441 )12 فبراير 2020(1108

من اآلن فصاعدا في اسم السيد بوبكر كنصور بن عبد الرزاق. وذلك 

مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 229 صحيفة 267 كناش االمالك رقم 

295 بتاريخ 21 يناير 2020 توثيق مراكش؛ 

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

                      جواد شريفي.

 

محافظة سيدي بنور

مطلب رقم 141797 - 44

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ : املستظرف جعفر بن عبد اهلل

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملك جعفر".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : "ملك جعفر".

نوعه : أرض عارية.

موقعه :  مركز اوالد عمران جماعة وقيادة اوالد عمران اقليم سيدي بنور 

مساحته : 90 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : طريق؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 37496 - 44

جنوبا : طريق

غربا :  يوسف هروال

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل امللك  : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ 16 يناير 2001

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 أبريل 2018.

- شهادة إدارية مؤرخة في 18 ديسمبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت :  30 مارس 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة صباحا.

مطلب رقم 141798 - 44

تاريخ اإليداع :  31 يناير 2020

طالب التحفيظ : امللسي العربي بن عبد السالم 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الطويلعات".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " الطويلعات ".

 نوعه : أرض فالحية.

موقعه : دوار اوالد علي مشيخة جماعة اوالد بوساكن قيادة مطران 

اقليم سيدي بنور 

مساحته : 01 هكتار 07  ار 46 سنتيارا تقريبا.

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري رقم 12569 - 44 والرسم العقاري رقم 17383 - 44

شرقا : طريق

جنوبا :  الرسم العقاري 17382 - 44 

غربا :  طريق

احلقوق العينية :  ال شيء.

أصل امللك  : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 أكتوبر 1982

-شهادة إدارية مؤرخة في 14 أكتوبر 1982

- شهادة ادارية مؤرخة 07 يناير 2020

تاريخ التحديد املؤقت :  31 مارس 2020 على الساعة 09 و30 دقيقة  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي بنور.

                                      املصطفى بومهدي.

   

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18729 - 53

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ السادة  : 

عبد العزيز اوكال بن امبارك بنسبة 2/12

ناجية اوكال بنت امبارك بنسبة 1/12

جنيب اوكال بن امبارك بنسبة 2/12

عبد الهدي اوكال بن امبارك بنسبة 2/12

شفيق اوكال بن امبارك بنسبة 2/12

سعيدة اوكال بنت امبارك بنسبة 1/12

رضوان اوكال بن امبارك بنسبة 2/12

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض الدحاح . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض الدحاح .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيان دوار اوالد بن عمرو .

مساحته  : 69 آر تقريبا.

 حدوده : 

شماال :  الرسم العقارية رقم 32553 س ؛

شرقا : الزراوي زهرة ؛

جنوبا : مطلب رقم 8157 - 15 و مطلب رقم 12266 - 53  ؛ 

غربا : ورثة احلاج حميد  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:
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 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 107 صحيفة 92 

كناش األمالك عدد 118 بتاريخ 13 أغسطس 2015.

كناش   218 بعدد  الدارالبيضاء  بتوثيق  مضمن  عدلي  اراثة  رسم   -  

التركات عدد 292 بتاريخ 30 مارس 2018.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 39 مؤرخة في 22 ماي 2015. 

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 30 مارس 2020 على الساعة احلادية عشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 18730 - 53

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( الزهرة الوراق بنت محمد بن اجلياللي

االسم الذي كان يعرف به امللك : تافة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تافة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار العثامنة .

مساحته  : 25 آر 59 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : عبيد مصطفى و عبيد البوعزاوي ؛

شرقا : طريق مارة من 5 امتار ؛

جنوبا : حسن الوراق  ؛ 

غربا : هنية الوراق و حسن الوراق  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك :

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 344 صحيفة 274 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 06 يناير 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 128 مؤرخة في 16 ديسمبر 2019. 

 - تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 29 يناير 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 31 مارس 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18731 - 53

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( الزهرة الوراق بنت محمد بن اجلياللي

االسم الذي كان يعرف به امللك : احلوض . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلوض .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد صباح دوار العثامنة .

مساحته  : 01 هك 07 آر 31 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : احلاج بوشعيب بن مغنية ؛

شرقا : فاطنة الوراق ؛

جنوبا : طريق مارة من 5 امتار  ؛ 

غربا :  الرسم العقارية رقم 62880 - 53  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 345 صحيفة 275 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 06 يناير 2020.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 129 مؤرخة في 16 ديسمبر 2019. 

 - تصريح بالشرف مصحح االمضاء بتاريخ 29 يناير 2020.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 31 مارس 2020 على الساعة العاشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 18732 - 53

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( احمد العزوزي بن احملجوب

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض دندون . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض دندون .

نوعه : أرض فالحية بها بنايات و بئر .

موقعه : إقليم برشيد جماعة اوالد زيدان دوار اوالد احريز .

مساحته  : 55 آر 15 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : حامت بلخياط ؛

شرقا :  الرسم العقارية رقم 9270/د و  الرسم العقارية رقم 73421/س ؛

جنوبا : اخلودة بلخياط  ؛ 

غربا : ورثة محمد الصغير و مسلك من 3 امتار  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 375 صحيفة 364 

كناش األمالك عدد 123 بتاريخ 11 مارس 2015.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 421 صحيفة 285 

كناش األمالك عدد 137 بتاريخ 21 يونيو 2015.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 11 مؤرخة في 24 فبراير 2015. 

 - شهادة ادارية عدد 03/2016 مؤرخة في 26 يناير 2016.

 - جدول املساحات املبنية مؤرخ في اكتوبر 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : فاحت ابريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18733 - 53

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد البخاري بن بوشعيب

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض البيضة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض البيضة .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار اوالد سيدي ادريس .

مساحته  : 34 آر 85 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : ورثة بوعزة و عبد القادر كمال و ورثة رحمة ؛
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شرقا : ورثة رحمة ؛

جنوبا : مدخل عرضه 4 امتار و نصف و ورثة محمد كمال و الفاضلة كمال  ؛ 

غربا : ورثة الساملية  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 220 صحيفة 329 

كناش األمالك عدد 151 بتاريخ 18 سبتمبر 2019.

 22 صحيفة   16 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 154 بتاريخ 04 أكتوبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 125 مؤرخة في 09 سبتمبر 2019. 

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 03 ابريل 2020 على الساعة الواحدة زواال.

مطلب رقم 18734 - 53

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد)ة( محمد لعقيد بن حسن

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض القيرع . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض القيرع .

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار اوالد مالك .

مساحته  : 38 آر 74 س تقريبا.

 حدوده : 

شماال : التهامي ولد الدكالي ؛

شرقا : عبد اهلل ولد الفقيه ؛

جنوبا : محمد ولد محمد بلحاج  ؛ 

غربا : احلاج احمد  ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء .

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 286 صحيفة 229 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 18 ديسمبر 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 321 صحيفة 258 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 25 ديسمبر 2019.

 - صورة شمسية لشهادة ادارية عدد 162 مؤرخة في 05 ديسمبر 2019. 

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 06 ابريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض الطلعة  "

 مطلب رقم 38067 س الذي نشرت خالصة مطلبه  باجلريدة

الرسمية عدد 2648  بتاريخ 26 ماي 1963 واالعالن عن انتهاء

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 2844 بتاريخ 03 ماي 1967  

مسطرة  فان  2020؛  يناير   22 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

38067 س،  املطلب  " موضوع  الطلعة  ارض   " املسمى  امللك  حتفيظ 

تتابع من اآلن فصاعدا مجزأة على الشكل اآلتي :

القطعة رقم 1  :

عبد  بن  محمد  بن  علي  اسم  في  س   10 ار   02 هك   01 -مساحتها 

اتخذ قيد حياته لقبا عائليا له و هو "مخلص" حسب  ،الذي  القادر 

املسلمة   2017 ديسمبر   28 بتاريخ   140/2017 عدد  املطابقة  شهادة 

من اجلماعة احلضرية برشيد.

 القطعة رقم 2 :

-مساحتها 02 هك 39 ار 30 س في اسم عبد القادر بن حلسن ، الذي 

اتخذ قيد حياته لقبا عائليا له و هو "حسني" حسب شهادة املطابقة 

عدد 03/2018 بتاريخ 04 يناير 2018 املسلمة من جماعة جاقمة ؛ وذلك 

مبقتضى العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :

 - حكم ابتدائي رقم 389 بتاريخ 05 مارس 1974 ملف عدد 26.

 - قرار استئنافي رقم 17/99 بتاريخ 27 يناير 1999 ملف 774/97/3.

2000 ملف عدد  19 سبتمبر  3397 بتاريخ   - قرار اجمللس االعلى رقم 

.1063/1/1/99

 -  رسم شراء عدلي مضمن بعدد 500 صحيفة 379 كناش عدد 33 

بتاريخ 25 يناير 1966.

 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 176 صحيفة 107 كناش عدد 30 

بتاريخ 31 ديسمبر 1963.

 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 699 صحيفة 486 كناش عدد 30 

بتاريخ 03 أغسطس 1964. 

 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 177 صحيفة 108 كناش عدد 30 

بتاريخ 31 ديسمبر 1963. 

 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 501 صحيفة 379 كناش عدد 33 

بتاريخ 25 يناير 1966.

 - شهادة مطابقة االسم عدد 8/2018 مؤرخة في 21 يونيو 2018.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض الرمل  "

 مطلب رقم 14297 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه

 باجلريدة الرسمية عدد 595  بتاريخ 26 ماي 2011

واالعالن عن انتهاء حتديده باجلريدة الرسمية عدد 677 

بتاريخ 21 ديسمبر 2011 

مسطرة  فان  2020؛  يناير   27 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " ارض الرمل " موضوع املطلب 14297 - 53  ، 

تتابع من اآلن فصاعدا مجزأة على الشكل اآلتي :

 - القطعة االولى  : حتت تسمية "ارض الرمل 1"مساحتها 1 ار 95 س 

في اسم السيدة مليكة الشناوي بنت علي .

 -  القطعة الثانية  : ماتبقى من امللك و البالغة مساحتها 57 ار 08 س

في اسم السادة :

 - بن جلون وديع بن العربي بنسبة 7/11

 - مرمي ابوعبيدة بنسبة 2/11

 - جميلة الغزالني بنت بوعزة بنسبة 2/11

وذلك مبقتضى العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :

 - حكم ابتدائي رقم 943 بتاريخ 07 نوفمبر 2016 ملف عدد 642/1403 - 15.
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ملف   2018 ماي   26 بتاريخ   432/18 رقم  استئنافي  قرار   -

.442/2018/1405

 - شهادة بعدم الطعن بالنقض حتت عدد 6288/2019 و املؤرخة في 

19 أغسطس 2019.

 - شهادة ادارية صادرة عن جماعة السوالم الطريفية عدد 59/2019 

واملؤرخة في 21 نوفمبر 2019.

 - قرار استئنافي رقم 177/18 مؤرخ في 05  أبريل  2018 .

 - صورة شمسية مطابقة لالصل لرسم عدلي الشهاد باسقاط تعرض 

عدد 776 صحيفة 492 كناش اخملتلفة 60 بتاريخ 25 سبتمبر 2017.

 - عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 14 مارس 2011.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 292 صحيفة 240 

كناش عدد 128 بتاريخ 09 أكتوبر 2015.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 331 صحيفة 306 

كناش عدد 35 بتاريخ 21 ديسمبر 2016.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 358 صحيفة 250 

كناش عدد 99 بتاريخ 18 أغسطس 2010.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ارض البيض  "

 مطلب رقم 6797 - 53 الذي نشرت خالصة مطلبه  باجلريدة 

الرسمية عدد 388  بتاريخ 07 يونيو 2006   

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 21 يناير  2020؛ فان مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى " ارض البيض " موضوع املطلب 6797 - 53  ، تتابع من 

اآلن فصاعدا في اسم السيد محمد ابيض بن علي، وباملساحة التي 

كشفت عنها عملية املسح و هي 04 هك 88 ار 61 س ؛ وذلك مبقتضى 

العقود السابق ايداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا :

 - رسم شراء بني ورثة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 22 صحيفة 

16 كناش األمالك عدد 107 بتاريخ 06 ديسمبر 2016.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 279 صحيفة 273 

كناش األمالك عدد 52 بتاريخ 30 ماي 2002.

 95 صحيفة   88 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  

كناش األمالك عدد 53 بتاريخ 29 ماي 2002.

احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                          فريد بدري.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33553 - 55 

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ :

اجلديد صاحلة بنت خليفة بنسبة 1 / 2 .

اجلديد جميلة بنت خليفة بنسبة  1 / 2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  "دار بتزكنيت حي تزغت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "شهيناز" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي  

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو تزكنيت حي تزغت

مساحته : 85 س تقريبا

حدوده  : 

شماال : سعيدة بنت محمد

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : طريق 

غربا : السكوري جميلة و العباوي حلسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء .

سند التملك  : 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13ابريل 1998 

- شهادة مطابقة اإلسم بتاريخ 6 ماي 2019 

- رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 يونيو 2019 

- شهادة إدارية بتاريخ 7 يناير 2020  

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

مطلب رقم 33554 - 55 

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ  : بايشير فاظمة بنت محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دارت اجلردة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "سراج" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق  

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية

مساحته : 3 آ 24 س تقريبا.

حدوده  : 

شماال : طريق 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 5324 - 55 

غربا : محمد بنعلي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 19ماي 2015 

 - شهادة إدارية بتاريخ 6  يناير  2020  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 مارس 2020 على الساعة 13 زواال

مطلب رقم 33555 - 55 

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020

طالب التحفيظ  : الناجي عبد احلي بن محمد بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة بحي تشبيت"
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أسينات" 

مشتمالته : أرض عارية  

موقعه  : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تشبيت 

مساحته : 86 س تقريبا

حدوده  : 

شماال : طريق 

شرقا : امللك العام اجلماعي 

جنوبا : التوامي محمد 

غربا : التوامي السعدية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 21 يوليو 2017 

 - شهادة إدارية بتاريخ 20 يناير  2020  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 مارس 2020 على الساعة 09 صباحا 

مطلب رقم 33556 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ  : بوشتا أحمد بن موحى بنسبة1 / 2

امالل فاطمة بنت محمد بنسبة 1 / 2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "الرجم"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "الرجم" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي  

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة بني اعياط احملل املدعو مزارع حي األمل 

مساحته : 93 س تقريبا

حدوده  : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : امعال محماد 

جنوبا : مصطفى امزان 

غربا : اسبعني عزيز 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء

سند التملك  : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 21نونبر 2019 

 - شهادة إدارية بتاريخ 9  يناير  2020  

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 31 مارس 2020 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 33557 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أزالك 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أزالك 1" 

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو سقنبر 

مساحته : 36 آ تقريبا 

حدوده  : 

شماال : ورثة بريغيت أحمد

شرقا : شعبة 

جنوبا : طريق 

غربا : حسيبون امحند و ورثة بريغيت أحمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك  : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 28 يناير  2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ابريل 2020 على الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم 33558 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  : "فدان ايت علي"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان ايت علي" 

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو سقنبر 

مساحته : 1 هـ 80 آ تقريبا 

حدوده  : 

شماال : أراضي اجلموع 

شرقا : طليوي حفيظ 

جنوبا : بوصاع الكبيرة و طريق 

غربا : ورثة ايت بخوش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء

سند التملك  : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 28 يناير  2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ابريل 2020 على الساعة 11 صباحا 

مطلب رقم 33559 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  : "أزالك 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "أزالك 2" 

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو سقنبر  

مساحته : 1 هـ 70 آ تقريبا 

حدوده  : 

شماال : حسيبون امحند

شرقا : شعبة 
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جنوبا : طريق 

غربا : ورثة ايت بخوش و امان بوحو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء

سند التملك :

 - شهادة إدارية بتاريخ 28 يناير  2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ابريل 2020 على الساعة 12 زواال 

مطلب رقم 33560 - 55 

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1 / 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "تاغدة اجلامع"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "تاغدة اجلامع" 

مشتمالته : أرض فالحية  

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة بني حسان احملل املدعو سقنبر  

مساحته : 5 هـ 50 آ تقريبا

حدوده :

شماال : طريق 

شرقا : شعبة 

جنوبا : أراضي اجلموع

غربا : بوهو محمد و ورثة ايت عدي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء 

سند التملك:

 - شهادة إدارية بتاريخ 28 يناير  2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت فاحت ابريل 2020 على الساعة 13 

بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                                عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22815 - 56

تاريخ اإليداع : 28 يناير  2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : جتنت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جتنت.

نوعه : أرض فالحية بها ّأشجار النخيل

موقعه : احملل املدعو  تزكي يرغن جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا 

مساحته : 04 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الساقية

شرقا : ورثة ؤعيسى فاحت؛

جنوبا : الساقية؛

غربا : ورثة ايت الدوش ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 190/19                

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30

مطلب رقم 22816 - 56

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تدرن.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تدرن.

نوعه : أرض فالحية بها ّأشجار النخيل

موقعه : احملل املدعو  تزكي يرغن جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا 

مساحته : 09 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق و املصرف

شرقا : ؤرايس محفوض؛

جنوبا : ورثة احلاج عبد اهلل ؤحماد؛

غربا : الطريق و املصرف ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 185/19                

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30

مطلب رقم 22817 - 56

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تبحرت نتدرن

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تبحرت نتدرن

 نوعه : أرض فالحية بها ّأشجار النخيل

موقعه : احملل املدعو  تزكي يرغن جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا 

مساحته : 06 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ؤبالل ؤبارا

شرقا : ورثة احلاج مبارك ؤيحيا؛
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جنوبا : مصرف املاء؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 184/19                

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30

مطلب رقم 22818 - 56

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تلوحت اكر احلبوس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تلوحت اكر احلبوس

نوعه : أرض فالحية بها ّأشجار النخيل

موقعه : احملل املدعو  تزكي يرغن جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا 

مساحته : 06 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت بن زكور

شرقا : ورثة فاحت ؤعيسى ؛

جنوبا : ورثة فاحت ؤعيسى ؛

غربا : الساقية ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 189/19                

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 13 : 30

مطلب رقم 22819 - 56

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ : محمد الدبوزي بن الرنة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : محمد الدبوزي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : محمد الدبوزي 

نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو  ناحية تيرت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة 

شرقا : رشيد امزوار ؛

جنوبا : فارسي احلسني؛

غربا : فارسي احلسني ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في 15 ماي 1975 مضمن 

بعدد 143 صحيفة 103 كناش 15 عدد 28 بتاريخ 16  أغسطس  1975   

 182 بعدد  مضمن   2011 ماي   23 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

صحيفة 201 سجل األمالك رقم 49 بتاريخ 09 يونيو 2011 

3 -  عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 16 ماي 2003 

4 - موافقة ثابثة التاريخ عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 26  سبتمبر  2019

5 -  شهادة إدارية مؤرخة في 25 أبريل 2019 رقم 31/2019 

6 -  وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 26  سبتمبر  2019 

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00

مطلب رقم 22820 - 56

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ : عالي شمورك بن لعروصي 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عالي شمورك

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عالي شمورك

 نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو  ناحية تيرت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة  

شرقا : بن تاركر محمد ؛

جنوبا : احلسني فارسي؛

غربا : احلسني فارسي ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة شراء عدلية مؤرخة في 19 ماي 2009 مضمن أصلها بعدد 

433 صحيفة 388 سجل األمالك رقم 44   

2 -  رسم شراء عدلية مؤرخة في 15  ديسمبر  2011 مضمن بعدد 

421 صحيفة 456 سجل األمالك رقم 50 بتاريخ 30 ديسمبر 2011 

3 -  صورة طبق األصل من عقد بيع عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 19  

سبتمبر  2008 

4 - موافقة ثابثة التاريخ عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 26  سبتمبر  2019

5 -  شهادة إدارية مؤرخة في 25 ابريل 2019 حتت رقم 30/2019 

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 30

مطلب رقم 22821 - 56

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ :

1 -  احلسن هنيئا بن مبارك بنسبة 1/4 .

2 -  يوسف هنيئا بن احلسن بنسبة 1/4 

3 -  عبد اجلليل هنيئا بن احلسن بنسبة 1/4 

4 - محمد هنيئا بن احلسن بنسبة 1/4 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : هنيئا
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : هنيئا

 نوعه : منزل للسكن بالسفلي و طابق علوي واحد

موقعه : احملل املدعو  حي الرجاء في اهلل ، مدينة كلميم ، 

مساحته : 01 آر 39 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اكدر محمد

شرقا : ولد جاعا ؛

جنوبا : اكدر اللول ؛

غربا : شارع اخلرشي ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 510 بعدد  1971 مضمن  ديسمبر     29 في   عقد شراء عدلي مؤرخ 

صحيفة 388 كناش 01 عدد 20 بتاريخ 16 فبراير 1972 :

2 -  نسخة شراء عدلية مؤرخة في 16  نوفمبر  1994 مضمن أصلها 

بعدد 429 صحيفة 460 سجل األمالك رقم 02 

 239 بعدد  2018 مضمن  مارس   14 في  مؤرخ  -  عقد شراء عدلي   3

سجل األمالك عدد 68 بتاريخ 17 أبريل 2018 

4 - ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 16  سبتمبر  2019 مضمن بعدد 

579 سجل اخملتلفة عدد 46 بتاريخ 23 سبتمبر 2019

5 -  صورة طبق األصل من عقد إراثة عدلية مؤرخة في 24 فبراير2012 

 24 بتاريخ   20 رقم  التركات  سجل   150 صحيفة   126 بعدد  مضمن 

فبراير 2012 

في  مؤرخة  عدلية  فريضة  و  إراثة  عقد  من  األصل  طبق  صورة    -  6

10 أبريل 2017 مضمن بعدد 08 صحيفة 08 سجل التركات رقم 28 

بتاريخ 14 أبريل 2017 

7 - عقد وكالة عدلية مؤرخة في 27 فبراير 2018 مضمن بعدد 280 

سجل اخملتلفة رقم 43 بتاريخ 07 مارس 2018

8 -  وكالة عدلية مؤرخة في 06 مارس 2018 مضمنة بعدد 279 سجل 

اخملتلفة رقم 43 بتاريخ 07 مارس 2018 

 28 بتاريخ  التاريخ عرفية مصححة اإلمضاء  ثابثة  - وكالة خاصة   9

فبراير 2018 

10 -  موافقة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 02  أغسطس  2019 

11 -  موافقة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 02  أغسطس  2019 

12 -  موافقة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 02  أغسطس  2019  

13 -  شهادة مطابقة اإلسم بتاريخ 14 مارس 2014 عدد 18/2018 

14 - شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 14 مارس 2018 عدد 17/2018 15 

-  شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 14 مارس 2018 حتت عدد 20/2018  

16 -  نسخة كاملة من رسم الوالدة رقم 886  

17 - شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 14 مارس 2018 عدد 208/19 

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22822 - 56

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ : محمود بهيدا بن الوالي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بهيدا

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بهيدا

 نوعه : كراج

موقعه : احملل املدعو  حي ابن رشد ، مدينة كلميم 

مساحته : 04 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 17135 - 09

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : ورثة احلاج احمد بن يحي ؛

غربا : شارع محمد السادس ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلية مؤرخة في 28  ديسمبر  

  28 بتاريخ   6 عدد   3 كناش   289 صحيفة   508 بعدد  مضمن   1978

ديسمبر  19782 

 18 في  مؤرخة  عدلية  إستمرار  نسخة  من  األصل  طبق  صورة   -  2

أكتوبر 1979 مضمن بعدد 614 صحيفة 452 كناش 1 عدد 45 بتاريخ 

18 أكتوبر 1979 

3 -  صورة طبق األصل من رسم بيع عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر  1989 

مسجل بكناش اإليداع رقم 5 عدد 872 

4 - صورة طبق اإلصل من رسم بيع عدلي مؤرخ في 18 أكتوبر 1991 

مسجل بكناش اإليداع رقم 5 عدد 10230

5 - صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلية مؤرخة في 27 يناير 1989 

مسجل بكناش اإليداع رقم 4 عدد 6795 

6 -  صورة طبق األصل من رسم اراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 25 

ابريل 1987 مسجل بكناش اإليداع رقم 3 عدد 8897 

  08 بتاريخ  اإلمضاء  مصحح  عرفي  التريخ  ثابت  إصالحي  ملحق   -  7

أغسطس  2019

8 -  عقد بيع ثابت التريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 03 ماي 2017 

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 15 : 30

مطلب رقم 22823 - 56

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020

طالب التحفيظ : رشيدة السطاتي بنت محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : السطاتي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : السطاتي

 نوعه : أرض عارية

موقعه : احملل املدعو  الفيران حي الفتح ، مدينة كلميم 
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مساحته : 01 آر 70 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : مغاربي ماليكة ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 7397 - 56 ؛

غربا : الباتول بودينة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

ماي   09 في  مؤرخة  عدلية  مخاجة  رسم  من  األصل  طبق  -صورة   1

1988 مسجل بكناش اإليداع رقم 04 عدد 3329 

 132 بعدد  مضمن   2014 فبراير   03 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  2

صحيفة 115 سجل األمالك رقم 58 بتاريخ 24 فبراير 2014

3 -  عقد بيع ثابت التاريخ عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 30 ماي 2013 

4 -  شهادة إدارية مؤرخة في 17 يناير 2014 حتت رقم 12ق.ت.ت/ج.ح.ك.

على   2020 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

30é : 14 :  الساعة

مطلب رقم 22824 - 56

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020

طالب التحفيظ : احلسني وحراء بن احمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : الكويرة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : الكويرة

و  بئر  و  مختلفة  أشجار  بها  مزرعة  عن  عبارة  فالحية  أرض   : نوعه 

صهريج و بنايتني

موقعه : احملل املدعو  الكويرة جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم 

مساحته : 14 هكتار 08 آر 26 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : اليزيد بن عبال و مبارك بن ابراهيم 

شرقا : واتق يحضيه و حاليا حميدوش و حراء ؛

جنوبا : الطريق النافذة للقصابي ؛

غربا : طريق اوكوك ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 146 بعدد  مضمن   2018 مارس   14 في  مؤرخة  عدلية  ملكية  رسم 

سجل األمالك رقم 11 بتاريخ 02 أبريل 20182 

-  شهادة إدارية مؤرخة في 12 مارس 2018 حتت رقم 24/ق ش ق

على   2020 مارس   31  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 30

مطلب رقم 22825 - 56

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالب التحفيظ :

1 -  محمد سالم الطالير بن احلسن بنسبة ½

2 -  الزهرة يابي بنت احمد بنسبة ½ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : سكن عائلي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سكن عائلي

 نوعه : أرض بها بناية و حديقة و بئر

موقعه : احملل املدعو  دوار تارمكيست جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم 

مساحته : 07 آر 84 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : احلاج موسى ؛

جنوبا : اهل بابا ؛

غربا : اهل الكرف ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 22 بعدد  2020 مضمن  يناير   05 في  مؤرخ  إستمرار عدلي  - رسم   1

سجل األمالك رقم 73 بتاريخ 17 يناير 2020 

2 -  صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 23  ديسمبر  2019 

عدد 29/2019.

على   2020 أبريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 30

مطلب رقم 22826 - 56

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالب التحفيظ :

1 -  محمد سالم الطالير بن احلسن بنسبة ½.

2 -  احمد الطالير بن احلسن بنسبة ½ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تاغولة قرب املسجد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تاغولة قرب املسجد

 نوعه : أرض عارية

قيادة  أسرير  جماعة  اخلنوس  ايت  تغمرت  دوار  املدعو   احملل   : موقعه 

أسرير إقليم كلميم. 

مساحته : 16 آر 06 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : املسجد ؛

البعض  في  الربيع  اهل  و  البعض  في  بوزيد  ولد  فيضل  اهل   : جنوبا 

األخر ؛

غربا : اهل بالل ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 21 بعدد  2020 مضمن  يناير   12 في  مؤرخ  إستمرار عدلي  - رسم   1

سجل األمالك رقم 73 بتاريخ 17 يناير 2020  

2 -  شهادة إدارية مؤرخة في 03 ديسمبر 2019 عدد 26/2019

على   2020 أبريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 00.
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 مطلب رقم 22827 - 56

تاريخ اإليداع : 04 فبراير  2020

طالب التحفيظ : احلسني اوبها بن عابد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : احلسني1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : احلسني1

نوعه : قطعة أرضية 

موقعه : احملل املدعو  توتلني جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم 

مساحته : 02 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الطريق

شرقا : ملك احلسن اد مجوض؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 21 يناير 2014 مضمن بعدد 71 صحيفة 

64 سجل األمالك رقم 58 بتاريخ 30 يناير 2014 

2 - صورة شمسية من وكالة مفوضة عرفية مؤرخة في 14  نوفمبر  2011 

يونيو   16 و فريضة عدلية مؤرخة في  اراثة  -  صورة شمسية من   3

2000 مضمنة بعدد 99 صحيفة 178 بتاريخ 19 يونيو 2000 

4 - صورة شمسية من رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 29  أغسطس  

 03 بتاريخ   32 عدد   1 كناش   117 صحيفة   279 بعدد  مضمن   1977

يناير 1978 

نوفمبر     25 في  مؤرخة  عدلية  هبة  عقد  من  شمسية  صورة    -  5

2011 مضمن بعدد 286 صحيفة 293 سجل األمالك رقم 50 بتاريخ 

29 نوفمبر 2011 

6 - شهادة إدارية مؤرخة في 29 يناير 2020حتت عدد 14.               

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00

مطلب رقم 22828 - 56

تاريخ اإليداع : 06 فبراير  2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تدرن1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تدرن1

نوعه : ارض فالحية بها أشجار النخيل 

موقعه : احملل املدعو  تزكي يرغن جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا 

مساحته : 07 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة بالل ؤحماد و ورثة متكلجت

شرقا : الطريق و مصرف املاء؛

جنوبا : الطريق و مصرف املاء ؛

غربا : ورثة متكلجت ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 -نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 188/19               

على   2020 أبريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30

مطلب رقم 22829 - 56

تاريخ اإليداع : 06 فبراير  2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اكر اخلف

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكر اخلف

نوعه : ارض فالحية بها أشجار النخيل 

موقعه : احملل املدعو  تزكي يرغن جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا 

مساحته : 06 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ورثة اد القايد

شرقا : ورثة ايت الدوش؛

جنوبا : ورثة ازكري الطيب ؛

غربا : املصرف ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 186/19               

على   2020 أبريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30

مطلب رقم 22830 - 56

تاريخ اإليداع : 06 فبراير  2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تيزنيت و ملحقاتها نيابة عن األوقاف العامة 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اكنكجم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكنكجم 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار النخيل 

موقعه : احملل املدعو  تزكي يرغن جماعة و قيادة ايت وابلي إقليم طاطا 

مساحته : 08 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك الغير

شرقا : ابودرارن؛

جنوبا : ورثة العلوي محمد ؛

غربا : الطريق و املصرف ؛
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احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - نسخة من كناش احملتويات حتت عدد 187/19               

على   2020 أبريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 12 : 30

مطلب رقم 22831 -  56

 تاريخ اإليداع : 06 فبراير  2020

 طالب التحفيظ : نبيل الرتابي بن عبدالسالم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : جنان الطالب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان الطالب

نوعه : ارض فالحية 

قيادة أسرير  و  اخلنوس جماعة  ايت تغمرت  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم 

مساحته : 14 آر 74 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : ملك الشنقيطي مامني؛

جنوبا : ملك احمد الرجيع ؛

غربا : ورثة اهل كريسان و محمد كريسان ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 11  ديسمبر  2018 مضمن بعدد 

474 سجل األمالك عدد 69 بتاريخ 03 يناير 2019 

 87 2019 مضمن بعدد  04 يناير  2 - نسخة شراء عدلية مؤرخة في 

سجل األمالك عدد 70 بتاريخ 30 يناير 2019 

3 -  نسخة وكالة عدلية مؤرخة في 21  ديسمبر  2018 مضمن بعدد 

109 سجل اخملتلفة عدد 45 بتاريخ 31 ديسمبر 2018 

4 - وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 17 يناير 2020 حتت رقم 69 

5 -  صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 06 ديسمبر 2018 

عدد 11/2018.               

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 30

مطلب رقم 22832 - 56

تاريخ اإليداع : 06 فبراير  2020

طالب التحفيظ : بوزيد الراجي بن حلبيب

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوزيد الراجي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بوزيد الراجي 

نوعه : بناية بالسفلي و طابقني علويني 

موقعه : احملل املدعو  حي الرحمة ، مدينة كلميم

مساحته : 93 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : علي منصور بعضا و بلحسن ابراهيم في البعض األخر

شرقا : التلمودي مباركة بعضا و بوعمر عبد الرحمان في البعض األخر؛

جنوبا : بوعمر عبد الرحمان و حسن أعطار بعضا و عبد اهلل اجعنيط 

في البعض األخر ؛

غربا : عبد اهلل اجعنيط بعضا و طريق معبدة في البعض األخر ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08  أغسطس  1986 مسجل بكناش 

اإليداع رقم 03 عدد 6230 

 97 بعدد  مضمن   1997 سبتمبر   22 في  مؤرخ  عدلي  بيع  رسم   -  2

صحيفة 115 سجل األمالك رقم 09 بتاريخ 25 سبتمبر 1997 

3 -  ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 12 أبريل 2019 مضمن بعدد 106 

سجل اخملتلفة رقم 46 بتاريخ 13 ماي 2019 

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " املدرسة املركزية

 لبيار " مطلب رقم 22606 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 1070  

املؤرخـة في  03 يوليو 2019 

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   04 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو " املدرسة املركزية لبيار " موضوع مطلب التحفيظ 

رقم 22606 - 56. الكائن باجلماعة القروية لبيار قيادة القصابي إقليم 

التحفيظ  طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  كلميم. 

وللمساحة الناجتة عن التصميم الهندسي و البالغة  32آر 72 سنتيار 

بدال من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والكل بناء 

على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكذا بناء على  : 

1 -  نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 31 يناير 2020.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " الشبيكة 5 " 

مطلب رقم 22640 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب 

حتـفيظه باجلريـدة الرسمية رقم 1078  

املؤرخـة في 04 سبتمبر  2019 

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   04 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   "  5 الشبيكة  املدعو"  امللك  حتفيظ 

22640 - 56. الكائن بجماعة وقيادة الشبيكة، إقليم طانطان. ستتابع 

من اآلن فصاعدا في إسم نفس طالب التحفيظ و للمساحة الناجتة 

عن التصميم الهندسي و البالغة  1789هكتار 12آر 06 سنتيار بدال 

من املساحة املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والكل بناء على 

نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على  : 

1 -  نسخة مستخرجة من كناش احملتويات مؤرخة في 31 يناير 2020.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بامعروف " 

مطلب رقم 6695 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتـفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 636  املؤرخـة في 09 مارس 2011 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في  04 فبراير 2020. فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو" بامعروف " موضوع مطلب التحفيظ رقم 6695 - 56.

طاطا.  إقليم  احلصن،  فم  احلضرية  اجلماعة  بوحمارة  بدوار  الكائن 

ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم السادة  : 

1 -  عيزوك احلسني بن علي 

2 - سعيد اوعثمان بن مبارك بصفتهم مالكني على الشياع مناصفة 

فيما بينهم بدال من اسم طالب التحفيظ السابق وكذا حتت اإلسم 

اجلديد للملك "الشاريج" بدال من اسم امللك السابق املصرح به إبان 

58 سنتيار بدال من املساحة  التحفيظ ملساحة قدرها  إيداع مطلب 

املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ.

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

بناء على  :

 295 بعدد  2010 مضمن  أكتوبر   04 في  مؤرخ  عدلي  - عقد شراء   1

صحيفة 236 سجل األمالك العقارية رقم 06 بتاريخ 26 أكتوبر 2010 

2 - نسخة رسم شرية عدلية مؤرخة في 02  ديسمبر  2000 مضمن 

 04 412 سجل األمالك العقارية رقم  448 صحيفة  أصلها حتت عدد 

بتاريخ  13 ديسمبر 2000 .

3 -  نسخة من رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14  أغسطس  1996 

مضمن أصلها حتت عدد 22 صحيفة 17 سجل األمالك العقارية رقم 

03 بتاريخ 02 ديسمبر 1996 

احملكمة  عن  صادر   36/2016 عدد  حكم  من  األصل  طبق  صورة   -  4

اإلبتدائية بطاطا بتاريخ 04 أكتوبر 2016 

 2019 ديسمبر   04 في  مؤرخة  باإلستئناف  الطعن  بعدم  إشهاد   -  5

عدد 113/2019.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                                 عرظاوي محمد.

 

محافظة إفران

مطلب رقم 6733  - 57

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

( ينوب عنها السيد مندوب  ) امللك اخلاص  الدولة   : طالب التحفيظ 

امالك الدولة مبكناس  .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: "مدرسة ايت سيدي ميمون".  

نوعه : أرض بها مدرسة 

موقعه : إقليم ودائرة إفران، جماعة ضاية عوا، احملل املدعو سيدي ميمون

مساحته : 17 آر 66 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد قباجي

شرقا : محمد قباجي

جنوبا : محمد قباجي

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-مستخلص من سجل احملتويات مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 .

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 30 مارس 2020 على الساعة 

العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 6734  - 57

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

( ينوب عنها السيد مندوب  ) امللك اخلاص  الدولة   : طالب التحفيظ 

امالك الدولة مبكناس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهب الرعش".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم ودائرة إفران، جماعة تزكيت، احملل املدعو سهب الرعش

مساحته : 03 هكتار تقريبا.

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-مستخلص من سجل احملتويات مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ،

نسخة من اجلريدة الرسمية عدد 2391 بتاريخ 22 أغسطس 1958.

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 30 مارس 2020  على الساعة 

احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 6735  - 57

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

( ينوب عنها السيد مندوب  ) امللك اخلاص  الدولة   : طالب التحفيظ 

امالك الدولة مبكناس  .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تيكلمامني".  

نوعه : أرض بها أشجار 

موقعه : إقليم ودائرة إفران، جماعة تزكيت، احملل املدعو تيكلمامني

مساحته : 04 هكتار تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق، مطلب التحفيظ رقم 21623 - 05

شرقا : الطريق

جنوبا : الرسم العقاري رقم 6098 ك، الساقية

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.



عدد 1102 - 17 جمادى االخرة 1441 )12 فبراير 2020(1120

أصل امللك : 

-مستخلص من سجل احملتويات مؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ،

- نسخة من اجلريدة الرسمية عدد 2391 بتاريخ 22 أغسطس 1958.

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 30 مارس 2020 على الساعة 

الواحدة بعد الزوال. 

مطلب رقم 6736  - 57

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020

طالب التحفيظ :  سعيد حداد بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حداد".  

نوعه : أرض عارية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي عدي املركز

مساحته : 01 آر  تقريبا.

حدوده :

شماال : الرسم العقاري رقم 26394/ك

شرقا : ورثة بنعيسى وقسو

جنوبا : الطريق

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 237 صحيفة 152 بتاريخ 23 

يناير 2020

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 30 مارس 2020 على الساعة 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 6737  - 57

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020

طالب التحفيظ :  أحمد املرضي بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "صاغرو اوكنزة".  

نوعه : أرض فالحية

ايت  مزارع  احملل  متحضيت،  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  إقليم   : موقعه 

ابراهيم ايت حسني

مساحته : 41 آر 40 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : ممر عمومي

شرقا : ساقية

جنوبا : ساقية

غربا : ساقية

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 575 صحيفة 414 بتاريخ 21 يونيو 1999

التاريخ املقرر للتحديد املؤقت : بتاريخ 31 مارس 2020 على الساعة 

الثانية بعد الزوال.

 

مطلب رقم 6738  - 57

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020

طالب التحفيظ : مهني سعيد بن ميمون .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرزولي".  

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم  افران ،دائرة ازرو، جماعة سيدي اخملفي ، احملل املدعو " 

مزارع ايت حدو وعلي "

مساحته : 09هـ 17آر 55 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد مهني ،الواد ،

شرقا : محمد مهني ،كرمية باقري ، فاطمة مهني ،

جنوبا : سعيد الزعري،

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

 589 بعدد  اصلها  ضمن  عدلي  وتنازل  بلفيف  تركة  رسم  -نسخة 

ص494 بتاريخ 22 مارس 2013 ،

ص44   45 بعدد  اصلها  ضمن  عدلي  رضائية  قسمة  رسم  نسخة 

بتاريخ 13 ماي 2015 ،

رسم استخراج واجب عدلي ضمن بعدد 404 ص275 بتاريخ 29 فبراير 2016 ،

رسم شراء عدلي مضمن بعدد150ص85 بتاريخ 24 أكتوبر 1997 ،

رسم شراء عدلي مضمن بعدد372 ص205 بتاريخ 06 مارس 1997 ،

 11 بتاريخ  بعدد548ص458  اصلها  ضمن  عدلي  اراثة  رسم  نسخة 

فبراير 2003  .

الساعة  2020 على  ابريل   06 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 6739  - 57

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020

طالب التحفيظ : مهني سعيد بن ميمون .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تاركا نايت واحي".  

نوعه : أرض فالحية .

موقعه : إقليم  افران ،دائرة ازرو، جماعة سيدي اخملفي

مساحته : 51آر 59 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : مصطفى ازعري ،حموعديوي ،

شرقا : محمد مهني ،الطريق ،

جنوبا : الوا ،ابراهيم عديوي
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غربا : الطريق،حمو عديوي .

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء.

أصل امللك : 

 11 بتاريخ  بعدد548ص458  اصلها  ضمن  عدلي  اراثة  رسم  نسخة 

فبراير 2003  ،

 10 بتاريخ  318ص211  بعدد  اصلها  عدلي ضمن  رسم شراء  نسخة 

يناير 1975 ،

رسم استخراج واجب عدلي ضمن بعدد406 ص276 بتاريخ 29 فبراير 2016 ،

رسم استخراج واجب عدلي ضمن بعدد 405ص275 بتاريخ 29 فبراير 2016 .

الساعة  2020 على  ابريل   06 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال .

احملافظ  على األمالك العقارية بافران.

                                                عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة سال اجلديدة

مطلب رقم 4598  - 58 

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : ابراهيمي بنعاشير بنسبة 1 - 1. 

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

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

مشتمالته :  ارض فالحية

موقعه : بسال دواراوالد معلة جماعة السهول . 

مساحته : 97 آ 30 س تقريبا. 

حدوده :

شماال : الرسم العقاري رقم 46419 - 58 

شرقا : الرسم العقاري رقم 47377 - 58 

جنوبا : ارض بيد غريب العثماني 

غربا : الرسم العقاري رقم 9367راء 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

-رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 6 سبتمبر 2017 .

-شهادة إدارية بتاريخ 6 سبتمبر 2017.

-شهادة إدارية بتاريخ 13يونيو 2018 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 30 مارس 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"حمري"

مطلب رقم 83 - 58 الذي أدرج مطلب تسجيله باجلريدة

الرسمية املؤرخة في 24 أكتوبر 2001 عدد 147 

مبقتضى مطلب إصالحي بتاريخ 13 يناير 2020، فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " حمري " مطلب رقم 83 - 58 . تتابع في اسم في اسم السادة : 

1 - احمد بلقساري بنسبة 2/5

2 - محمد بلقساري بنسبة 2/5

3 - زهور بلقساري بنسبة 1/5 . وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا 

تأييدا للمطلب املذكور اعاله وكذا : 

-رسم عدلي ببيان حظوظ مؤرخ في 06 ديسمبر 2019.

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

                 حسن الشاوي.

 

 

محافظة مكناس - اإلسماعلية

مطلب رقم 4497 - 59

تاريخ اإليداع : 27  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : السيدة ملطاهري جنوى بنت محمد بصفتها مالكة 

حلق الزينة اما حق الرقبة فهو للدولة امللك اخلاص  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "باب بطيوي حي السلطان سيدي محمد" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " ملطاهري" 

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن سفلي به مراب و طابق علوي  ؛

موقعه : رقم 108 درب باب بطيوي حي السلطان سيدي محمد مكناس ؛

مساحته : 81س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : عتيقة بوتشيش؛

شرقا : مصطفى العلوي؛

جنوبا : زنقة)ملك عمومي(؛ 

غربا : زنقة)ملك عمومي(؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 نوفمبر 201؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو 27 مارس 2020 الساعة 10 صباحا؛

مطلب رقم 4498 - 59

تاريخ اإليداع : 28  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1727" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 1727" 

نوعه : ارض بها بناية بها محل جتاري مكون من طابق ارضي و اخر علوي ؛

موقعه : زنقة القزادرية املدينة القدمية   ؛

مساحته : 19س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة )ملك عمومي( ؛
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شرقا : االحباس؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 12240/ك ؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو 30  مارس 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم4499 - 59

تاريخ اإليداع : 28  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 2240" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " محل جتاري 2240" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري و ميزانني  ؛

موقعه : زنقة القزادرية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 17س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة)ملك عمومي( ؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : االحباس؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك :

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة   2020 مارس   30  : هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

10و30د صباحا؛

مطلب رقم 4500 - 59

تاريخ اإليداع :  28  يناير 2020؛

طالب التحفيظ :  االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "محل جتاري 1726" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1726" 

نوعه :  ارض بها بناية مكونة  من محل جتاري به طابق ارضي و اخر علوي ؛

موقعه :  زنقة القزادرية املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته :  21 س تقريبا ؛

حدوده :  

 شماال :  زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا :  االحباس ؛

جنوبا :  االحباس ؛ 

غربا :  االحباس ؛ 

احلقوق  العينية :  الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 30 مارس 2020 الساعة 11 صباحا؛

مطلب رقم 4501 - 59

تاريخ اإليداع : 28  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مصنع 3355" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مصنع3355" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من مصنع به طابق ارضي و اخر علوي ؛

موقعه : زنقة القزادرية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 61 س  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا : االحباس وورثة ديدي حميد؛

جنوبا : االحباس ؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة   2020 30مارس   : هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

11و30 صباحا

مطلب رقم 4502 - 59

تاريخ اإليداع : 28  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1176" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1176" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي به محل جتاري  ؛

موقعه : زنقة القزادرية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 12س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة)ملك عمومي(؛

شرقا : ورثة ديدي حميد؛

جنوبا : االحباس؛ 



1123 عدد 1102 - 17 جمادى االخرة 1441 )12 فبراير 2020(

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 31 مارس 2020 الساعة 10 صباحا؛

مطلب رقم 4503 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري 1730" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري1730" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من محل جتاري به طابق ارضي و اخر علوي  ؛

موقعه : زنقة القزادرية املدينة القدمية مكناس؛

مساحته : 23 س  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 12240 ك؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 31 مارس 2020 الساعة 10و 

30 صباحا؛

مطلب رقم 4504 - 59

تاريخ اإليداع : 28  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري1729" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1729" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من محل جتاري به طابق ارضي و اخر علوي    ؛

موقعه : زنقة القزادرية  املدينة القدمية  مكناس ؛

مساحته : 23س  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 12240/ك؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 31 مارس 2020 الساعة 11 صباحا؛

مطلب رقم 4505 - 59

تاريخ اإليداع : 28  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري1728" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1728" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من محل جتاري به طابق ارضي و اخر علوي  ؛

موقعه : زنقة القزادرية  املدينة القدمية  مكناس ؛

مساحته : 24س  تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة)ملك عمومي(؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 12240/ك؛ 

غربا : االحباس؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة   2020 مارس   31  : هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

11و30د صباحا؛

مطلب رقم 4506 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محل جتاري1180-1536" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محل جتاري 1536-1180" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من محل جتاري به طابق ارضي و اخر علوي ؛

موقعه : زنقة القزادرية املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 40س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا : االحباس؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 12240/ك؛ 

غربا : االحباس؛؛ 
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احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : فاحت ابريل 2020 الساعة 10 صباحا؛

مطلب رقم 4507 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فندق 3203" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فندق 3203" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من محل جتاري بالطابق ارضي و اخر علوي ؛

موقعه : زنقة القزادرية درب امللح املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 01 ار 35 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : درب )ملك عمومي( ؛

شرقا : درب)ملك عمومي(؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 383/ك؛ 

غربا : السور االسماعيلي؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : فاحت ابريل 2020 الساعة 10و 

30د صباحا؛

مطلب رقم 4508 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بيت 762" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بيت 762" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : زنقة القبابني املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 18سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 4003/ك؛

جنوبا : ملك االوقاف؛ 

غربا : زنقة )ملك عمومي( ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة   2020 ابريل  فاحت   : هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

11د صباحا

مطلب رقم 4509 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "روى3326 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " روى 3326" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي ؛

موقعه : درب املغاريني املدينة القدمية ؛

مساحته : 16سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا : عيفوط قاسم؛

جنوبا : عيفوط قاسم؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 4003/ك ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة   2020 ابريل  فاحت   : هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

و11و 30 صباحا

مطلب رقم 4510 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "محالت جتارية 1810-1809 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " محالت جتارية 1809-1810 " 

نوعه : ارض بها بناية بها محالت جتارية

موقعه : زنقة القبابني املدينة القدمية ؛

مساحته : 30 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : ملك االوقاف؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي(؛

جنوبا : لفحل عبد الكرمي؛ 

غربا : الطرش نور الدين ومن معه؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 
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احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة   2020 ابريل   02  : هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

و10صباحا

مطلب رقم 4511 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل 1811-1812-1813-697 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل 697-1813 1812-1811-" 

نوعه : ارض بها بناية جتارية بالسفلي و الطابق العلوي ؛

موقعه : زنقة القبابني املدينة القدمية مكناس؛ 

مساحته : 66 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : الرسم العقاري رقم 6440/ك؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي(؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 2588/ك؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 6440/ك وورثة احلريف محمد ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 02 ابريل 2020 الساعة و10و 

30 صباحا

مطلب رقم 4512 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار 286 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار 286" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي فقط ؛

موقعه : رقم 286 درب الضيف احلمام اجلديد م ق مكناس؛ 

مساحته : 01ار 24 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : درب )ملك عمومي(؛

شرقا : ورثة حميش

جنوبا : الفهمي ياسني وورثة بلقادي محسن؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 81862 - 59 ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة   2020 ابريل   02  : هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

و11صباحا

مطلب رقم 4513 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار 292 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار 292" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : رقم 10 زنقة كرموص السدراسة املدينة القدمية مكناس؛ 

مساحته : 76 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : بندريس سفيان؛

شرقا : زنقة )ملك عمومي(؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 6399/ك و ملك االوقاف؛ 

غربا : بندريس سفيان ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 02 ابريل 2020 الساعة و11و 

30 صباحا؛

مطلب رقم 4514 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار 293 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار 293" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي ؛

موقعه : رقم 8 درب العبادي املدينة القدمية مكناس؛ 

مساحته : 01 ار 36 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : مطلب رقم 7189/ك؛

شرقا : ورثة الزمراني ادريس و الرسم العقاري رقم 7189/ك؛

جنوبا : ورثة القبايلي محمد ؛ 

غربا : ورثة بنشمسي عمر؛

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 هو : 03 ابريل 2020 الساعة و10 صباحا؛

مطلب رقم 4515 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار 296 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار 296" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

املدينة  الطيبي  سيدي  درب  القرموني  زقاق  زنقة   4 رقم   : موقعه 

القدمية مكناس؛ 

مساحته : 70 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : درب )ملك عمومي(؛

شرقا : لشهب لطيفة ؛

جنوبا : ملك االوقاف؛ 

غربا : العبدالوي ادريس و تاجر سعاد ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 03 ابريل 2020 الساعة و10و 

30 صباحا؛

مطلب رقم 4516 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار 298 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار 298" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : رقم 3 زنقة موالي رشيد زقاق القرموني املدينة القدمية مكناس؛ 

مساحته : 01 ار 22 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : العقاري رقم 13586 - 59؛

شرقا : اخلريفي كمال؛

جنوبا : ورثة اغاربي و الرسم العقاري رقم 4104/ك 

غربا : ملك االوقاف ؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

الساعة   2020 ابريل   03  : هو  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

و11صباحا؛

مطلب رقم 4517 - 59

تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار 299 " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار 299" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : رقم4 زنقة موالي رشيد زقاق القرموني املدينة القدمية مكناس؛ 

مساحته : 48 سنتيار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : ملك االوقاف ؛

شرقا : ملك االوقاف ؛

جنوبا : ورثة اغاربي؛ 

غربا : درب )ملك عمومي(؛

احلقوق العينية : الشيء ؛

أصل امللك 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 03 ابريل 2020 الساعة 11و 

30 د صباحا؛

مطلب رقم 4518  - 59

تاريخ اإليداع: 30  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "روى 3364" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " روى3364" 

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن سفلي ؛

موقعه : زنقة الفران النجارين املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 56 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة)ملك عمومي( ؛

شرقا  : االحباس؛

جنوبا  : االحباس؛ 

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 هو : 08  ابريل 2020 الساعة 10 صباحا؛

مطلب رقم 4519  - 59

تاريخ اإليداع : 30  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فران 3118" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " فران3118" 

نوعه : ارض بها بناية عبارة عن سفلي ؛

موقعه : درب الفران النجارين املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 72س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : درب)ملك عمومي( ؛

شرقا : السيد التامدي ادريس؛

جنوبا : السادة  جبي محمد ومليكة العلمي والتامدي عادل و احلبساتي

محمد و املكي عبد السالم ؛ 

غربا  : درب)ملك عمومي(؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 08  ابريل 2020 الساعة 10 

و 30 د صباحا؛ 

مطلب رقم 4520  - 59

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فران 3123" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " فران 3123" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي  ؛

موقعه : درب السويقة باب بلقاري مكناس ؛

مساحته : 34س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : االحباس ؛

شرقا  : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا  : درب )ملك عمومي(؛  

غربا : درب )ملك عمومي(؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد : هو09  ابريل 2020 الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 4521  - 59

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل و بيت  771-696" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل و بيت 696-771" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي  ؛

موقعه : درب سيدي عمر بوعوادة املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 54س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : درب )ملك عمومي( ؛

شرقا  : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا  زاوية سيدي لغوماري ؛  

غربا : ضريح؛   

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 08  ابريل 2020 الساعة 11 صباحا؛

مطلب رقم4522  - 59

تاريخ اإليداع : 30  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "منزل695" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل 695" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : درب السويقة باب بلقاري مكناس ؛

مساحته : 2ار 30 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : االحباس ؛

شرقا  : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا  : درب )ملك عمومي(؛  

غربا : درب )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  هو : 09  ابريل  2020 الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 4523  - 59

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020؛

مالكا حلق  احمد بصفته  بن  املرضي علي  السيد   : التحفيظ  طالب 

الزينة فقط اما حق الرقبة فهو للدولة) امللك اخلاص ( ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "املرضي" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " املرضي" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي واحد و ملحقات بالسطح ؛

موقعه : جماعة توالل شارع 3 زنقة 49  مكناس ؛

مساحته : 01ار 20 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال : زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا  : السيد املرضي محمد ؛

جنوبا  : السيد احلاج محمد اوحيدة ؛  

غربا : السيد بوسعيد احلاج احلسني؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 ربيع الثاني 1441 موافق 28 نوفمبر 2019 ؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 06  ابريل  2020 الساعة 11 صباحا؛  

مطلب رقم 4524  - 59

تاريخ اإليداع : 30  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "منزل10 املعني" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " منزل 10 املعني" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : النجارين املدينة القدمية امللحقة االدارية االولى مكناس ؛

مساحته : 75 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : االحباس ؛

شرقا  : االحباس والسادة ورثة 

موالي احمد ؛

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 هو : 09  ابريل 2020  الساعة11و 

30د صباحا؛

مطلب رقم 4525  - 59

تاريخ اإليداع : 30  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "منزل306" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل 306" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : درب سيدي اعمر بوعوادة املدينة القدمية  مكناس ؛

مساحته : 01 ار 04  س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : السادة ورثة الشبيهي ؛

شرقا  : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا   : درب )ملك عمومي(؛  

غربا : السيد محمد بنشقرون؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 08  ابريل 2020 الساعة11و 

30د صباحا؛

مطلب رقم 4526  - 59

تاريخ اإليداع : 30  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "مسجد باب بلقاري " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " مسجد باب بلقاري" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي ؛

موقعه : درب  السويقة باب بلقاري مكناس ؛

مساحته : 02 ار 73  س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : درب )ملك عمومي( ؛

شرقا   : االحباس ؛

جنوبا   : درب )ملك عمومي(؛  

غربا : درب )ملك عمومي(؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛



1129 عدد 1102 - 17 جمادى االخرة 1441 )12 فبراير 2020(

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 09  ابريل 2020 الساعة10و 

30د صباحا؛

مطلب رقم 4527  - 59

تاريخ اإليداع : 30  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "منزل315" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل 315" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي  ؛

موقعه : درب اجلامعي املدينة القدمية امللحقة االدارية االولى مكناس ؛

مساحته : 02 ار 33 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : الرسم العقاري رقم 7151 ك وورثة حسن ضرس ؛

شرقا  :  الرسم العقاري رقم 7151/ك؛

جنوبا  : السيدين جنيب برحيلة و احمد العوام و الرسم العقاري رقم 6379/ك؛  

غربا : درب )ملك عمومي(؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 10 ابريل 2020  الساعة10 صباحا؛

مطلب رقم 4528  - 59

تاريخ اإليداع : 30  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر اوقاف مكناس  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "منزل734" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " منزل 734" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابقني علويني  ؛

موقعه : درب الفتيان السكاكني املدينة القدمية مكناس ؛

مساحته : 01 ار 69 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : درب )ملك عمومي(؛

شرقا  : درب )ملك عمومي( ؛

جنوبا  : زنقة )ملك عمومي(؛  

غربا : االحباس والسيد هشام عبد العالي؛ 

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

احليازة الهادئة العلنية واملستمرة

نسخة مستخرجة من كناش محتويات االمالك احلبسية؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 10  ابريل 2020 الساعة 10و 

النصف صباحا؛

مطلب رقم  4529  - 59

تاريخ اإليداع : 30  يناير 2020؛

طالب التحفيظ : السيد مرشيش موحى بن موحى  بصفته مالكا 

حلق الزينة فقط اما حق الرقبة فهو للدولة) امللك اخلاص ( ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "مرشيش" ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " مرشيش" 

نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي واحد  ؛

موقعه : 18 زنقة 45 شارع 3  توالل   مكناس ؛

مساحته : 01ار27 س تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : زنقة )ملك عمومي( ؛

شرقا  : زنقة )ملك عمومي( ؛

جنوبا   : السادة ورثة موحى اوحماد  ؛  

غربا  : السادة  ورثة احلبيب اوشامة ؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 12 صفر اخلير 1441 موافق 11 اكتوبر 2019 ؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 06  ابريل 2020 الساعة 10 صباحا 

مطلب رقم  4530  - 59

تاريخ اإليداع : 31  يناير 2020؛

طالبو التحفيظ  : السادة : 

علوي مدغري مصطفى بنسبة 1/3  

علوي مدغري امني بنسبة 1/3   

علوي مدغري يونس بنسبة 1/3  ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "بالد املرابطية " ؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  "بالد املرابطية " 

نوعه : ارض فالحية ؛

موقعه : دوار اهل وزان جماعة عني كرمة واد الرمان قيادة عني اجلمعة 

اقليم مكناس ؛

مساحته : 07 هكتار تقريبا ؛

حدوده : 

 شماال  : الرسم العقاري رقم 8583/ك؛

شرقا  : واد /نهر؛

جنوبا   : السيد ليموري عزيز ؛  

غربا : السكة احلديدية ؛  

احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ 09 اكتوبر 2019؛

التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 07  ابريل 2020 الساعة 10 صباحا؛ 

مطلب رقم  4531  - 59

تاريخ اإليداع : 04 فبراير2020؛

طالب التحفيظ  : السيد طراقي محمد بن حلسن  بصفته مالكا حلق 

الزينة فقط اما حق الرقبة فهو للدولة) امللك اخلاص ( ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  "طراقي" ؛
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " طراقي" 
نوعه : ارض بها بناية مكونة من سفلي و طابق علوي واحد  ؛

موقعه : 11 زنقة 48 شارع 3  توالل   مكناس ؛
مساحته : 92 س تقريبا ؛

حدوده : 
 شماال  : السيد محمد بن علي لبحار؛

شرقا  : طالب التحفيظ؛
جنوبا  : زنقة )ملك عمومي( ؛  

غربا : السيدة فاطمة الرحالي ؛  
احلقوق  العينية : الشيء ؛

أصل امللك  : 
رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ربيع االول 1441 موافق 26 نوفمبر 2019 ؛
التاريخ املقرر الجراء عملية التحديد هو : 13 ابريل 2020 الساعة 10 صباحا؛
احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                           البوراحي عبد الواحد.
 

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25495 - 61
تاريخ اإليداع : 28 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : إحسان ملعكشاوي بنت سعيد؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " إحسان"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو " عني دالية "؛  
مساحته :  05 آر تقريبا؛

اجملاورون :
شماال  : طريق،  

شرقا   : رشيد خيي؛
جنوبا  : أحمد مرغاد؛

غربـا : طريق؛
احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 
1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 نوفمبر 2019؛

2 - نسخة من رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 16 أكتوبر 2018؛
3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 أغسطس 2012؛

4 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 05 يوليو 2008؛
5 - نسخة من رسم موجب متخلف عدلي مؤرخ في 25 يونيو 2008؛

الساعة  على   2020 مارس   27 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
احلادية عشرة  صباحا.

مطلب رقم 25496  -  61
تاريخ اإليداع  : 29 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : عماد أمزيان بن محمد؛
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض احلجرة"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أرض احلجرة"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية أصيلة، 

احملل املدعو " الدغالني "؛  

مساحته :  03 آر 70 س تقريبا؛

 اجملاورون :

شماال  : محمد حرمة،  

شرقا   : جناة بن شرقي؛

جنوبا  : الرسم العقاري رقم 47969  -  61؛

غربـا : أحمد بن اعمار؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها 

في 03 أغسطس 2018 ؛

2 - رسم تصحيح مساحة عدلي مؤرخ في 12 سبتمبر 2014؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 يوليو 2014؛

4 - نسخة من رسم ثبوت مخارجة عدلي مؤرخ في 22 مارس 1995؛

5 - نسخة من رسم إراثة و إحصاء عدلي مؤرخ في 10 مارس 1995؛

الساعة  على   2020 مارس   30 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 25497  -  61

تاريخ اإليداع  : 29 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : 

1 - عائشة العيدي بنت املدني بنسبة 1/2؛

2 - أسماء العيدي بنت املدني بنسبة 1/2؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الدندلس"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " العيدي"؛

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي و طابق أول؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

احملل  احلطبة،  دوار  الديكي،  السفلى،  امليش  مدشر  مزارع  الصغير، 

املدعو " الدندلس "؛  

مساحته :  05 آر 18 س تقريبا؛

 اجملاورون :

شماال  : رضوان و ممر مغلق،  

شرقا   : علي عايد؛

جنوبا  : طريق عمومية؛

غربـا : رحمة و خدوج بولعيش؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - توكيل خاص عرفي مصادق على صحة إمضائه في 09 يناير 2020؛

2 - رسم إصالح مساحة عدلي مؤرخ في 22 يناير 2019؛

3 - رسم تصريح ببناء عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر 2017؛

4 - شهادة في الشياع مؤرخة في 17  أكتوبر 2016؛
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5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 نوفمبر 2016؛

6 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 يناير 2007؛

7 - نسخة من رسم إحصاء عدلي مؤرخ في 08 يناير 2007؛

الساعة  على   2020 مارس   30 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة  صباحا.

مطلب رقم 25498  -  61

تاريخ اإليداع  : 29 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : املهدي العلج بن سعيد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دار"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " املهدي 1 "؛

نوعه : أرض عارية بها سكنى؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية أصيلة، 

احملل املدعو " املدينة القدمية "؛  

مساحته : 30 س تقريبا؛

 اجملاورون :

شماال  : محمد التزوجني،  

شرقا   : ورثة اخملتار الشاعر و مدخل؛

جنوبا  : ورثة أحمد الطليكي؛

غربـا : املهدي العلج؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2019؛

2 - وكالة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 16 سبتمبر 2019؛

3 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 05 أبريل 2019؛

4 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 24 مارس 2009؛

5 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 1974؛

الساعة  على   2020 مارس   30 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثالثة بعد الزوال.

مطلب رقم 25499  -  61

تاريخ اإليداع  : 29 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : رضا الصديقي بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقيل الدحروش "؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقيل الدحروش 1"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

دوار املنبر، احملل املدعو " مقيل الدحروش "؛  

مساحته :  65 س تقريبا؛

 اجملاورون :

شماال  : كمال الفتوي،  

شرقا   : طريق من 5 أمتار؛

جنوبا  : طالب التحفيظ؛

غربـا : كمال الفتوي؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 19 نوفمبر 2019؛

2 - نسخة من رسم شراء عقار فالحي عدلي مؤرخ في 21  أكتوبر 2019؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 سبتمبر 2019؛

4 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2019؛

5 - نسخة لرسم موجب إراثة عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2018؛

6 - نسخة لرسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2018؛

7 - نسخة لرسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2017؛

الساعة  على   2020 مارس   30 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25500  -  61

تاريخ اإليداع  : 29 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : رضا الصديقي بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "مقيل الدحروش "؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مقيل الدحروش 2"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

دوار املنبر، احملل املدعو " مقيل الدحروش "؛  

مساحته :  80 س تقريبا؛

 اجملاورون :

شماال  : طريق عمومية،  

شرقا   : طريق معمومية؛

جنوبا  : طالب التحفيظ؛

غربـا : محمد البويسفي؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 09 يناير 2020؛

2 -  شهادة إدارية مؤرخة في 19 نوفمبر 2019؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 30  أكتوبر 2019؛

4 - نسخة لرسم شراء عدلي مؤرخ في 14 يناير 2019؛

5 - نسخة لرسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2018؛

6 - نسخة لرسم موجب إراثة عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2018؛

7 - نسخة لرسم وكالة خاصة عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2017؛

8 - نسخة لرسم شراء عقار فالحي عدلي مؤرخ في 12 أغسطس 1986؛

الساعة  على   2020 مارس   30 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة و النصف صباحا.

مطلب رقم 25501  -  61

تاريخ اإليداع  : 29 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : 

1 - محمد التسولي بن عمر بنسبة 1/2؛
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2 - عمر الشتواني بن عبد اهلل بنسبة 1/2؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " "؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مزيحة 3"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

فدان شابو؛  

مساحته :  41 آر   تقريبا؛

 اجملاورون :

شماال  : طريق،  

شرقا   : عبد الواحد النوينو؛

جنوبا  : طريق؛

غربـا : طريق؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - وكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 22 يناير 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22  أكتوبر 2019؛

3 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 20  أكتوبر 2019؛

4 - رسم إثبات مخارجة عدلي مؤرخ في 20  أكتوبر 2019؛

الساعة  على   2020 مارس   30 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25502  -  61

تاريخ اإليداع  : 30 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : شركة انطير موربويلدينغ ش.م.م؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ظهر الواد"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اسنادة"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية طنجة، 

مقاطعة بني مكادة، حرارين، احملل املدعو " ظهر الواد "؛  

مساحته :  97 آر 40 س تقريبا؛

 اجملاورون :

شماال  : عبد القادر برورة و مصطفى الطيب،  

شرقا   : عبد القادر برورة و طريق من 3 أمتار؛

جنوبا  : طريق من 3 أمتار و عبد القادر برورة؛

غربـا : مصطفى الطيب، الزهرة و الطيب برورة؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - أربعة رسوم شراء عدلي مؤرخة في 08 يناير 2020؛

2 - رسم إثبات استمرار امللك عدلي مؤرخ في 07 يناير 2020؛

3 - صور شمسية ألربعة رسوم تنازل بدون عوض عدلية مؤرخة في 

30 يناير 2009؛

4 - صورة شمسية لرسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2008؛

5 - صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2007؛

6 - صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يوليو 1984؛

الساعة  على   2020 مارس   30 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة و النصف صباحا.

مطلب رقم 25503 - 61

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : رحيمو افيالل بنت األمني؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القصيبات"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أفيالل"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

مدشر املنبار، احملل املدعو " القصيبات "؛  

مساحته : 01 آر  تقريبا؛

اجملاورون :

شماال  : طريق،  

شرقا   : ارحيمو أفيالل؛

جنوبا  : ارحيمو فتوح؛

غربـا : احلسني العبدالوي؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 أغسطس 2019؛

2 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 19 يونيو 2019؛

3 - نسخة من رسم مقاسمة رضائية عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2015؛

 28 في  مؤرخ  عدلي  متخلف  إحصاء  موجب  رسم  من  نسخة   -  4

ديسمبر 2007؛

الساعة  على   2020 مارس   31 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة  صباحا.

مطلب رقم 25504 - 61

تاريخ اإليداع  : 31 يناير 2020؛

طالب التحفيظ : 

1 - محمد امسروي بن ابراهيم بنسبة 1/2؛

2 - احلسان امسروي بن ابراهيم بنسبة 1/2؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "كداوي  احلمير"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " كداوي"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

مدشر املنبار، احملل املدعو " كداوي احلمير"؛  

مساحته : 01 آر  تقريبا؛

اجملاورون :
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شماال  : عبد احلميد اليقني،  

شرقا   : طريق؛

جنوبا  : طريق؛

غربـا : حبيبة حماني؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 نوفمبر 2017؛

2 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 13  ماي  2017؛

3 - رسم مقاسمة رضائية عدلي مؤرخ في 08  ماي  2015؛

4 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 يناير 2015؛

5 - نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 24 يناير 2012؛

6 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 30 أبريل 2011؛

7 - نسخة من رسم موجب إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 30 أبريل 2011؛

الساعة  على   2020 مارس   31 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة  صباحا.

مطلب رقم 25505 - 61

تاريخ اإليداع  : 03 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز العويني بن مولود؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عزيز"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو " حي العوامة "؛  

مساحته : 31 آر 28 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال  : طريق،  

شرقا   : طريق؛

جنوبا  : الرسم العقاري رقم 12438 - 06؛

غربـا : عبد اإلله حمدوش؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 يناير 2019؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 مارس 2018؛

3 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2018؛

4 - نسخة من رسم ملحق إصالحي عدلي مؤرخ في 01 فبراير 2018؛

5 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 11 نوفمبر 2014؛

6 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 أغسطس 2014؛

7 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 أبريل 1991؛

8 - نسخة من رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 03 ديسمبر 1981؛

الساعة  على   2020 أبريل   03 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة  صباحا.

مطلب رقم 25506 - 61

تاريخ اإليداع  : 03 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : أبي بن الصديق بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "دروة احلرش"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن الصديق"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، مدشر غوجني، احملل املدعو " دروة احلرش "؛  

مساحته : 05 آر 79 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال  : طريق عمومية من 4 أمتار،  

شرقا   : عبد الغني البيطار؛

جنوبا  : طريق عمومية؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019؛

2 - وكالة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 11 ديسمبر 2019؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 2018؛

4 - رسم موجب استمرار امللك عدلي مؤرخ في 27 ديسمبر 2018؛

5 - نسخة من رسم تصيير عدلي مؤرخ في 09 نوفمبر 2013؛

6 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 فبراير 2006؛

الساعة  على   2020 أبريل   03 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة  صباحا.

مطلب رقم 25507 - 61

تاريخ اإليداع  : 04 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : حمزة البقالي؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "امرينة الطايفي"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حمزة"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية جوامعة، 

مدشر الطيفي، احملل املدعو " امرينة الطايفي "؛  

مساحته : 10 آر 84 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال  : طريق،  

شرقا   : طريق؛

جنوبا  : طريق؛

غربـا : الرسم العقاري رقم  44786 - 61؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 أغسطس 2019؛
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2 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 08 أغسطس 2019؛

3 - توكيل عرفي مصادق على صحة إمضائه في 13 يناير 2020؛

4 - صورة شمسية لرسم مخارجة بنظائر عدلي مؤرخ في 28 فبراير 1995؛

الساعة  على   2020 أبريل   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 25508 - 61

تاريخ اإليداع  : 04 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : الزهرة بورورة بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض بوجنينة"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزهرة 1"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احلرارين، احملل املدعو " أرض بوجنينة "؛  

مساحته : 20 آر 45 س تقريبا؛

اجملاورون :

  ،G/2938 شماال  : مطلب التحفيظ عدد

شرقا   : طريق؛

جنوبا  : طريق؛

غربـا : رحمة بورورة؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - صورة شمسية لرسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 30 يناير 2009؛

2 - رسم موجب إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2008؛

3 - صورة شمسية لنسخة من رسم إراثة هالك عدلي مؤرخ في 06 

يوليو 2007؛

الساعة  على   2020 أبريل   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم  25509 - 61

تاريخ اإليداع  : 04 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : الزهرة بورورة بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض ظهر الواد"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزهرة 3"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احلرارين، احملل املدعو " أرض ظهر الواد "؛  

مساحته : 15 آر 31 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال  : مصطفى الطيب،  

شرقا   : طريق من 3 أمتار؛

جنوبا  : رحمة بورورة؛

غربـا : طريق من 3 أمتار؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 30 يناير 2009؛

2 - رسم موجب إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2008؛

3 - نسخة من رسم إراثة هالك عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2007؛

الساعة  على   2020 أبريل   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25510 - 61

تاريخ اإليداع  : 04 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : الزهرة بورورة بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أرض اخلربة"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزهرة 5"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احلرارين، احملل املدعو " أرض اخلربة "؛  

مساحته : 20 آر 96 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال  : طريق خاصة،  

شرقا   : طيب بورورة؛

جنوبا  : الرسم العقاري رقم  61841 - 61؛

غربـا : رحمة بورورة؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - صورة شمسية لرسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 30 يناير 2009؛

2 - رسم موجب إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 12 نوفمبر 2008؛

3 - صورة شمسية لنسخة من رسم إراثة هالك عدلي مؤرخ في 06 

يوليو 2007؛

الساعة  على   2020 أبريل   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25511 - 61

تاريخ اإليداع  : 04 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : أحمد فاتي بن محمد؛

 االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نزهة"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو " الكمبورية "؛  

مساحته :  93 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال  : حسن اخريشف،  

شرقا   : حسن اخريشف؛

جنوبا  : يوسف و حمزة اخريشف؛

غربـا : ممر عمومي؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 18  ماي  2017؛

2 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 20 يناير 2016؛
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3 - نسخة من رسم إقرار بتركة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2015؛

4 - صورة شمسية لوكالة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 

17 نوفمبر 2015؛

5 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر 2014؛

الساعة  على   2020 أبريل   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25512 - 61

تاريخ اإليداع  : 04 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : عبد اإلاله السالك بن ادريس؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اشعابة"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اشعابة"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

أحد  القروية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية، مدشر اجلديد، احملل املدعو " اشعابة "؛  

مساحته : 73 آر 64 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال  : ورثة الوهابي و بن قدور السباطي،  

شرقا   : أحمد الوهابي ولد الطاهر؛

جنوبا  : محمد الوهابي؛

غربـا : ورثة الوهابي؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 10 أكتوبر 2018؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2011؛

3 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 07 يونيو 2010؛

4 - نسخة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 08 سبتمبر 1962؛

الساعة  على   2020 أبريل   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الواحدة بعد الزوال.

مطلب رقم 25513 - 61

تاريخ اإليداع  : 04 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : أحمد بوطويل بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "غرسة الدار"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية ملوسة، 

مدشر اخملفي، احملل املدعو " غرسة الدار"؛  

مساحته : 05 آر 38 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال  : طريق عمومية،  

شرقا   : الزهرة الهروال؛جنوبا  : مصطفى الهروال؛

غربـا : مطلب التحفيظ رقم 52121 - 61؛ احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك  : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2019؛

2 - صورة شمسية لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 12  ماي  2008؛

3 - صورة شمسية لرسم موجب إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 12  

ماي  2008؛

الساعة  على   2020 أبريل   06 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال.

 خالصة - تتعلق بامللك املسمى " أحمد " 

مطلب رقم 10674 - 61 و الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 761 مؤرخة في 31 يوليو 2013 

فإن مسطرة حتفيظ امللك املسمى " أحمد " موضوع مطلب التحفيظ 

احلضرية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  بعمالة  الواقع   ،  61  -  10674 رقم 

لطنجة مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو   " حي السعادة "، تتابع إلى 

غاية يومه في اسم السيد أحمد العاطفي بن أحمد؛ باملساحة التي 

أظهرها التصميم و قدرها 90 س؛ عوضا عن املساحة املصرح بها عند 

الوثائق  الى  استنادا  الكل  و  الذكر،  السالف  التحفيظ  إيداع مطلب 

السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور أعاله وكذا :

- رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 16 يناير 2020.

- توكيل خاص عرفي مصادق على صحة إمضائه في 27 يناير 2020.

 خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بوطويل " 

مطلب رقم 17664 - 06 و الذي أدرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 4330 

مؤرخة في 25 أكتوبر 1995

مطلب  موضوع   " بوطويل   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة  فإن 

الواقع بعمالة طنجة أصيلة، اجلماعة   ،  06 - 17664 التحفيظ رقم 

القروية سيدي اليماني، احملل املدعو : " بوطويل "، تتابع إلى غاية يومه 

في اسم السادة :

1 - عبد السالم احلاج بوحرمة أمني بنسبة 14/104.

2 - امحمد احلاج بوحرمة أمني بنسبة 14/104 

3 - فاطمة احلاج بوحرمة أمني بنسبة 07/104

4 - أمينة احلاج بوحرمة أمني بنسبة 07/104

5 - خديجة احلاج بوحرمة أمني بنسبة 07/104

6 - عبد اهلل احلاج بوحرمة أمني بنسبة 14/104

7 - طامو عبد اهلل محمد أمني بنسبة 13/104

8 - حليمة احلاج بوحرمة أمني بنسبة 07/104 

9 - زهرة احلاج بوحرمة أمني بنسبة 07/104

10 - امبارك احلاج بوحرمة أمني بنسبة 14/104؛ باملساحة التي أظهرها 

املصرح  املساحة  عن  عوضا  س؛   74 أر   86 هـ   03 قدرها  و  التصميم 

بها عند إيداع مطلب التحفيظ السالف الذكر، و الكل استنادا الى 

الوثائق السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ املذكور أعاله. 

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                                 عبد احلي السباعي.
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محافظة الدار البيضاء احلي احلسني

خالصة اصالحيـة - تتعلق بامللك املسمـى : " هـدى "

مطلــب رقـم : 693 - 33 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظـه 

باجلريـدة الرسمية رقـم 3984 املؤرخة في 08 مارس 1989.

فان   2019 اغسطس   23 فـي  مؤرخ  إصالحـي  مطلـب  مبقتضى 

 33  -  693 عدد  مطلب   " هـــدى   " املسمى  امللك  حتفيظ  مسطرة 

ليساسفة،  رحو،  أوالد  دوار  احلسني،  احلي  مقاطعة  بعمالة  الكائن   ،

تتابع من اآلن فصاعدا في إسم الشركة الوطنية للتهيئة اجلماعية 

ملطلب  تدعيما  سابقا  املودعة  الوثائق  على  بناء  وذلك   " صونداك   "

التحفيظ وكذا : 

- عقد التفويت العرفي املؤرخ في بتاريخ 08 اغسطس 1996.

احملافظ على األمالك العقارية بالدار البيضاء احلي احلسني

     عبدالصمد البحـاري

 

محافظة احلوز

مطلب رقم 12799  - 65

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة هودنة بونيخ بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قطعة تيسلو" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " هودنة". 

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم احلوز، دائرة ايت اورير حي ايت منصور.

مساحته املصرح بها : 00 هك 01 آر 00 س تقريبا.

حــــدوده : 

شماال : تورية فيرامي . 

شرقا : الطريق.

جنوبا : اجلاللي بن حلسن .

غربا : عمر العطار .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

465 كناش األمالك  501 صحيفة  -رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 

رقم 282 بتاريخ 17 يناير 2020 توثيق مراكش.

-صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 10/م ا ش/م ش ق مؤرخة 

في 04 يونيو 2018.

تاريخ التحديد : 31 مارس 2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال. 

مطلب رقم 12800  - 65

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالبا التحفيظ :

1  -السيد عبد اهلل بلغيتي علوي بن احمد

2  - السيدة حفصة الصوفي بنت محمد بصفتهما شريكني على 

الشياع مناصفة بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ايت بونيت" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أم اخلير". 

نوعه : أرض فالحية بها منزل من سفلي. 

موقعه : إقليم احلوز، دائرة ايت اورير، جماعة وقيادة اغمات، فرفة ايت 

ودوز لوطا ، دوار امعشاق.

مساحته املصرح بها : 00 هك 14 آر 03 س تقريبا.

حــــدوده : 

شماال : عالم احمد . 

شرقا : ورثة بونيت .

جنوبا : زهرة محماد.

غربا : ممر عرضه 4 امتار .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي ضمن بعدد 141 صحيفة 125 كناش األمالك رقم 270 

بتاريخ 24 أبريل 2018 توثيق مراكش.

-رسم تصحيح مساحة عدلي ضمن بعدد 141 صحيفة 142 كناش 

اخملتلفة رقم 246 بتاريخ 17 سبتمبر 2019 توثيق مراكش.

1996 مسجل  اغسطس   08 في  االمضاء  عرفي مصحح  بيع  -عقد 

مبراكش بتاريخ فاحت ديسمبر 2005.

مسجل   2005 يوليو   08 في  االمضاء  مصحح  عرفي  تنازل  -عقد 

مبراكش بتاريخ فاحت ديسمبر 2005.

-شهادة إدارية عدد 03/2020 ج غ/م ت مؤرخة في 24 يناير 2020.

تاريخ التحديد : 31 مارس 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال. 

مطلب رقم 12801  - 65

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد مراد اخلودايري بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القابية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك مراد". 

نوعه : أرض مغروسة بأشجار الزيتون. 

موقعه : إقليم احلوز، دائرة حتناوت، جماعة متصلوحت، مزارع دوار العني.

مساحته املصرح بها : 00 هك 92 آر 79 س تقريبا.

حــــدوده : 

شماال : الطريق. 
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شرقا : احلاج بورحيم.

جنوبا : عبد الفتاح بلخريفة .

غربا : الطريق ، ساقية .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 217 صحيفة 235 كناش األمالك رقم 248 

بتاريخ 09 نوفمبر 2016 توثيق مراكش.

-نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصلها بعدد 375 صحيفة 439 

ش ل رقم 14 توثيق مراكش.

-شهادة إدارية عدد 15/2019 /إ ح /ق ت/ج ت، مؤرخة في 11 أكتوبر 2019.

تاريخ التحديد : فاحت أبريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 12802  - 65

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة امنة ايت الزاويت بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ملك آمنة". 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم احلوز، جماعة وقيادة اوريكة ، مزارع دوار احلداد.

مساحته املصرح بها : 00 هك 09 آر 33 س تقريبا.

حــــدوده : 

شماال : الطريق. 

شرقا : ورثة ايت بنمسعود .

جنوبا : الساقية.

غربا : ورثة موالي حسن ايت الزاويت .

احلقوق العينية : الشيء .

 361 صحيفة   316 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  موجب   : امللك  أصل 

كناش األمالك رقم 272 بتاريخ 30 نوفمبر 2018 توثيق مراكش.

تاريخ التحديد : فاحت أبريل 2020 على الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 12803  - 65

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ :

1 - السيد هشام الدهري بن حسن 

2 - السيدة فاضمة اد حلسن بنت محمد

3 - السيدة فاحتة الدهري بنت حسن

4 - السيدة خديجة الدهري بنت حسن 

5 - السيد محمد الدهري بن حسن 

6 - السيد إبراهيم الدهري بن حسن 

7 - السيد احلبيب الدهري بن حسن 

8 - السيد عبد العزيز الدهري بن حسن بصفتهم شركاء على الشياع 

مناصفة بينهم .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "احلسانية 2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تل تيزرت". 

نوعه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم احلوز، جماعة وقيادة اسني ، دوار ارز.

مساحته املصرح بها : 01 هك 39 آر 15 س تقريبا.

حــــدوده : 

شماال : طالب التحفيظ. 

شرقا : الرسم العقاري عدد 6565 - 43 .

جنوبا : هشام الدهري.

غربا : الرسم العقاري عدد 6565 - 43 .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 186 صحيفة 208 كناش األمالك 

رقم 282 بتاريخ 17 يونيو 2019 توثيق مراكش.

-اشهاد مبلحق عدلي ضمن بعدد 17 صحيفة 11 كناش اخملتلفة رقم 253 

بتاريخ 28 يناير 2020 توثيق مراكش.

-صورة شمسية لوكالة عدلية مؤرخة في 26 ماي 1991. 

-صورة شمسية لشهادة إدارية رقم 33 ق ا / ق ش ق بتاريخ 19 أكتوبر 2018.

تاريخ التحديد : فاحت أبريل 2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال. 

مطلب رقم 12804  - 65

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة هند حامت بنت عبد السالم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " املومن " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حامت". 

نوعه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم احلوز، دائرة ايت اورير، جماعة وقيادة اغمات، دوار اجلديد الظهرة.

مساحته املصرح بها : 00 هك 07 آر 98 س تقريبا.

حــــدوده : 

شماال : طريق عرضها 4 امتار. 

شرقا : حسن بن حماد.

جنوبا : مصرف.

غربا : محمد بلحسني .

احلقوق العينية : الشيء .
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أصل امللك : 

- عقد هبة موثق مؤرخ في 19 نوفمبر 2019 مسجل مبراكش بتاريخ 

18 ديسمبر 2019.

- نسخة عقد شراء عدلي ضمن أصله بعدد 450 صحيفة 460 كناش 193 

بتاريخ 18 أبريل 2013 توثيق مراكش.

 441 429 صحيفة  - نسخة رسم استمرار عدلي ضمن أصله بعدد 

كناش 193 بتاريخ 05 أبريل 2013 توثيق مراكش.

تاريخ التحديد : 08 أبريل 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 12805  - 65

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : 

1 - السيد عبد اهلل ايت ملول بن عمر 

2 - السيد إبراهيم ايت ملول بن عمر 

3 - السيد حلسن ايت ملول 

4 - احلسني ايت ملول 

5 - السيدة السعدية ايت ملول 

6 - السيد محمد ايت ملول 

7 - السيدة خدوج بالعرج بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 14 

سهما لكل واحد من األول والثاني والثالث والرابع والسادس وبنسبة 

07 اسهم للخامسة و بنسبة 11 أسهم للسابعة .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " طه " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " طه". 

نوعه : أرض فالحية عارية. 

موقعه : إقليم احلوز، دائرة ، جماعة اوريكة ، دوار حتت الدوم.

مساحته املصرح بها : 00 هك 05 آر 71 س تقريبا.

حــــدوده : 

شماال : مصرف. 

شرقا : حسن بن عناية.

جنوبا : مصرف.

غربا : مصرف .

احلقوق العينية : الشيء .

أصل امللك : 

-عقد عرفي مصحح 29 ديسمبر 2006 مسجل بتاريخ 08 يناير2007.

- رسم نظير اراثة عدلي ضمن بعدد 21 صحيفة 33 كناش التركات 

رقم 203 بتاريخ 25 أكتوبر 2019 توثيق مراكش.

-شهادة إدارية رقم 04/2020/م ت /ج و مؤرخة في 05 فبراير 2020.

تاريخ التحديد : 08 أبريل 2020 على الساعة العاشرة صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بالد اخلير " 

موضوع مطلب عدد 4669 - 43، التي أدرجت خالصة مطلبه

باجلريدة الرسمية عدد 1374 املؤرخة في فاحت مارس 2006.

مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في 07 فبراير 2020 فان مسطرة حتفيظ امللك 
املسمى " بالد اخلير" موضوع مطلب التحفيظ عدد 4669 - 43، تتابع مسطرة 
اورير  ايت  بدائرة  الكائن  بالعنوان  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  حتفيظه 
الوثائق  نفس  على  بناء  ذلك  و   ، عكارة  دوار  غيات  اهلل  عبد  سيدي  جماعة 
مصلحة  ارسالية  وكذا  املذكور  للمطلب  تدعيما  سابقا  املودعة  والرسوم 

الهندسة الواردة بتاريخ 07 فبراير 2020.
احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد    

 

محافظة شيشاوة

مطلب رقم 17544 - 66 
تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : ربيعة املودن بنت بلعيد
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بدون إسم"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك املودن ربيعة".
نوعـه : أرض بها بناية من طابق سفلي وآخر علوي.

موقعه : إقليم شيشاوة دائرة امتوكة قيادة وجماعة تولوكولت مركز تولوكولت.
مساحته : 02 آرا و16 سنتيارا تقريبا.

حدوده : 
شماال : العربي اوبلهاض؛

جنوبا : طريق معبدة؛
شرقا : ابراهيم زورير؛

غربا : مبارك اومسعود.
أصل امللك : 

1 -رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 يناير 1991؛
2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 مارس 2013.

على   2020 أبريل   04  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10 صباحا.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بشيشاوة
     عبد االله البداوي

 

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6105 - 67
تاريخ االيداع : 28 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد هشام ملح بن محمد.
االسم الدي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملح ".
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نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة سبع عيون، دوار ايت ايدير.

مساحته : 81 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة هال محمد.

شرقا : زنقة.

جنوبا : سعاد بن دهري.

غربا : هال يطو.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 

1 - رسم ثبوت ملك عدلي مؤرخ في 13 نوفمبر 2019 مضمن بكناش 

األمالك 69 عدد 207 صحيفة 202 بتاريخ 29 نوفمبر 2019.

2020 مضمن  يناير   11 في  استدراكي عدلي مؤرخ  - رسم ملحق   2

بكناش اخملتلفة 71 عدد 185 صحيفة 159 بتاريخ 27 يناير 2020.

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

     يوسف مختري 

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18070 - 68

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : كبور ديزان بن امليلودي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قرب الدوار 2" 

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو اوالد علي الدهيرات.

مساحته : 01 هكتار 74 آر 39 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : طريق عمومية والسعدية ديزان؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 32460 - 68 والرسم العقاري عدد 13073 - 68؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 32596 - 68؛ 

غربا : ورثة أحمد بن املولودي؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

2011 مضمن  15 مارس  بتاريخ  - نسخة طبق االصل لرسم استمرار عدلي 

بعدد 96 صحيفة 115 اصلها بالرسم العقاري عدد 16589 - 68؛

 2012 مارس   19 بتاريخ  عدلي  قسمة  لرسم  االصل  طبق  نسخة   -

مضمن بعدد 377 صحيفة 476 اصلها بالرسم العقاري عدد 16589 

- 68؛

 09 بتاريخ  االمضاء  مصححة  عرفية  لوكالة  االصل  طبق  نسخة   -

مارس 2018 اصلها مبلف مطلب رقم 18001 - 68؛

- شهادة ادارية رقم 12/2018 بتاريخ 09 نوفمبر 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 03 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18071 - 68

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : خاليد حليبي بن عباس

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك حليبي" 

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة وجماعة بني وكيل احملل 

املدعو اوالد الغزواني.

مساحته : 03 هكتار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 7069 - 68؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12357 - 68؛ 

غربا : عبد اهلل جابري والرسم العقاري عدد 14262 - 68؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 109 بعدد  مضمن   2018 اغسطس   08 بتاريخ  عدلي  شراء  رسم   -

صحيفة 106؛

- نسخة طبق االصل لعقد مبادلة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 16 

ديسمبر 1985 اصلها مبطلب رقم 18063 - 68؛

- شهادة إدارية عدد 26/2018 بتاريخ 22 نوفمبر 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 06 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18072 - 68

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : 

- احملجوب بدر الدين بن ادريس أصالة عن نفسه ونيابة عن : 

- حميد بدر الدين بن ادريس؛

- حسن بدر الدين بن ادريس؛

- السعدية بدر الدين بنت ادريس؛

- عبد العزيز بضر الدين بن ادريس؛
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- محمد بضر الدين بن ادريس؛

- عبد الرحيم بضر الدين بن ادريس؛

- عبد اجمليد بضر الدين بن ادريس؛

- الزاهية بضر الدين بنت ادريس.

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة سهمني من اصل 17 لكل واحد 

من الذكور وبنسبة سهم واحد من اصل ذلك لكل واحدة من اإلناث.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بدر الدين 1" 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي الفرح.

مساحته : 01 ار 20 سنتيار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : حمادي خالد؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : الزنقة؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 11 نوفمبر 1991 العدد الترتيبي 1176/92؛

- اشهاد عدلي بتاريخ 27 نوفمبر 2019 مضمن بعدد 103 صحيفة 104؛

اغسطس   31 بتاريخ  اصلها  اراثة عدلي  لرسم  االصل  - صورة طبق 

السراغنة  بقلعة  العقارية  احملافظة  مصلحة  من  مسلمة   2001

بتاريخ 09 ديسمبر 2019؛

 2018 مايو   15 بتاريخ  عليها  مصادق  مفوضة  لوكالة  االصل  طبق  صورة   -

أصلها بتاريخ 31 أغسطس 2001 مضمن بعدد 437 صحيفة 493؛

- صورة طبق االصل لنسخة اراثة عدلي بتاريخ 4 يناير 2012 أصلها 

بتاريخ 7 يونيو 1990 عددها الترتيبي 836/90 مقيد بالرسم العقاري 

عدد 13111 - 68؛

- نسخة موجزة من رسم الوفاة في 14 نوفمبر 2019؛

- شهادة ادارية عدد 182/019 بتاريخ 05 ديسمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 06 ابريل 2020 على 

الساعة احلادية عشر صباحا.

مطلب رقم 18073 - 68

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : 

- احملجوب بدر الدين بن ادريس أصالة عن نفسه ونيابة عن : 

- حميد بدر الدين بن ادريس؛

- حسن بدر الدين بن ادريس؛

- السعدية بدر الدين بنت ادريس؛

- عبد العزيز بضر الدين بن ادريس؛

- محمد بضر الدين بن ادريس؛

- عبد الرحيم بضر الدين بن ادريس؛

- عبد اجمليد بضر الدين بن ادريس؛

- الزاهية بضر الدين بنت ادريس.

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة سهمني من اصل 17 لكل واحد 

من الذكور وبنسبة سهم واحد من اصل ذلك لكل واحدة من اإلناث.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ملك بدر الدين 2" 

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو حي الفرح.

مساحته : 01 ار تقريبا. 

حدوده : 

شماال : بن ماماس؛

شرقا : احلاجة الزوهرة بنت احلاج الكبير ومن معها؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي بتاريخ 21 سبتمبر 1988 العدد الترتيبي 1840/88؛

- نسخة طبق االصل لوكالة عدلية مصادق عليها بتاريخ 03 ديسمبر 2019 

أصلها بتاريخ 31 اغسطس 2001 مضمن بعدد 437 صحيفة 493؛

 2001 اراثة عدلي اصلها بتاريخ 31 اغسطس  - صورة طبق االصل لرسم 

احملافظة  مصلحة  من  مسلمة   1239 صحيفة   14 بعدد  مضمن 

العقارية بقلعة السراغنة بتاريخ 09 ديسمبر 2019؛

- شهادة ادارية عدد 176/2019 بتاريخ 26 نوفمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 06 ابريل 2020 على 

الساعة الثانية عشر زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب رقم 6903 - 68

2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك  31 يناير  مبقتضى مطلب مؤرخ في 

املدعو ''بلغيوج'' موضوع مطلب رقم 6903 - 68 الكائن بإقليم و دائرة 

املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  منطقة  املدعو  احملل  صالح  بن  الفقيه 

اخللفية تتابع في اسم نفس طالب التحفيظ االصلي.

وذلك بناء على عملية البحت القانوني والتجزيئي ملنطقة التحفيظ 

اجلماعي والوثائق املؤيدة وكذا بناء على : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 19 ديسمبر 2019 مضمن بعدد 208 

صحيفة 358؛

- شهادة إدارية عدد 61/19 بتاريخ 09 ديسمبر 2019؛
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خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب رقم 18039 - 68

مبقتضى مطلب مؤرخ في 04 فبراير 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املدعو ''االمل'' موضوع مطلب رقم 18039 - 68 الكائن بإقليم ومدينة 

الفقيه بن صالح احملل املدعو حي الرمود تتابع في اسم نفس طالب 

التحفيظ االصلي.

وذلك بناء الوثائق املودعة سابقا وكذا بناء على : 

 98 بعدد  مضمن   2020 يناير   02 في  مؤرخ  عدلي  استمرار  رسم   -

صحيفة 171؛

خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب رقم 12018 - 68

مبقتضى مطلب تقييد مصصح االمضاء في 16 اكتوبر 2019 فإن مسطرة 

حتفيظ امللك املدعو ''الشهاب'' موضوع مطلب رقم 12018 - 68 الكائن بإقليم 

ودائرة الفقيه بن صالح احملل املدعو منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة بني 

وكيل اوالد زيان تتابع في اسم السيد والسيدة : 

 89 بنسبة  االصلي  التحفيظ  طالب  بصفته  محمد  بن  الدامي  محمد   -

سهما من اصل 96 سهما.

- الصاحلة الدامي بنت محمد بنسبة 7 اسهم من اصل 96 سهما.

وذلك بناء الوثائق املودعة سابقا وكذا بناء على : 

- حكم ابتدائي في 06 ديسمبر 2018 عدد 638/18؛

- شهادة عدم الطعن باالستئناف في 13 سبتمبر 2019؛

- شهادة ضبطية في 13 سبتمبر 2019؛

- رسم اراثة عدلي بتاريخ 28 ابريل 2016 مضمن بعدد 42 صحيفة 113.

خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب رقم 12019 - 68

2019 فإن مسطرة  اكتوبر   16 مبقتضى مطلب تقييد مصحح االمضاء في 

حتفيظ امللك املدعو ''الشهاب'' موضوع مطلب رقم 12019 - 68 الكائن بإقليم 

ودائرة الفقيه بن صالح احملل املدعو منطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة بني 

وكيل اوالد زيان تتابع في اسم السيد والسيدة : 

 89 بنسبة  االصلي  التحفيظ  طالب  بصفته  محمد  بن  الدامي  محمد   -

سهما من اصل 96 سهما.

- الصاحلة الدامي بنت محمد بنسبة 7 اسهم من اصل 96 سهما.

وذلك بناء الوثائق املودعة سابقا وكذا بناء على : 

- حكم ابتدائي في 06 ديسمبر 2018 عدد 638/18؛

- شهادة عدم الطعن باالستئناف في 13 سبتمبر 2019؛

- شهادة ضبطية في 13 سبتمبر 2019؛

- رسم اراثة عدلي بتاريخ 28 ابريل 2016 مضمن بعدد 42 صحيفة 113.

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

    مصطفى العمري

محافظـة زواغة - موالي يعقوب

مطلب رقم 35766 - 69.

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2019.

طالبو التحفيظ : 

1 - أمينة اجريرية بنت العياشي بنسبة 20 - 100

2 - اسماهان اجريرية بنت أحمد بنسبة 9 - 100

3 - عبد الواحد املتوكل بن عبد الرحمان 

4 - وادريس ابن يحي بن محمد 

5 - وعبد اللطيف دوينني بن عبد الرحمان جميعهم بنسبة 30 - 100

6 - املصطفى لهيب بن عالل بنسبة 41 - 100

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " النور" .

االسم الذي أعطاه طالبو التحفيظ للملك : " النور ".

نوعه : أرض بها أشجار الزيتون؛

زواغة،  االدارية  امللحقة  لفاس،  احلضرية  واجلماعة  العمالة   : موقعه 

جماعة فاس،سيدي بوظهر زواغة العليا احملل املدعو " الوزانية " . 

مساحته : 12 آر 69 س تقريبا.

حدوده : 

شماال وجنوبا : طريق ) امللك العام(؛

شرقا : الساقية

الرسم  ذي  امللك  ف-   - عدد4486  العقاري  الرسم  ذي  امللك   : غربا 

العقاري عدد 1260 - 69؛  

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء . 

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مضمن حتت عدد 273 صحيفة 353 األمالك 269 

بتاريخ 20 جمادى االولى1427 موافق 16 يونيو 2006 . 

2 - رسم استدراك عدلي مضمن حتت عدد : 125 صحيفة 125اخملتلفة 

148 بتاريخ 14 ربيع الثاني 1441موافق 11 ديسمبر 2019.

على   2020 ابريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال .

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب 

محمد بوسعيد     

 

محافظة بوملان - ميسور

مطلب رقم 5588 - 74

تاريخ اإليـداع : 05 فبراير 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة ظهرت "
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االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك : قطعة ظهرت

نوع امللك : حرث

مساحتـه : 75 سنتيار تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو قطعة ظهرت

حـدوده : 

شـمـاال : الطريق ، مسرب مائي

شرقــا : ورثة الذهباني ، الطريق

جنوبا : ورثة أعياش حمو

غربــــا : ورثة إحفران علي أعقى 

احلقوق العينية : ال شــيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

الساعة  2020 على  أبريل   06  : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

العاشرة صباحا

مطلب رقم 5589 - 74

تاريخ اإليـداع : 05 فبراير 2020

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف إقليم بوملان

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " قطعة تشوت العباس "

االسم الذي أعطاه طالب الـتحفـيظ للـملك : قطعة تشوت العباس

نوع امللك : حرث

مساحتـه : 03 آر 50 سنتيار تقريبا

موقعـه : إقليم ودائرة بوملان ، جماعة املرس احملل املدعو قطعة تشوت العباس

حـدوده : 

شـمـاال : احليلو محمد بن محمد 

شرقــا : الواد

جنوبا : ورثة أعمر اشطوان

غربــــا : ورثة بوقبراين سعيد 

احلقوق العينية : ال شــيء 

أصل امللك : حيازة هادئة ومستمرة بدون منازع 

الساعة  2020 على  أبريل   06  : التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

الثانية عشر صباحا

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية ببوملان ميسور

املامون التدالوي    

 

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57371 - 75

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : البوعزاوي اخلديري بن محمد

اإلسم الذي يعرف به امللك " بالد احلطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد احلطة ".

نوعه : دار للسكن.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات ، 

دوار سيدي عبد القادر

مساحته : 11 ار 02 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمني بوشعيب؛

شرقا : احلسني اخلديري؛

جنوبا : ورثة بوشعيب بن عبد القادر

غربا : احلسني اخلديري.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

موافق  هجرية   1432 رمضان   17 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

18اغسطس 2011

- شهادة ادارية عدد 738 مؤرخ في 15 اغسطس 2011

على   2020 أبريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57372 - 75

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020.

طالب التحفيظ : بوشعيب اخلديري بن البوعزاوي.

اإلسم الذي يعرف به امللك " بالد ليساسفة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد ليساسفة".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات ، 

دوار سيدي عبد القادر

مساحته : 24 ار 59 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة عبد القادر منصور

غربا : محمد عدال.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 رجب االول 1437 موافق 19 ابريل 2016.

 1432 رمضان   17 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  من  نسخة   -

موافق 18 اغسطس 2011

على   2020 أبريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.
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مطلب رقم 57373 - 75

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالبا التحفيظ : 

عبد العزيز مهيرم بن احلسن بنسبة 1 - 2 

فتيحة الدريجي بنت بوشعيب بنسبة 1 - 2.

اإلسم الذي يعرف به امللك " احلطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " احلطة".

نوعه : حطة للسكنى.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، دوار الشرفاء

مساحته : 01 ار 06 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : فاطمة الناهي؛

شرقا : اسماعيل الباهيلي؛

جنوبا : طريق مارة

غربا : طامو خنيبر.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 24 اكتوبر 2005

على   2020 أبريل  فاحت   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال.

مطلب رقم 57374 - 75

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم صيفي بن احلسني.

اإلسم الذي يعرف به امللك " تاوردانة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " تاوردانة".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة، جماعة الواليدية، دوار اوالد هالل.

مساحته : 30 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة املرحوم بوشعيب بن اجلياللي؛

شرقا : طريق عادية؛

جنوبا : ورثة املرحوم بوشعيب بن اجلياللي

غربا : ورثة احميدة.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مصادق عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2019

- نسخة من موجب احصاء عدلي مؤرخ في 10 سبتمبر 2011 

على   2020 أبريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57375 - 75

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان الفقير بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض الضاية".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ارض الضاية".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة سيدي علي 

بن يوسف، دوار اوالد ناصر

مساحته : 43 ار 76 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : يامنة بنت احلاج بوشعيب؛

شرقا : الطريق العمومية؛

جنوبا : الفقير عائشة

غربا : الفقير فاطمة والفقير خدوج.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 شوال 1431 موافق 

24 سبتمبر 2010.

على   2020 أبريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57376 - 75

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان الفقير بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك " احلطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " احلطة".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة سيدي علي 

بن يوسف، دوار اوالد ناصر

مساحته : 44 ار 78 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد بن عبد الرحمان ومحمد بن بوشعيب؛

شرقا : الفقير عائشة واحلاج محمد بن بوشعيب؛

جنوبا : الطريق العمومية

غربا : حرم البير.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 شوال 1431 موافق 

24 سبتمبر 2010.

على   2020 أبريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 زواال.
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مطلب رقم 57377 - 75

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد الرحمان الفقير بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك " بالد العيوج".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد العيوج".

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة سيدي علي 

بن يوسف، دوار اوالد ناصر

مساحته : 35 ار 69 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ممر من فئة متر واحد وراءه حمو الزين؛

شرقا : محمد بوشعيب؛

جنوبا : الفقير زهرة

غربا : محمد بن بوشعيب والفقير عبد الرحمان.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 15 شوال 1431 موافق 

24 سبتمبر 2010.

على   2020 أبريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

عبد الرحمان دريوش   

 

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5051 - 77

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالب التحفيظ : عبد الكرمي دردوربن السايح ؛

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

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »دار دردور «؛ 

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني اول وثاني

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة وجدة ، حي سي خلضر زنقة ب 60 

رقم 35 ؛ 

مساحته : 01 ار 08 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : طريق عرضها 20 متر؛

شرقا : قرعاوي محمد وحمليلة نور ؛

جنوبا : كيري بلقاسم ؛

غربا : لشهب مصطفى ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ثبوت امللكية عدد 382 كناش 169 صحيفة 444 مؤرخ في 

31 ديسمبر 2019 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 398 مؤرخة في 19 ديسمبر 2019

تاريخ إجراء عملية التحديد : 03 ابريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 5052 - 77

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

واملاء  للكهرباء  الوطني  للمكتب  اجلهوي  املدير   : التحفيظ  طالب 

الصالح للشرب " قطاع املاء " ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » قناة جلب املاء البقعة 10 أ«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » قناة جلب املاء البقعة 10 أ «؛ 

نوعه : أرض عارية

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، قيادة اسلي بني وكيل ، 

دوار اوالد اخملتار فرقة بوهريات؛ 

مساحته : 04 ار 98 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 13496 - 77؛

شرقا : بوطويل خلضر ؛

جنوبا : بوطويل ميمون ؛

غربا : طريق بعرض اربعة امتار ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – محضر االتفاق بالتراضي مؤرخ في 30 سبتمبر 2019 ؛

للتقييم  االدارية  اللجنة  اجتماع  حملضر  شمسية  صورة   -  2

بتاريخ : 04 اكتوبر 2017 ؛

عدد279  مبراضاة  قسمة  لعقد  عليها  مصادق  شمسية  صورة   –  3

كناش 115 صحيفة 325 بتاريخ : 29 اكتوبر 2014 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 06 ابريل 2020 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5053 - 77

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالبات التحفيظ : 

لطيفة ملحاوي بنت محمد بنسبة 1/2 ؛

شهرزاد الصغيري بنت محمد بنسبة 1/2 ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » الزروقية «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »بثينة واميان «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد ارزين ؛ 
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مساحته : 01 هكتارا تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : حميد لبحيري؛

شرقا : ممر خاص عرضه ستة امتار ؛

جنوبا : رحمة ملقدم وفاطمة بوشاتي ؛

غربا : الرسم العقاريعدد 1718/02 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

رسم ثبوت امللكية عدد 340 كناش 126 صحيفة 428 مؤرخ في 

27 يوليو 2016 ؛

2شهادة ادارية مؤرخة في 29 نوفمبر 2019

رسم شراء عدد187 صحيفة 254 كناش 152 بتاريخ 26 ابريل 2018 ؛

رسم شراء عدد 100 صحيفة 127 كناش 160 بتاريخ 04 يناير 2019 ؛

احلادية  الساعة  على   2020 ابريل   03  : التحديد  عملية  إجراء  تاريخ 

عشر صباحا.

مطلب رقم 5054 - 77

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالب التحفيظ : 

1 – محمد مجاهد بن لوكيلي بنسبة211041280/729907200 ؛

2 – احمد مجاهد بن لوكيلي بنسبة 126259200/729907200 ؛

3 – عبد الرحيم مجاهد بن لوكيلي بنسبة 126259200/729907200 ؛

4 – حليمة مجاهد بنت لوكيلي بنسبة 90314240/729907200 ؛

5 – حورية مجاهد بنت لوكيلي بنسبة 68198400/729907200 ؛ 

6 – ملياء مجاهد بنت البكاي بنسبة 26958720/729907200 ؛

7 – هيام مجاهد بنت البكاي بنسبة26958720/729907200 ؛

8 – ابتسام مجاهد بنت البكاي بنسبة 26958720/ 729907200 ؛

9 – مليكة مجاهد بنت البكاي بنسبة 26958720/729907200 ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » احلمري «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » احلمري «؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار اوالد الشيخ ؛ 

مساحته : 08 هـ 54 ار 40 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : صاحلي محمد ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد : 114276 - 02 ؛

جنوبا : ورثة لكرد محمد ؛

غربا : جبل ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ثبوت امللكية عدد 481 كناش 2 صحيفة 376 مؤرخ 

في 21  ماي  1964 ؛

2 - رسم شراء عدد484 ص 378 مؤرخ في : 16 يونيو 1964 ؛ 

3 – رسم اراثة عدد297 ص 358 كناش 86 بتاريخ : 12 ابريل 2013 ؛

4 – رسم اراثة عدد 140 ص 193 كناش 100 بتاريخ : 19 مارس 2015 ؛

5 – ملحق اراثة عدد 256 ص 366 كناش 121 بتاريخ : 26 فبراير 2018 ؛

6 – عقد صدقة عدد 313 ص 387 كناش 141 بتاريخ : 26 ماي 2017 ؛

7 – رسم شراء عدد57 ص 68 كناش 151 بتاريخ : 22 مارس 2018 ؛

8 - رسم شراء عدد 171 ص 211 كناش 159 بتاريخ : 14 فبراير 2019 ؛

9 – اشهاد بتصحيح رسم اراثة عدد 310 ص 277 بتاريخ : 17 يناير 2019 ؛

10 – بيان فريضة عدد 50 ص 60 كناش 135 بتاريخ : 17 يناير 2020 ؛

11 – شهادة مطابقة مؤرخة في : 05 نوفمبر 2019 

تاريخ إجراء عملية التحديد : 07 ابريل 2020 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5055 - 77

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020

طالب التحفيظ : محمد زروقي بن ميمون ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » موال وذان «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » موالوذان«؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد الزروق العيدان؛ 

مساحته : 67 ار 50 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال : ورثة محمد بن بومدين؛

شرقا : واد وورثة عبداهلل الزهرة ؛

جنوبا : ورثة محمد بن بومدين وورثة عبداهلل الزهرة ؛

غربا : ورثة زروقي احمد وزروقي مرمي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ثبوت امللكية عدد 01 كناش 135 صحيفة 01 مؤرخ 

في 06 اكتوبر 2016 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 144 مؤرخة في 05 سبتمبر 2016 ؛

3 – صورة شمسية من وكالة عرفية بتاريخ14 ابريل 2016

2020 على الساعة العاشرة  ابريل   08  : التحديد  تاريخ إجراء عملية 

والنصف صباحا.

مطلب رقم 5056 - 77

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020

طالبة التحفيظ : مرمي زروقي بنت ميمون ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » موال وذان «.
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » موالوذان«؛ 

نوعه : أرض فالحية ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار اوالد الزروق العيدان؛ 

مساحته : 86 ار 34 سنتيار تقريبا ؛ 

حدوده : 

شماال ورثة احمد زروقي؛

شرقا : زروقي محمد ؛

جنوبا : ورثة محمد بن بومدين ؛

غربا : ورثة عبداهلل الزهرة ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 – رسم ثبوت امللكية عدد 20 كناش 135 صحيفة 27 مؤرخ 

في 06 اكتوبر 2016 ؛

2 - شهادة ادارية عدد 143 مؤرخة في 05 سبتمبر 2016 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 08 ابريل 2020 على الساعة التاسعة 

والنصف صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد 

عونة كمال    

 

 

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 967 - 78

تاريـخ اإليداع : 05 فبراير 2020. 

طالبي التحفيظ السادة : 

حميد باحدة بن محمد بنسبة 8640/1008.

فاطنة الكافي بنت علي بنسبة 8640/1248.

املصطفى باحدة بن محمد بنسبة 8640/1008.

علي باحدة بن محمد بنسة 8640/1008.

عبد املالك باحدة بن محمد بنسبة 8640/1008. 

حسن باحدة بن محمد بنسبة 8640/1008.

زهرة باحدة بنت محمد بنسبة 8640/504.

نعيمة باحدة بنت محمد بنسبة 8640/504.

السعدية باحدة بنت محمد بنسبة 8640/504.

فاطمة فكري بنت بوشعيب بنسبة 8640/126.

يونس باحدة بن محمد بنسبة 8640/238.

سهام باحدة بنت محمد بنسبة 8640/119.

كوثر باحدة بنت محمد بنسبة 8640/119.

ملك باحدة بنت محمد بنسبة 8640/119.

جنية باحدة بنت محمد بنسبة 8640/119.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : »لغويرة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » لغويرة«.

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة الصخيرات، دوار لغويرة.

نوعه : أرض عارية .  

مساحته : 12 ار 40 س تقريبا.

حدوده :  

شماال : ممر عرضه 3 أمتار .

شرقا : بوعزة البياضي 

جنوبا : العدناني محمد ، العدناني أحمد 

غربا : طريق عرضه 10 أمتار

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

عقد استمرار عدلي ضمن حتت عدد 22 صحيفة 39 بتاريخ 21 مارس 

2018 كناش االمالك رقم 16 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 1439 موافق 

27 فبراير 2018.

رسم مناسخة من هالكني عدلي ضمن حتت عدد 157 صحيفة 217 

10 جمادى  32 مؤرخ في  رقم  التركات  2018 كناش  13 مارس  بتاريخ 

الثانية 1439 املوافق 27 فبراير 2018 

شهادة إدارية عدد 1544 بتاريخ 26 ديسمبر 2017.

صورة شمسية لعقد وكالة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 15 مارس 2017.

التاريخ املعني إلجراء عملية التحديد املؤقت هو : 06 ابريل 2020 على 

الساعة التاسعة والنصف صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة – الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

 

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4569 - 79

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة خديجة ايكن بنت محمادي.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان الكزاح ".

االسم الذي أعطته طالبة التحـفيظ للمـلك : " فدان الكزاح".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " فدان الكزاح ".

مساحته : 00 آ 83 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة؛
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شرقا : زينب ايكن ومن معها؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 79-5205؛ 

غربا : يامنة ومليكة ايكن.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 من شوال 1388 موافق 11 يناير 1969؛

2 - نسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 14 من شعبان 1425 موافق 

29 سبتمبر 2004؛

موافق  1425 احلجة  ذي  من   10 في  مؤرخ  رسم مقاسمة عدلي   -  3

22 ديسمبر 2004؛

4 - رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 07 محرم 1431 موافق 24 ديسمبر 2009؛

5 - صورة مطابقة لألصل لرسم إراثة عدلي مؤرخ في 08 ربيع األول 1428 

موافق 28 مارس 2007؛

6 - صورة مطابقة لألصل لرسم فريضة عدلي مؤرخ في 28 من رمضان 1439 

موافق 13 يونيو 2018؛

موافق  1437 احلجة  ذي  من   19 في  مؤرخ  رسم مقاسمة عدلي   -  7

02 سبتمبر 2016؛

موافق  1438 األولى  من جمادى   27 في  مؤرخ  عدلي  رسم شراء   -  8

25 فبراير 2017؛

9 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 يناير 2020.

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4570 - 79

تاريخ اإليداع : 29 يناير 2020.

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي الوالي بن الطيب.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " املنجورة ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " املنجورة ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " املظافرة ".

مساحته : 01 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : خلضر اسباغي؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : لعرج قدور؛ 

غربا : لعرج قدور.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 1413 29 من شعبان  في  مؤرخ  ملكية عدلي  رسم  من  - نسخة   1

موافق 21 فبراير 1993؛

2 - عقد بيع عرفي مؤرخ في 28 مارس 2011؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 يناير 2020.

على   2020 مارس   30  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4571 - 79

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد احساين بن احمد.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " حوض اجلدي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " حوض اجلدي ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " دوار املظافرة ".

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بغدادي البغدادي؛

شرقا : محمد اجغيغة؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : بغدادي البغدادي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 من رجب 1413 موافق 

05 يناير 1993؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 من شعبان 1440 موافق 29 أبريل 2019؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 17 يناير 2020.

على   2020 أبريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4572 - 79

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد بهيدي بن ادريس.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك : " ابن ادريس".

نوعـه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول.

موقعه : مدينة جرسيف، احملل املدعو : " أوالد حموسة ".

مساحته : 01 آ 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : لهريش اعمر؛
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شرقا : الطريق؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 26268 - 21؛ 

غربا : الرسمني العقاريني رقم 2351 - 79 و 2927 - 79.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

1 - نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 من رجب 1397 موافق 

12 يوليو 1977؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 من شوال 1405 موافق 16 يوليو 1985؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 23 يناير 2020.

على   2020 أبريل   03  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

    ادريس املصلح

 

محافظة اشتوكة ايت باها

مطلب رقم 3100 - 80 

تاريخ اإليداع : 27 يناير 2020

طالبة التحفيظ : اجلماعة الترابية أيت ميلك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " أربعاء أيت إيلوكان 1"

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار كديرن اجلماعة القروية أيت ميلك اقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 01 هكتار 00 ار 89 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ملك بوشوارب احلسن و طريق ؛ 

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

 56 األمالك عدد  143 سجل  بعدد  : رسم إستمرار ضمن  امللك  أصل 

بتاريخ 16 اكتوبر 2018.

تاريخ التحديد املؤقت 30 مارس 2020على الساعة 09 : 00 

مطلب رقم 3101 - 80 

تاريخ اإليداع : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ : احلسن الرئس بن عابد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " احلسن "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار كديرن اجلماعة القروية أيت ميلك اقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 14 ار 98 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رقية احلوس؛

شرقا : بوراس ؛ 

جنوبا : بوراس ؛ 

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 636 صحيفة 276 كناش األمالك 29 

بتاريخ 13 فبراير 2009.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 17 يونيو 2008.

 837 بعدد  ضمن  عدلي  وكالة  رسم  لنظير  األصل  طبق  صورة   -

صحيفة 388 كناش اخملتلفة 33 بتاريخ 12 فبراير 2009.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 24 يونيو 2008.

تاريخ التحديد املؤقت 31 مارس 2020 على الساعة 09 : 30 

مطلب رقم 3102 - 80 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالب التحفيظ : ملير احلسني بن امبارك.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملير "

نوعه : أرض فالحية بها نخلة وبئر،

موقعه : دوار أيت داوود اجلماعة القروية وادي الصفاء اقليم أشتوكة-

أيت باها.

مساحته : 18 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : سوكة املسجد القدمية ؛

شرقا : إبراهيم أوهمو ؛ 

جنوبا : إبراهيم أوهمو ؛ 

غربا : طريق و أحمد أوسعيد ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 362 صحيفة 373 سجل األمالك 

رقم 15 بتاريخ 12 اغسطس 2009.

- رسم قسمة عدلي ضمن حتت عدد 227 صحيفة 170 كناش األمالك 

رقم 12 بتاريخ 10 ابريل 2007.

- رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 288 صحيفة 216 كناش األمالك 

عدد 12 بتاريخ 09 ماي 2007.

- رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 766 صحيفة 486 كناش األمالك 

13 بتاريخ 27 يونيو 2008.
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- شهادة إدارية مؤرخة في 29 مارس 2007.

- صورة طبق األصل لرسم إراثة عدلي ضمن حتت عدد 607 صحيفة 498 

كناش التركات عدد 15 بتاريخ 05 مارس 2007.

تاريخ التحديد املؤقت 06 أبريل 2020 على الساعة 14 : 00 

مطلب رقم 3103 - 80 

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020

طالب التحفيظ : حمدي فيصل بن احلسني

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " بحيرة األشجار "

نوعه : أرض عارية،

اقليم  إنشادن  القروية  اجلماعة  إعزى  أيت  توسليمان  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 15 ار 05 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل املقدم؛

شرقا : ورثة عكيدة بنت العربي؛ 

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

سجل   336 عدد  حتت  ضمن  عدلي  إراثة  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

التركات رقم 42 بتاريخ 28 ماي 2013.

- وكالة خاصة بالبيع عرفية مؤرخة في 27 يوليو 2010.

- وكالة عرفية مؤرخة في 02 اغسطس 2016.

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 13 اكتوبر 1987.

- رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 56 كناش األمالك 45 بتاريخ 

25 يناير 2017.

تاريخ التحديد املؤقت 06 أبريل 2020 على الساعة 09 : 30 

مطلب رقم 3104 - 80 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020

طالب التحفيظ : محمد الداسي بن أحمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " دار واداك "

نوعه : أرض بها بناية،

اقليم  إداوكنضيف  القروية  اجلماعة  نكمرت  أكادير  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 11 ار 20 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ممر ؛ 

جنوبا : طريق ؛ 

غربا : طريق ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 307 صحيفة 398 كناش 

األمالك 04 بتاريخ 01 نوفمبر 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 06 أبريل 2020 على الساعة 10 : 30 

مطلب رقم 3105 - 80 

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020

طالب التحفيظ : محمد داحال بن سعيد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " إزيك نتزامرانت "

نوعه : أرض بها بناية،

اقليم  إداوكنضيف  القروية  اجلماعة  نكمزت  أكادير  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 34 ار 88 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حلياني إبراهيم و ورثة احلقاش سعيد ؛

شرقا : ورثة احلقاش سعيد و ورثة احلقاش احلسن و طريق ؛ 

جنوبا : اجلبل ؛ 

غربا : حلياني إبراهيم و اجلبل ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : رسم إستمرار عدلي ضمن حتت عدد 308 صحيفة 399 

سجل األمالك 4 بتاريخ 01 نوفمبر 2019

تاريخ التحديد املؤقت 06 أبريل 2020 على الساعة 11 : 00 

مطلب رقم 3106 - 80 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020

طالب التحفيظ : 

1 - نورالدين بربيس بن محمد ، بنسبة 40/14.

2 - عبد الرحيم بربيس بن محمد ، بنسبة 40/14.

3 - زينة البيك بنت أحمد ، بنسبة 40/05.

4 - لطيفة بربيس بنت محمد ، بنسبة 40/07.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " بوخربان "

نوعه : أرض فالحية بورية بها بناية سفلية و إصطبل،

موقعه : دوار النواصر اجلماعة القروية إنشادن اقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 02 هكتار 52 ار 70 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أوبيهي محمد و ورثة جدي رشيد و محمد بريش ؛

شرقا : طريق ؛ 

جنوبا : طريق ؛ 
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غربا : أحمد احلوس ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 452 كناش األمالك 63 بتاريخ 

03 ديسمبر 2019.

سجل   04 صحيفة   04 بعدد  ضمن  عدلي  فريضة  و  إراثة  رسم   -

التركات رقم 15 بتاريخ 07 يوليو 2014.

- وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 04 سبتمبر 2018.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 08 مارس 2016.

تاريخ التحديد املؤقت 07 أبريل 2020 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 3107 - 80 

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020

طالب التحفيظ : مبارك حوبان بن إبراهيم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " حوبان محمد 1 "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : دوار تيحيا اجلماعة القروية إنشادن اقليم أشتوكة-أيت باها.

مساحته : 05 ار 19 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : محمد حوبان ؛

شرقا : الطريق الوطنية رقم 1 ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 2862 - 80 ؛ 

غربا : الرسم العقاري عدد 59690 - 09 ؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم هبة عدلي ضمن حتت عدد 260 صحيفة 274 كناش األمالك 

رقم 48 بتاريخ 12 نوفمبر 2019.

سجل   428 بعدد  ضمن  عدلي  إستمرار  لرسم  األصل  طبق  صورة   -

األمالك عدد 58 بتاريخ 28 فبراير 2019.

- صورة شمسية لعقد هبة عدلي ضمن بعدد 86 سجل األمالك 60 

بتاريخ فاحت ابريل 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 07 أبريل 2020 على الساعة 11 : 00

احملافظ على األمالك العقاري باشتوكة ايت باها 

محمد بلقايد   

 

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4934 - 81

تاريخ اإليداع : 31 يناير 2020.

طالب التحفيظ : سعود دهبي بن قسو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان ضاية الرومي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " ضاية الرومي". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوروبة.

مساحته : 84 آر 18 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عالل دهبي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 34235 -ر؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 34362 - 16؛

غربا : الرسم العقاري رقم 51375 - 16؛ مطلب التحفيظ رقم 28015 - 16؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 43 ص 51 كناش االمالك رقم 192 

بتاريخ 08 يناير 2020 توثيق اخلميسات.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 38 ص 51 كناش االمالك رقم 190 

بتاريخ 04 ديسمبر 2012 توثيق اخلميسات.

3. رسم استراك عدلي ضمن بعدد 269 ص 267 كناش باقي الوثائق 

رقم 142 بتاريخ 08 يناير 2020 توثيق اخلميسات.

4.شهادة إدارية عدد 04/م ت/2020 عن جماعة خميس سيدي يحيى 

مؤرخة في 16 يناير 2020.

على   2020 أبريل   01  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4935 - 81

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1.عفو بوريش بنت عالل بنسبة 13/104.

2.سعيدة بنبادي بنت رحو بنسبة 07/104.

3.فاطيمة بنبادي بنت رحو بنسبة 07/104.

4.نورة بنبادي بنت رحو بنسبة 07/104.

5.طاريق بنبادي بن رحو بنسبة 14/104.

6.فاتيحة بنبادي بنت رحو بنسبة 07/104.

7.حمزة بنبادي بنت رحو بنسبة 14/104.

8.الغازي بنبادي بن رحو بنسبة 14/104.

9.محمد بنبادي بن رحو بنسبة 14/104.

10.لوبنى بنبادي بنت رحو بنسبة 07/104.

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى املركز.

مساحته : 03 هـ 34 آر 56 س تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : بنبادي بطيش؛

شرقا : ورثة بنبادي بن رحو؛

رقم  التحفيظ  مطلب  16؛   -  14638 رقم  العقاري  الرسم   : جنوبا 

13676 - 16؛ مطلب التحفيظ رقم -38744ر؛

غربا : الشعبة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 229 ص 282 كناش العقار رقم 54 

بتاريخ 31 ديسمبر 2019 توثيق تيفلت.

 61 إراثة بفريضة عدلي ضمن بعدد  2.نسخة طبق األصل من رسم 

ص 86 كناش التركات رقم 19 بتاريخ 02 مارس 2017 توثيق تيفلت.

3. شهادة إدارية عدد 02/م ت/2020 عن جماعة خميس سيدي يحيى 

مؤرخة في 10 يناير 2020.

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 د.

مطلب رقم 4936 - 81

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : نوال دامي بنت احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الضاية احلمراء".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " الضاية احلمراء". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

مساحته : 01 هـ تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بلحداد محمود؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : بلحداد لطيفة؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 24915 - 16؛ الفقير الرياحي؛ ملزالي عبد الرحمان.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 194 ص 258 كناش العقار رقم 42 

بتاريخ 13 ديسمبر 2017 توثيق تيفلت.

 373 436 ص  2. صورة شمسية من رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 

كناش العقار رقم 75 بتاريخ 16 اغسطس 2001 توثيق تيفلت.

 164 190 ص  3. صورة شمسية من رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 

كناش العقار رقم 66 بتاريخ 31 ماي 1999 توثيق تيفلت.

4. صورة شمسية من شهادة إدارية عدد 50/أ.ج.م.ط عن جماعة مقام 

الطلبة مؤرخة في 30 سبتمبر 2019.

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4937 - 81

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1.جميلة ادناكري بنت موحمو بنسبة 1/3.

2.ادريس ادناكري بن موحمو بنسبة 1/3. 

3.ابراهيم ادناكري بن موحمو بنسبة 1/3. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حتمريت".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "حتمريت ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت سليمان.

مساحته : 01 هـ 26 آر 50 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : إبراهيم العنزي؛

شرقا : بن عيادة محمد؛ 

جنوبا : ورثة العماري؛

غربا : طريق عمومية.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 186 ص 211 كناش األمالك رقم 151 

بتاريخ 28 نوفمبر 2019 توثيق اخلميسات.

2. رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 429 ص 389 كناش باقي الوثائق رقم 

137 بتاريخ 25 سبتمبر 2019 توثيق اخلميسات.

3.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 161 ص 180 كناش االمالك رقم 151 

بتاريخ 13 نوفمبر 2019 توثيق اخلميسات.

4. شهادة إدارية عدد 161/م ت/2019 عن جماعة خميس سيدي يحيى 

مؤرخة في 16 ديسمبر 2019.

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4938 - 81

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ادريس ادناكري بن موحمو . 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املرجة".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " املرجة ". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت سليمان.

مساحته : 64 آر 40 س تقريبا.
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اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 8346 - 16؛

شرقا : بن عيادة عاشورة؛ بن عيادة مليكة؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 1864 - 16؛

غربا : ورثة الزواني اوشريف؛ البركي محمد الرسم العقاري رقم 31681 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 187 ص 212 كناش األمالك رقم 151 

بتاريخ 28 نوفمبر 2019 توثيق اخلميسات.

2. رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 429 ص 389 كناش باقي الوثائق رقم 137 

بتاريخ 25 سبتمبر 2019 توثيق اخلميسات.

3.رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 160 ص 178 كناش االمالك رقم 151 

بتاريخ 13 نوفمبر 2019 توثيق اخلميسات.

4. شهادة إدارية عدد 163/م ت/2019 عن جماعة خميس سيدي يحيى 

مؤرخة في 16 ديسمبر 2019.

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 4939 - 81

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : حميدة بوعياد بن محمد. 

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

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت ميمون.

مساحته : 76 آر 62 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة العربي حللو؛ ورثة الرياحي حللو؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : روان بطاش الرسم العقاري رقم 40241 - 16؛ قاسم حجاج؛

غربا : عبد السالم فخار الرسم العقاري رقم31425 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 213 ص 189 كناش العقار رقم 50 

بتاريخ 31 يناير 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 269 ص 347 كناش العقار رقم 47 

بتاريخ 02 اكتوبر 2018 توثيق تيفلت.

الطلبة  مقام  جماعة  عن  01/2020/أ.ج.م.ط  عدد  إدارية  شهادة   .3

مؤرخة في 17 يناير 2020.

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 د.

مطلب رقم 4940 - 81

تاريخ اإليداع : 03 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد ازروال بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان ايت عال".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "فدان ايت عال". 
نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت قسو.
مساحته : 02 هـ 86 آر 81 س تقريبا.

اجملاورون : 
: ورثة خلوق بن يحيى؛ عالل بوهرارة؛ ورثة محمد بن املعطي؛  شماال 

اجليل النعمي؛
بن  موحات  بوهرارة  ورثة  النعمي؛  بنعيسى  النعمي؛  اجليل   : شرقا 

املعطي؛ مطلب التحفيظ رقم 2134 - 16؛ محمد بن جوت؛
جنوبا : بنعيسى النعمي

غربا : طريق عمومية.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 227 ص 401 كناش االمالك رقم 178 

بتاريخ 07 اغسطس 2019 توثيق اخلميسات.
 134 325 كناش االمالك رقم  212 ص  2. رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 13 يونيو 2019 توثيق اخلميسات.
3. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 121 ص 121 كناش العقار رقم 27 

بتاريخ 09 يناير 2015 توثيق تيفلت.
 458 565 ص  4.نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن أصله بعدد 

كناش العقار رقم 12 بتاريخ 21 فبراير 2012 توثيق تيفلت.
5.شهادة مطابقة االسم عدد 08/2020 عن جماعة تيفلت مؤرخة في 

23 يناير 2020.
الرزاق  عبد  سيدي  جماعة  عن  171/2019/م.ت  عدد  إدارية  شهادة   .6

مؤرخة في 29 اكتوبر 2019.
على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 د.

مطلب رقم 4941 - 81
تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : مبارك خربوش بن حميد. 
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "مبروكة". 
نوعه : ارض عارية.

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو ودادية االخوة رقم 152.
مساحته : 64 س تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : حسن الدهبي؛

شرقا : مركن؛
جنوبا : الزنقة؛

غربا : ادريس الزبطي.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
 53 رقم  العقار  كناش   89 ص   67 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ فاحت يوليو 2019 توثيق تيفلت.
 34 رقم  العقار  كناش   11 ص   10 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .2

بتاريخ 10 يونيو 2016 توثيق تيفلت.
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3. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 214 ص 302 كناش االمالك رقم 138 

بتاريخ 03 اكتوبر 2013 توثيق اخلميسات.

4. رسم وكالة عدلي ضمن بعدد 226 ص 170 كناش اخملتلفة رقم 16 

بتاريخ 07 اكتوبر 2015 توثيق تيفلت.

5.نسخة طبق االصل من رسم نظير قسمة عدلي ضمن بعدد 42 ص 

31 كناش العقار رقم 16 بتاريخ 31 ماي 1994 توثيق تيفلت.

مصحح  عرفي  ومخارجة  قسمة  عقد  من  االصل  طبق  نسخة   .5

االمضاءات بتيفلت بتاريخ 07 اغسطس 1991.

6.شهادة إدارية رقم 198/2019 عن بلدية تيفلت مؤرخة في 07 ماي 2019.

7. نسخة طبق االصل من شهادة التسليم رقم 16/2015.

8. شهادة إدارية رقم 28/2020 عن بلدية تيفلت مؤرخة في 24 يناير 2020.

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4942 - 81

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ على الشياع : 

1.يزة سالم بنت اخلياطي بنسبة 28/112.

2. جمعة سالم بنت اخلياطي بنسبة 28/112.

3. فاطنة سالم بنت اخلياطي بنسبة 28/112.

4.محمد حجاجي بن محمد بنسبة 07/112.

5.فاطنة حجاجي بنت محمد بنسبة 03/112.

6.عزيز حجاجي بن محمد بنسبة 06/112.

7. حلسن حجاجي بن محمد بنسبة 06/112.

8. زهرة حجاجي بنت محمد بنسبة 03/112.

9. سكينة حجاجي بنت محمد بنسبة 03/112. 

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

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

نوعه : ارض فالحية.

ايت  دوار  بخلخال  اجلوهرة سيدي  تيفلت جماعة عني  دائرة   : موقعه 

موسى اوعمرو.

مساحته : 01 هـ 69 آر 35 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 9224 - 16؛ ورثة بوزياني العياشي؛

شرقا : طريق عمومية؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3555 - 16؛ 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 9224 - 16؛ الرسم العقاري رقم 44271 - 16؛ 

مطلب التحفيظ رقم 18793 - 16.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 422 ص 500 كناش العقار 

رقم 49 بتاريخ 08 ماي 2019 توثيق تيفلت.

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4943 - 81

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عالل دهبي بن قسو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان ضاية الرومي".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان ضاية الرومي". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بوروبة.

مساحته : 84 آر 18 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 36338 - 16؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم -34235ر؛

جنوبا : سعود دهبي؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم28015 - 16؛ عالل دهبي(طالب التحفيظ( 

سعود دهبي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم قسمة عدلي ضمن بعدد 43 ص 51 كناش االمالك رقم 192 

بتاريخ 08 يناير 2020 توثيق اخلميسات.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 38 ص 51 كناش االمالك رقم 190 

بتاريخ 04 ديسمبر 2012 توثيق اخلميسات.

3. رسم استراك عدلي ضمن بعدد 269 ص 267 كناش باقي الوثائق 

رقم 142 بتاريخ 08 يناير 2020 توثيق اخلميسات.

4.شهادة إدارية عدد 11/م ت/2020 عن جماعة خميس سيدي يحيى 

مؤرخة في 30 يناير 2020.

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 د.

مطلب رقم 4944 - 81

تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : هشام امالل بن احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان واد ملليليح".

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

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بخلخال دوار ايت غامن.

مساحته : 53 آر 96 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 4818 - 81 سابقا مطلب التحفيظ رقم 

27387 - 16؛ 

شرقا : الرسم العقاري رقم 4818 - 81؛ اجغيدر محمد بن العربي؛

جنوبا : اجغيدر محمد بن العربي؛ 

غربا : واد امليليح من ورائه محمد الرفاعي الرسم العقاري رقم 4818 - 81.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
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أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 489 ص 431 كناش العقار رقم 52 

بتاريخ 26 ديسمبر 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 207 ص 226 كناش العقار رقم 23 

بتاريخ 08 ماي 2014 توثيق تيفلت.

2. نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن أصله بعدد 08 ص 08 

كناش العقار رقم 23 بتاريخ 15 ابريل 2014 توثيق تيفلت.

على   2020 أبريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

مطلب رقم 4945 - 81

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عزيز العطاوي بن ابراهيم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان سيدي بطاش 2".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "عزيز". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت اعمر اوعيسى.

مساحته : 21 آر 75 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 41651 - 16؛

شرقا : عائشة حلرش؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 27368 - 16

غربا : اعريش اجلياللي.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 184 13 كناش االمالك رقم  09 ص  1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 

بتاريخ 15 نوفمبر 2018 توثيق اخلميسات.

2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 366 ص 374 كناش العقار رقم 28 

بتاريخ 18 يونيو 2015 توثيق تيفلت.

الرزاق  عبد  سيدي  جماعة  عن  14/2020/م.ت  عدد  إدارية  شهادة   .3

مؤرخة في 03 فبراير 2020.

على   2020 أبريل   06  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 د.

مطلب رقم 4946 - 81

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.محمد املكور بن عبد القادر بنسبة 2/3.

2. ياسني املكور بن محمد بنسبة 1/3.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان شعبة عمر لقرع".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " شعبة عمر لقرع". 

نوعه : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

مساحته : 01 هـ 71 آر 60 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : عبد القادر شهيد؛ بنعاشير زوكي؛

شرقا : ورثة الكبير الكماخ؛ حفيظة زوكي؛ مامات زوكي؛

جنوبا : مجيد البناك؛

غربا : بنعاشير زوكي؛ الغازي البناك..

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 52 رقم  العقار  كناش   53 ص   55 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1

بتاريخ 31 ماي 2019 توثيق تيفلت.

2. رسم استدراك عدلي ضمن بعدد 36 ص 32 كناش باقي الوثائق رقم 

29 بتاريخ 19 نوفمبر 2019 توثيق تيفلت.

 53 رقم  العقار  كناش   17 ص   14 بعدد  ضمن  عدلي  ملكية  3.رسم 

بتاريخ 15 ماي 2019 توثيق تيفلت.

الرزاق  عبد  سيدي  جماعة  عن  14/2020/م.ت  عدد  إدارية  شهادة   .3

مؤرخة في 03 فبراير 2020.

على   2020 أبريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 00 د.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بالد لهميل"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 1110 - 81

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1010 

بتاريخ 09 ماي 2018.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 31 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى "بالد لهميل" الكائن بدائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار 

ايت ايشي موضوع مطلب التحفيظ رقم 1110 - 81 ستتابع من االن فصاعدا 

مبجاورين كاالتي : 

شماال : ورثة محسن بن بوعزة؛

شرقا : طريق عمومية؛ 

جنوبا : طريق عمومية من ورائها ورثة السعداوي؛ 

غربا : طريق عمومية من ورائها ورثة السعداوي.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "فدان الرمل"

موضوع مطلب التحفيظ رقم 2814 - 16

الذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 3957 

بتاريخ 31 اغسطس 1988 

واملتبوع بخالصة إصالحية منشورة باجلريدة الرسمية عدد 1095 

بتاريخ 25 ديسمبر 2019.

فان مسطرة حتفيظ   2020 فبراير   03 بمقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 

امللك املسمى " فدان الرمل " الكائن بدائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار 

ايت محمد اوعبد اهلل موضوع مطلب التحفيظ رقم 2814 - 16 ستتابع من 

الذين  وباجملاورين  50 س  آر   22 02 هـ  االن فصاعدا بقطعة واحدة مساحتها 

أظهرهم التصميم العقاري.
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وذلك بناء على الوثائق والعقود املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ 

وكذا : 

1. رسم ملحق إصالحي عدلي ضمن بعدد 257 ص 173 كناش باقي 

الوثائق رقم 28 بتاريخ 21 يناير 2020 توثيق تيفلت.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

زكرياء الدغمي    

 

 

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2085 - 82

تاريخ اإليداع : 04 فبراير 2020 . 

طالب التحفيظ : أحمد تصفصافني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جميلة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جميلة "

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل 

املدعو "حي األندلس".

مساحته : 76 س تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛ 

شرقا : محمد بن الهاشمي ؛

جنوبا : احلاج املولودي بن احمد ؛ 

غربا : يزة بنت حمادي.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

- نسخة رسم شراء عدلي بتاريخ 21 ابريل 1991 ؛

- شهادة إدارية بتاريخ 29 يناير 2020؛

- تصريح بالضياع مؤرخ في 30 يناير 2020

 2020 أبريل   06 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 2086 - 82

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 . 

طالب التحفيظ : عبد النبي املرزوقي بن بوزكري.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الشعبة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الشعبة "

نوعه : أرض عارية.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "اوالد زمام".

مساحته : 08 آر 05 س تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون : 

شماال : املرزوقي عبد النبي؛ 

شرقا : املرزوقي املصطفى ؛

جنوبا : زنقة ؛ 

غربا : املرزوقي الشرقي.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي بتاريخ 09 يوليو 2019 ؛

- شهادة إدارية بتاريخ 31 يناير 2020؛

 2020 أبريل   06 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 2087 - 82

تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020 . 

طالب التحفيظ : عبد النبي املرزوقي بن بوزكري.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " نزار "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نزار "

نوعه : أرض عارية.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل املدعو "اوالد زمام".

مساحته : 01 آر 24 س تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون : 

شماال : املرزوقي املصطفى؛ 

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : برهمان عصام ؛ 

غربا : زنقة.

احلقوق العينية : الشيء 

أصل امللك : 

- رسم ملكية عدلي بتاريخ 09 يوليو 2019 ؛

- شهادة إدارية بتاريخ 31 يناير 2020؛

 2020 أبريل   06 يوم  هو  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

على الساعة 11 : 30 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت أوالد النمة 

كرمي ناجيم    



األمالك العقارية

 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ اإلشـهار.

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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محافظة وجدة

مطلب رقم 26737 - 02
اسم امللك : موالنغور.

سيدي  قيادة  القروية،  عصفور  رأس  جماعة  جرادة،  إقليم   : موقعه 
بوبكر رأس عصفور القروية، دوار أوالد بنعثمان.

مساحته: 91 آر 18 سنتيار .
نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون: 
شماال : عفاني مصطفى، الرسم العقاري رقم 150291/02؛

شرقا : غافس ميينة ؛
جنوبا : ورثة رمضاني أحمد؛

غربا : الرسم العقاري رقم 132919/02.
طالب التحفيظ: السيد منير القاسمي بن محمد.

           احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 
عمر أزرقان      

 

محافظة مراكش املنارة

مطلب رقم 44345 - 04
اسم امللك : " يامنة "

موقعـه :إقليم مراكش جماعة تسلطانت دوار بن كاوي الشريفية
وقع حتديده في :08/05/2019

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 48 ار 01س
نوعـه : أرض عارية 

 حـدوده:
شماال : الرسم العقاري 42980/04 

شرقـا خطارة ميتة 
جنوبا ورثة سيدي محمد – ممر خاص 

غربا : املطلب عدد 43598/04 
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالبو التحفيـظ :
1 - موالي عبد اجلليل السليطني 

2 - يامنة قوام 
3 - فاطمة الزهراء الليطني

4 - الطيب السليطني 

مطلب رقم 44350 - 04
اسم امللك : " اسامة "

موقعـه :إقليم مراكش جماعة تسلطانت دوار بن كاوي الشريفية
وقع حتديده في :15/07/2019

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 76 ار 63س
نوعه : أرض عارية 

محافظة الدارالبيضاء -  أنفا

اعالنني جديدين عن انتهاء التحديد

مطلب رقم  8147 - 01
اسم امللك  : دار الطاهري

موقعه : الدارالبيضاء - أنفا  مقاطعة سيدي بليوط املدينة القدمية.
03/11/1992 : وقع حتديده في 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1آر18سنتيار
نوعه : سكنى بالطابق األرضي وسكنى بطابقني

اجملاورون 
شماال : مطلب عدد7955د –مكتني مليكة

: احلاج حميدة الشتوكي وممر غير نافذ سي بوشعيب شرقا 
: احلاج عبد السالم بومهدي  جنوبا 
: رسم عقاري عدد 46174س غربا 

طالب التحفيظ  : أبو عم الباتول ومن معها. 
باجلريدة  الذي نشر  التحديد  انتهاء  اإلعالن عن  يبطل  اإلعالن  إن هذا 

الرسمية عدد 392 بتاريخ 5 يوليوز 2006 

مطلب رقم  7974 - 01
اسم امللك  : مستقبل

موقعه : الدارالبيضاء –أنفا عني الذئاب –دوار أوالد اجمل
11/11/1985 : وقع حتديده في 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 99 آر34سنتيار
نوعه : أرض عارية

اجملاورون 
شماال : طريق عمومية 10أمتار

: أرض غير محفظة شرقا 
: رسم عقاري عدد 11437د  جنوبا 
: رسم عقاري عدد54760س غربا 

طالبا  التحفيظ  : 
1 - السيد  اركيب البشير بنسبة 6559,50 /9934

2 - السيد اليعقوبي محمد بنسبة 3374,50 /9934  
نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  اجلديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 802 بتاريخ 14 ماي 2014
        احملافظ على األمالك العقارية بالدارالبيضاء - أنفا

                فؤاد أفغان
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حـدوده:
شماال : حراش لبراهيم 

شرقـا موالي احمد السوسي 
جنوبا حاجي رشيدة 

غربا : منعم 
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيـظ : محمد مكرام 

مطلب رقم 44353 - 04
اسم امللك : " عبد الرحمان "

موقعه :إقليم مراكش جماعة تسلطانت دوار بن كاوي الشريفية
وقع حتديده في :23/07/2019

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 02 ار 16س
نوعه : أرض عارية 

 حـدوده:
شماال : هند البشناتي 

شرقـا ممر عمومي
جنوبا املطلب عدد 44355/04 

غربا : الرسم العقاري عدد 202549/04 
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيـظ : احدو اخملتار بن احلسني 

مطلب رقم 44354 - 04
اسم امللك : " محمد ياسر "

موقعه :إقليم مراكش جماعة تسلطانت دوار بن كاوي الشريفية
وقع حتديده في :23/07/2019

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 02 ار 16س
نوعـه : أرض عارية 

 حـدوده:
شماال : املطلب عدد 44354/04 

شرقـا ممر عمومي
جنوبا الرسم العقاري 202549/04 

غربا : الرسم العقاري عدد 202549/04 
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيـظ : عبد الصمد مكرام 

مطلب رقم 44355 - 04
اسم امللك : " اسامة "

موقعه :إقليم مراكش جماعة تسلطانت دوار بن كاوي الشريفية
وقع حتديده في :23/07/2019

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 03 ار 69س
نوعه : أرض عارية 

 حـدوده:
شماال : املطلب عدد 44353/04 

شرقـا ممر عمومي
جنوبا املطلب عدد 44354/04ة 

غربا : الرسم العقاري عدد 202549/04 

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء
طالب التحفيـظ :محمد مكرام .

   احملافظ على االمالك العقارية مبراكش املنارة
عبد الباسط عزاوي     

 

محافظة طنجة

مطلب رقم 27751 - 06
اسم امللك: اخلير 2.

موقعه: طنجة مدشر اجملاهدين، 
وقع حتديده في: 17 مايو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 39س01آر.
نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 
شماال: مطلب عدد 14957/06؛
شرقا: مطلب عدد 27768/06؛

جنوبا: طريق عمومي؛
غربا: ملك الغير؛

طالب التحفيظ السيد: منير بن محمد الغربي.

مطلب رقم 27794 - 06 
اسم امللك: بوشتى.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر الدعيدعات، 
وقع حتديده في: 07 يناير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 72س07آر.
نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 
شماال: رسم عقاري عدد 9556/ط؛

شرقا: رسم عقاري عدد 510/ط؛
جنوبا: طريق معبدة؛
غربا: فاطمة البدوي؛

طالب التحفيظ السيد: رشيد بن بوشتى بوعزاد.

مطلب رقم 27906 - 06 
اسم امللك: الغناي.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر بوكدور، 
وقع حتديده في: 31 يوليوز 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 40س02آر.
نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 
شماال: طريق عمومي؛
شرقا: طريق عمومي؛
جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: عبد السالم و عبد العالي البغناي؛
طالب التحفيظ السيد: عبد احلميد الغناي.
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مطلب رقم 27916 - 06 
اسم امللك: التسولي.

موقعه: طنجة حي املصلى، 
وقع حتديده في: 26 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 52س.
نوعه: أرض بها بناء مكون من سرداب و سفل و طابقني اثنني؛

اجملاورون: 
شماال: رسم عقاري عدد 10519/ط؛

شرقا: زنقة عمومية؛
جنوبا: زنقة عمومية؛

غربا: العبدي عبد السالم ارسالن؛
طالب التحفيظ السيد: محمد التسولي.

مطلب رقم 27919 - 06 
اسم امللك: بنزاو 3.

موقعه: طنجة جماعة حجر النحل مدشر سكدلة، 
وقع حتديده في: 27 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 48س03آر.
نوعه: أرض عارية؛

اجملاورون: 
شماال: ممر خاص؛

شرقا: طريق عمومي؛
جنوبا: طريق عمومي؛

غربا: طريق عمومي؛
طالب التحفيظ السيد: شركة "بنزاو اميو" ش م م.

إصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ رقم 28057 - 06
الكائن بوالية طنجة ، مدينة طنجة،مدشر العوامة 
الشرقية نشرت خالصة املطلب باجلريدة الرسمية 

عدد 1100 بتاريخ 29/01/2020.
اقرأ:

طالبة التحفيظ : رحمة بنت محمد وشام.
عوضا عن :

طالب التحفيظ: سعيد بن احلبيب الكرفطي.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
للعموم ان السيدة عقيلة اخلياري نيابة عن السيد احمد بن سليمان 
74 طنجة  الرابع رقم  B الطابق  املقيم زنقة ابن تومرت اقامة االزهر 
 06  -  80888 العقاري عدد  للرسم  نظير جديد  لها  أن يسلم  طلبت 
تومرت  بن  زنقة  بطنجة  الكائن   "74 االزهار  املدعو"  للملك  املؤسس 

وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم 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 االمالك العقارية بطنجة 

       محمد الزخوني

محافظة فاس 

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
 )12 غشت 1913( 

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم أن السيدة  فاطمة الزهراء بنت عمر شبيلي املالكة املسجلة 

العقاري  الرسم  من  نظيرجديد  لها  يسلم  أن  طلبت  الشياع،  على 

14"  الكائن بفاس   124066 - 07 املؤسس للملك  املدعو "رضا  عدد 

منفلوري، وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتدءا من نشر هذا اإلعالن .

                    احملافظ على األمالك العقارية بفاس 

                                    حدو اواحلسن            

 

محافظة اجلديدة 

مطلب رقم 118965 - 08

اسم امللك :أرض سيد لغريب. 

موقعه:إقليم و دائر اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار دعيجات.

وقع حتديده في : 13 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14 آ 92 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : احلويش محمد. 

شرقا : رسم عقاري عدد 204819 - 08.

جنوبا : رسم عقاري عدد 204819 - 08.

غربا : قصي سعاد.

طالب التحفيظ: محمد فليل بن أحمد.

مطلب رقم 118966 - 08

اسم امللك :أرض سيد لغريب 1. 

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

وقع حتديده في : 13 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 11 آ 57 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:

شماال : رسم عقاري عدد 204819 - 08 و بولنوار امحمد بن امحمد. 

شرقا : سياقي احمد بن لهواري.
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جنوبا : رسم عقاري عدد 204819 - 08.
غربا : رسم عقاري عدد 204819 - 08.

طالب التحفيظ: محمد فليل بن أحمد.

مطلب رقم 118968 - 08
اسم امللك :أرض املطيمرات. 

موقعه:إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار احلفضان.
وقع حتديده في : 13 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 22 آ 59 س.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:
شماال : عمور السعدية. 

شرقا : رسم عقاري عدد 201714 - 08.
جنوبا : فليل محمد.

غربا : غنو بوشعيب و مطلب عدد 106808 - 08.
طالب التحفيظ: جعفر فليل بن محمد.

مطلب رقم 118974 - 08
اسم امللك :أرض احلطة. 

موقعه:إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار العشايش.
وقع حتديده في : 16 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 26 آ 99 س.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:
شماال : رسم عقاري عدد 129759 - 08. 

شرقا : رسم عقاري عدد 125708 - 08 و ملزواق مصطفى و احمد.
جنوبا : ملزواق مصطفى و احمد و رسم عقاري عدد 134037 - 08.

غربا : رسم عقاري عدد 134037 - 08.
طالب التحفيظ: محمد جنمي بن عبد الرحمان و من معه.

مطلب رقم 118983 - 08
اسم امللك :بالدات لكطاعي. 

موقعه:إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار العويسات.
وقع حتديده في : 20 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 04 آ 90 س.
نوعه : أرض عارية. 

اجملاورون:
شماال : رسم عقاري عدد 98344 - 08. 

150798 - 08 و طريق  شرقا : القرطاس بوشعيب، رسم عقاري عدد 
عمومي عرضه 10 أمتار .

جنوبا : مطلب حتفيظ عدد 62057 - 08.
غربا : رسم عقاري عدد 134616 - 08.

طالب التحفيظ: مليكة بنمادة بنت محمد.

مطلب رقم 118985 - 08
اسم امللك :بالد الكدية. 

موقعه:إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار اجلدوعة.
وقع حتديده في : 21 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 45 آ 95 س.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:
شماال : رسم عقاري عدد 111381 - 08. 

شرقا : جداع عبد اهلل علي.
جنوبا : رسم عقاري عدد 140065 - 08.

غربا : طريق عمومي عرضه متغير.
طالب التحفيظ: محمد ابركان بن اسعيد.

مطلب رقم 118989 - 08
اسم امللك :أرض العشة. 

موقعه:إقليم ودائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد الغضبان.
وقع حتديده في : 21 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 آ 00 س.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:
شماال : طريق. 

شرقا : ممر خاص.
جنوبا : ورثة احمد بن قدور و ممر خاص.

غربا : ورثة احمد بن قدور.
طالب التحفيظ: قدور صمصمي بن أحمد.

مطلب رقم 118996 - 08
اسم امللك :حايط الكبير. 

موقعه:إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار العيايشة.
وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 48 آ 00 س.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:
شماال : مهداري فاطمة. 

شرقا : مطلب عدد 118997 - 08.
جنوبا : عقيل العوني.

غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.
طالب التحفيظ: خليد الدهار بن محمد.

مطلب رقم 118997 - 08
اسم امللك :احليط الكبير. 

موقعه:إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار العيايشة.
وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 47 آ 91 س.
نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

اجملاورون:
شماال : مهداري فاطمة. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.
جنوبا : مطلب عدد 106296 - 08 و عقيل لعوني.

غربا : مطلب عدد 118996 - 08.
طالب التحفيظ: سعيد دنيني بن أحمد.
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مطلب رقم 119008 - 08
اسم امللك :بالد الدايزة. 

موقعه:إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار الطلبة.
وقع حتديده في : 17 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 14 آ 91 س.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:
شماال : بالعالية احمد. 

شرقا : رسم عقاري عدد 156525 - 08.
جنوبا : رسم عقاري عدد 156525 - 08.
غربا : بالعالية احمد و بالعالية حسن.

طالب التحفيظ: عبد احلق عرابي بن محمد.

مطلب رقم 119021 - 08
اسم امللك :أرض محرش. 

موقعه:إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار املعادكة.
وقع حتديده في : 21 يونيو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 23 آ 97 س.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:
شماال : طريق عمومي عرضه 05 أمتار. 

شرقا : ساهي مختار.
جنوبا : مصطفى ساهي بن امحمد.

غربا : ساهي محمد و ساهي مكي و من معه.
طالب التحفيظ: محمد ازري بن احلسني.

مطلب رقم 132766 - 08
اسم امللك :بالد النصر. 

موقعه:إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة الغديرة، دوار أوالد احليمر.
وقع حتديده في : 01 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 00 آ 74 س.
نوعه : أرض فالحية بها بئر. 

اجملاورون:
شماال : حمو بن نعامي. 

شرقا : ورثة بوشعيب بلحاسني.
جنوبا : حمراني فاطنة.

غربا : ورثة نصير باحلرشة و طريق.
طالب التحفيظ: حميد الشطبي بن محمد.

مطلب رقم 132771 - 08
اسم امللك :أرض سي أحمد بن الطيب. 

موقعه:إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار الشويرف.
وقع حتديده في : 08 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 12 آ 72 س.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:
شماال : العوني مرداد. 

شرقا : حطاطة عبد اهلل.

جنوبا : ورثة علي بن مو.
غربا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

طالب التحفيظ: علي نخالوي بن أحمد.

مطلب رقم 132799 - 08
اسم امللك :أرض اللوزة. 

موقعه:إقليم و دائرة اجلديدة، جماعة موالي عبد اهلل، دوار ركراكي.
وقع حتديده في : 31 يوليو 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 24 آ 62 س.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:
شماال : مطلب عدد 94146 - 08 و مطلب عدد 132802 - 08. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.
جنوبا : رسم عقاري عدد 20459/س.

غربا : رسم عقاري عدد 20459/س.
طالب التحفيظ: عثمان كيغالل بن علي.

مطلب رقم 132817 - 08
اسم امللك : بسمان 2. 

موقعه: إقليم اجلديدة، دائرة احلوزية، جماعة أوالد رحمون، دوار العيايشة.
وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 33 آ 75 س.
نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون:
شماال : شرف الدين احلاج امحمد. 

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.
جنوبا : مطلب عدد 132818 - 08.

غربا : مريرة فالحية.
طالب التحفيظ: عبد املطلب فضال بن احمد.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية باجلديدة 
              املهدي العياشي

 

محافظة أكادير
 

       
مطلب رقم 43621 - 09

اسم امللـك : " وهبي ".
موقعه :دوار برج الضو، جماعة وقيادة التامري، عمالة أكادير إداوتنان.

تاريخ حتديده : 18/02/2019 .
املساحة التي اظهرها التصميم العقاري: 04 ار 68 س  .

نوعــه : أرض عارية .  
اجملــاورون : 

شماال : طريق ذات 6 أمتار؛ 
شرقا : جيو؛   

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 35941/09؛   
غربا : محمد امعديزن. 

طالبة التحفيظ :حنان وهبي ويونس وهبي .
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اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله بإعالم العموم 

أن السيد شقرون رشيد بن يحضيه بصفته املمثل القانوني لشركة 

"هولدينغ ذي العيون " واملسير األول لها، طلب أن يسلم له نظير جديد 

"الداخلة   : املدعو  للملك  املؤسس   09  -  34809 رقم  العقاري  للرسم 

EL865" الكائن بحي الداخلة أكادير، وذلك بسبب ضياع  النظير الذي 

كان سلم له سابقا.

عليه  بتعرضه  يدلي  ان  التسليم  هذا  يهمه  شخص  كل  إمكان  في 

قانونيا في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن .

                    احملافظ على األمالك العقارية بأكاديــر

محمد أغوش     

 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 25797  - 10

اسم امللك : خليفي. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة فارس املنبوعة .

مساحته : 89 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الهالوي حادة درعان فيصل ،

جنوبا : كرام رقية؛

شرقا : مطلب عدد 25579 - 10؛

غربا : الزنقة .

طالب التحفيظ : السيد احمد خليقي بن حمادي ومن معه .

مطلب رقم 26879  - 10

اسم امللك : سارة. 

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

كطاية احملل املدعو الشعراني .

مساحته : 08 هـ 57 آ 96 س .

نوعه : ارض فالحية بجزء منها أشجار الليمون ،بئر وبناية سفلية. 

اجملاورون : 

شماال : ممر ومطلب عدد 22448 - 10،

رسم   ، رحيلي  محمد  ورثة  بلكاسم،  عزاوي  بوزكري،  عزاوي   : جنوبا 

عقاري عدد 18586 - 10 ، ايدو باحا وعالل ، صافي حمادي ،ممر مطلبني 

رقم 10340  - 10 و25414 - 10؛

شرقا : اوخروز خويرة صالح بن عاشور وصالح اوريضي بن باسو؛

غربا : مطلب عدد 25414 - 10 .

طالب التحفيظ : السيد محمد داودي ابن قاسم بن احمد .

مطلب رقم 27193  - 10

اسم امللك : تكرارت. 

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش احملل 

املدعو لقراقب تكرارت.

مساحته : 02 هـ 17 آ 50 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الليمون. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 27288 - 10،

جنوبا : ممر ومطلب عدد 26328 - 10؛

شرقا : مراحة حمادي؛

غربا : مطلب عدد 27289 - 10.

طالب التحفيظ : السيد عالل احلرشاوي ابن حمادي 

مطلب رقم 28291  - 10

اسم امللك : احلجبات 3. 

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد ايعيش .

مساحته : 49 آ 14 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : عمر فاطمة ، عمرالسعدية و عمر الزهرة،

جنوبا : ورثة عمر احلاج محمد؛

شرقا : ورثة بنسلطانة احلاج العربي؛

غربا : ساقية .

طالب التحفيظ : السيد عمر صالح بن حدو

مطلب رقم 31397 - 10

اسم امللك : املسيد. 

املدعو  احملل  وجماعة  قيادة  القصيبة  دائرة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

املسيد .

مساحته : 01 هـ 70 آ 52 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : محمد اعبو،

جنوبا : الراشدي يخلف وميمون اوعلي؛

شرقا : واد؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد امبارك الراشدي بن يخلف.

مطلب رقم 33871  - 10

اسم امللك : فدان اكرض اسديدن 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة اغبالة احملل 

املدعو .ايت سعيد اكرض اسديدن 
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مساحته : 08 هـ 80 آ 60 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

القطعة األولى 

شماال : ورثة احتريرت حسن،

جنوبا : الطريق؛

شرقا : ممر ؛

غربا : يطو حمو ورابحة عدمي

القطعة التانية 

شماال : الطريق،

جنوبا : اهنيني محمد وارتفاق الساقية؛

شرقا : رسم عقاري عدد 58755 - 10 ويخلف وباحو؛

غربا : الصحراوي

طالب التحفيظ : السيد علي وهنني بن حمو ومن معه 

مطلب رقم 37943  - 10

اسم امللك :احلرشة. 

الواد  سعيد  أوالد  قيادة  تادلة  قصبة  دائرة  مالل  بني  إقليم   : موقعه 

جماعة أوالد يوسف احملل املدعو احلرشة

مساحته : 58 آ 39 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الطريق،

جنوبا : عالل بن بوزكري؛

شرقا : ورثة عبوبي بن بوشعيب؛

غربا : ورثةايت الهبطي معطي.

طالب التحفيظ : السيد ايت الهبطي محمد بن حمادي

مطلب رقم 46471  - 10

اسم امللك : لعزيري. 

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة أوالد امبارك احملل 

املدعو لبريديا.

مساحته : 01 آ 53 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي به متاجر وطابقني . 

اجملاورون : 

شماال : الطريق،

جنوبا : مدخل؛

شرقا : رسم عقاري عدد 35882 - 10 وموجان العربي؛

غربا : رسم عقاري عدد 51617 - 10 ومصطفى القديري.

طالب التحفيظ : السيد رشيد لعزيري بن حمادي .

مطلب رقم 49676  - 10

اسم امللك : ملك حمداوي.

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي اوربيع.

نوعه : بناية دات سفلي ومرافق.

مساحتـه : 78 س .

اجملاورون :

شماال : ورثة الزعواطي ؛

جنوبـا : الزنقة؛

شرقا : فاطمة شريفة؛ 

غربا : ورثة حمادي اوزايد؛ 

طالب التحفيظ : السيد محمد حمداوي بن مولود

مطلب رقم 50671  - 10

اسم امللك : لعشير 1. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد عياد الكرابزية.

مساحته : 26 آ 69 س .

نوعه : ارض فالحية مغروسة باشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية،

جنوبا : رسم عقاري عدد 25150 - 10؛

شرقا : رسمني عقاريني عدد 72087 - 10 ، 21951 - 10 

ومحمد القلعي ؛

غربا : رسم عقاري عدد 70252 - 10.

طالب التحفيظ : السيد عبد احلق لعشيربن مولود ومن معه . 

مطلب رقم 50889 - 10

اسم امللك : السعدي. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة.

مساحته : 75 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : الزنقة،

جنوبا : رسم عقاري عدد 52817 - 10؛

شرقا : اثار ممر؛

غربا : رسم عقاري عدد 56337 - 10.

طالب التحفيظ : السيد محمد السعدي بن بناصر

مطلب رقم 51235 - 10

اسم امللك : تازمالت. 

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

كطاية احملل املدعودوار ايت حمو.

مساحته : 01 هـ 92آ 60 س .

نوعه : ارض فالحية. 

اجملاورون : 

شماال : الصاحلة بنت موحى،

جنوبا : قديري محجوب؛
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شرقا : معروف احلاجة وميمون اوباسو؛
غربا : مطلب عدد 34389 - 10.

طالبة التحفيظ : السيد ة زهرة العزوزي بنت احماد ومن معها 

مطلب رقم 51262  - 10
اسم امللك : محمد. 

موقعه : إقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 
املدعو ايت وودي.

مساحته : 12 آ 20 س .
نوعه : قطعة أرضية بها حديقة مغروسة باشجار مختلفة ، وجزء به 

بنايتني سفليتني ، وأخرى دات سفلي طابق اول . 
اجملاورون : 

شماال : فطومة باسو،
جنوبا : ساقية؛
شرقا : الزنقة؛

غربا : معوني حدو .
طالب التحفيظ : السيد محمد عدي بن العربي 

مطلب رقم 51313  - 10
اسم امللك : ملك علي . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد عياد الكرابزية.
مساحته : 01 آ 41 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ،طابقني ومرافق . 
اجملاورون : 

شماال : حلروشي سعاد،
جنوبا : طالبي احلاج ابراهيم؛

شرقا : الزنقة؛
غربا : رسمني عقاريني 71467 - 10 و54463 - 10.
طالب التحفيظ : السيد علي نصيري بن محند

مطلب رقم 51329 - 10
اسم امللك : ام الظهر. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوام الظهر.
مساحته : 05 آ 86 س .

نوعه : ارض عارية بها تالثة شجيرات من الزيتون. 
اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري عدد 46917 - 10 ، ورثة القايد صالح 
وورثة القايد احمد،

جنوبا : ورثة د حو مولود؛
شرقا : رسمني عقاريني عدد 39034 - 10 و39036 - 10؛

غربا : الزنقة.
طالب التحفيظ : السيد ملود كالني بن الكبيرومن معه 

مطلب رقم 51332  - 10
اسم امللك : مليس. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوالرميلة .
مساحته : 36س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق 
اجملاورون : 

شماال : احلسني بن لهنيتي ،
جنوبا : ساحة؛

شرقا : ورثة ايت عنيتي وناصري سعيد؛
غربا : املولودي يوسفي.

طالب التحفيظ : السيد هشام بريشة بن اجلياللي

مطلب رقم 51348  - 10
اسم امللك : امين . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد عياد الكرابزية.
مساحته : 60 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق. 
اجملاورون : 

شماال : مدخل،
جنوبا : الزنقة؛

شرقا : انوار حسن؛
غربا : ورثة احلاج اجلابر.

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل نصيري بن محند.

مطلب رقم 51351  - 10
اسم امللك : أبو طالب 1. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي بوعشوش الصومعة.
مساحته : 99 س .
نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 
شماال : مطلب عدد 51352 - 10،

جنوبا : الزنقة؛
شرقا : الزنقة؛

غربا : رسم عقاري عدد 29255 - 10
طالب التحفيظ : السيد املصطفى املغراوي بن محمد .

مطلب رقم 51352  - 10
اسم امللك : أبو طالب 2. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي بوعشوش الصومعة.
مساحته : 99 س .
نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 
شماال : الزنقة،

جنوبا : مطلب عدد 51351 - 10؛
شرقا : الزنقة؛

غربا : رسم عقاري عدد 29255 - 10.
طالب التحفيظ : السيد املصطفى املغراوي بن محمد.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 44802  - 10 
امللك املسمى: خدوج.

الكائن: مبدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة الرزق 2
وقع حتديده في : 15 أغسطس 2012
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طالبة التحفيظ: السيد ماليكة معطوش ومن معها
نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  جديد  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

باجلريدة الرسمية عدد 808 املؤرخة في 25 يونيو 2014 

اصالح خطا - يتعلق مبطلب رقم 51473 - 10 
الذي نشر اإلعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية

عدد 1099 بتاريخ 2020 
عوضا عن :

اسم امللك : شريف .
املساحة : 34 آ 86 س تقريبا. 

اقرا :
اسم امللك : شريف 1

املساحة : 04 آ 86 س تقريبا.
والباقي بدون تغيير.

اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 51481 - 10 
الدي نشراالعالن عن حتديده باجلريدة الرسمية

عدد 1099 بتاريخ 22 يناير 2020
عوضا عن :

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو حي ايت تسليت 
اقرا :

 10 الزنقة  تسليت  ايت  زنقة  املدعو  احملل  مالل  بني  مدينة   : موقعه 
رقم 10

والباقي بدون تغيير
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

       الشرقي الشوبي

 

محافظة الناظور

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 18370 - 11
يتعلق بامللك املسمى: " اعناني " ذي مطلب التحفيظ 18370 - 11 

الكائن مبدينة الناظور ، حي عاريض.
طالبوا التحفيظ السيد: احلسني انداو ومن معه.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1028، 
املؤرخة في 21/11/2018.

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 
عدد 35249 - 11، الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية

 عدد 975 بتاريخ 06/09/2017 و نشر اعالن عن انتهاء حتديده 
باجلريدة الرسمية عدد 1038 بتاريخ 21 /11 /2018.

بدال من : 
طالب التحفيظ السيد: رشيد أنحمو بن محمد.

اقرأ :

طالبا التحفيظ السادة: 

- رشيد أنحمو بن محمد.

- العركيوي كرمي بن عيسى.

والباقي بدون تغيير

اصالح خطأ - يتعلق بامللك ذي مطلب التحفيظ 

عدد 35705 - 11 الذي نشرت خالصته باجلريدة

 الرسمية عدد 993 بتاريخ 10/01/2018.

بدال من : 

مساحته : 02 هـ 65 س

اقرأ :

مساحته : 02 ار 65 س

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

      البشير دحوتي

 

محافظة القنيطرة

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد بزاكلو جوزيف دنيال بن دافيد ومن معه اجلاعل محل اقامته 

للمخابرة معه بفرنسا. طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 

رقم 150 - ر املؤسس للملك املدعو" تيران امير تيان" الكائن بالقنيطرة 

وذلك بسبب تالشي 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.

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيدة خديجة عميرة الساكنة واجلاعلة محل اقامتها للمخابرة 

معها رقم 63 حي االنارة القنيطرة. طلبت أن يسلم لها نظير جديد 

املدعو"حاللة57"  للملك  املؤسس   13  -  6973 رقم  العقاري  للرسم 

لها  سلم  كان  الذي  النظير  ضياع  بسبب  ذلك  و  بالقنيطرة  الكائن 

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 بالقنيطرة  

          بوشعيب توفيقي
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محافظة سطات

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أرض فدان احليمر" 
مطلب رقم 31358 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1087

 املؤرخة في 30 اكتوبر2019. 
عوضا عن:

اسم امللك:أرض احلفرة.
اقرأ: 

اسم امللك:أرض فدان احليمر.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " اجلنان" 
مطلب رقم 31984 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1053

 املؤرخة في 06 مارس2019.
عوضا عن:
أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 22 محرم 1439 موافق 13 اكتوبر
اقرأ: 

أصل امللك:
- رسم اراثة مؤرخ في 01 محرم 1438 موافق 03 اكتوبر2016؛

- رسم استمرار مؤرخ في 26 شعبان 1413 موافق 18 فبراير1993؛
- رسم شراء مؤرخ في 26 شعبان 1413 موافق 18 فبراير1993.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " احلوض" 
مطلب رقم 40949 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1099 

املؤرخة في 22 يناير2020. 
عوضا عن:

طالب التحفيظ: السيد عبدالقادر جناح بن اسماعيل.
شماال:محيب اجلياللي االدريسي.

اقرأ: 
طالب التحفيظ: جمعية فتح اخلير.

شماال:مجيب اجلياللي االدريسي

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " مرس احلطة" 
مطلب رقم 40950 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1099

املؤرخة في 22 يناير2020. 
عوضا عن:

طالبو التحفيظ:
حكيمة منصوري بنت املصطفى بنسبة 14/120

ليلى منصوري بنت املصطفى  " 14/"
اقرأ: 

طالبو التحفيظ:
حكيمة منصوري بنت املصطفى بنسبة 07/120

ليلى منصوري بنت املصطفى  " 07/"
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " دار اخلير" 
مطلب رقم 40953 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1099 

املؤرخة في 22 يناير2020. 
عوضا عن:

شرقا:حسن املنصوري بن اجلياللي؛ورثة محمد بن املكي.
اقرأ: 

شرقا: ورثة محمد بن املكي.
والباقي بدون تغيير.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات 
               محمد الزرهوني

 

محافظة العيون

إصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى " ملعب الفرح" 
موضوع مطلب التحفيظ عدد 5172 - 17 الذي نشرت 
خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1100 

بتاريخ 29 يناير 2020 . 
اقرأ :

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020
عوضا عن : 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2019 
والباقي بدون تغيير. 

إصالح خطا - يتعلق بامللك املسمى " ملعب الفرح" 
موضوع مطلب التحفيظ عدد 5173 - 17 الذي نشرت
 خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1100 

بتاريخ 29 يناير 2020 . 
اقرأ :

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2020
عوضا عن : 

تاريخ اإليداع : 07 يناير 2019 
والباقي بدون تغيير. 

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 
             محمد فاري

 

محافظة خريبكة

مطلب رقم 1510 - 18 
إسم امللك : " الكوشة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار املشاهرة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 02هـ 54آر 62 س.
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اجملاورون : 
شماال : الصكندر املعطي، أحمد بكماز؛

جنوبا : خناني امحمد بن محمد؛
شرقا : كوري محمد بن املعطي؛

غربا :ورثة صالح بن حمو، ورثة حمو بن اجلياللي،الطريق، 
طالب التحفيظ : محمد بن بوعزة بن صالح. 

مطلب رقم 1858 - 18 
إسم امللك : " شاتيال" .

موقعه :دائرة وادي زم، جماعة الكناديز دوار الغنانشة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 06هـ 75آر14س.
اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛
جنوبا : الرسم العقاري 20196/س، احلدودي املعطي؛

شرقا : الزياني بوعزة؛
غربا :طالب التحفيظ.

طالب التحفيظ :غربال احلاج املعطي بن محمد. 

مطلب رقم 4967 - 18 
إسم امللك : " غوط عابد" .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة أوالد أكواوش دوار اخلاللطة.
نوعه : أرض فالحية بها سكن. 

مساحته : 02هـ 21آر 80س.
اجملاورون : 

شماال : العربي بن محمد بن الشرقي ، مجيدي مصطفى؛
جنوبا : ورثة محمد بن العربي؛
شرقا : ورثة محمد بن العربي؛

غربا : ورثة محمد بن العربي.
طالب التحفيظ : مجيدي محمد بن محمد. 

مطلب رقم 5698 - 18 
. " IVإسم امللك : " مكيمل

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار الكفاف حلرار.
نوعه : أرض فالحية. 
مساحته : 1هـ 69آر.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ 5700/18؛

جنوبا : الرسم العقاري 2677/د؛
شرقا : ورثة حلسن بن امليلودي؛
غربا : الرسم العقاري 2677/د.

طالب التحفيظ :الكرواز احلاج بن عزوز. 

مطلب رقم 6093 - 18 
إسم امللك : " بير الطنجي" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار آيت صالح.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 03هـ 01آر 60 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج محمد بن لكبير، أحمد بن الهداري ،؛

جنوبا : ورثة املعطي بن الشرقي؛

شرقا : الطريق؛

غربا : بوكاد أحمد بن لكبير.

طالب التحفيظ :شفيق أحماد بن بوعزة . 

مطلب رقم 7234 - 18 

إسم امللك : " احلفرة " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار أوالد الشارف.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 3هـ 17آر 80س.

اجملاورون : 

شماال : احلاج محمد بن ابراهيم ، العلواني محمد بن العربي، الرسم 

العقاري 17147/س، العلواني سليمان،الطريق؛

جنوبا : العلواني فاطنة، مطلب التحفيظ 6451/18 ، العلواني محمد، 

الطريق؛

شرقا : العلواني محمد بن العربي ، العلواني محمد، الطريق؛

غربا :العلواني زهرة.

طالب التحفيظ :العلواني عبد اهلل بن احلاج محمد. 

مطلب رقم 8543 - 18 

إسم امللك : " مرس التومية " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة آيت عمار، دوار آيت الغزواني.

نوعه : أرض فالحية بها سكن. 

مساحته : 01هـ 70آر 60س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بويركي أحمد؛

جنوبا : ورثة املعطي بن أحمد؛

شرقا : ورثة املعطي بن أحمد؛

غربا : التومية امحمد.

طالب التحفيظ :زاهير ادريس ين محمد. 

مطلب رقم 8593 - 18 

إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار شرقاوة.

نوعه : أرض فالحية بها سكن. 

مساحته : 4هـ 38 آر 80س.

اجملاورون : 

شماال : معزوف الشيخ محمد بن عباس؛

جنوبا : معزوف احملجوب، الطريق؛

شرقا : ورثة الشرقي بن الغزواني، ورثة قدور بن حمادي، ورثة بن قاسم 

بن املعطي، معزوف الشيخ محمد بن عباس؛

غربا : معزوف احملجوب.

طالب التحفيظ : معزوف أحمد بن املعطي. 



1167 عدد 1102 - 17 جمادى االخرة 1441 )12 فبراير 2020(

مطلب رقم 8672 - 18 
إسم امللك : " دار مسكيني" .

موقعه : مدينة أبي اجلعد درب اكرين.
نوعه : دار للسكنى بها سفلي وطابقني علويني. 

مساحته : 01آر 59س.
اجملاورون : 

شماال : سلطان زهرة، الكهدة محمد؛
جنوبا : الزنقة؛
شرقا : الشارع؛

غربا : نبيت محمد، لنوسي محمد.
طالب التحفيظ : املسكيني محمد بن محمد. 

مطلب رقم 8775 - 18 
إسم امللك : " لكرين لكبير" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد افتاتة دوار أوالد امبارك.
نوعه : أرض فالحية بها سكن. 

مساحته : 01هـ 94آر20س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 9198/18؛
جنوبا : منصوري الشرقي ومن معه؛

شرقا : الرسم العقاري 6835/18؛
غربا : مطلب التحفيظ 9200/18.

طالب التحفيظ : منصوري عبد القادر بن عزوز. 

مطلب رقم 9216 - 18 
إسم امللك : " بحيرة الواد" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار الدحامنة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 45آر 06س.
اجملاورون : 

القطعة األولى :
شماال : لكليتي امحمد؛

جنوبا : احلاج لكبير الوردي؛
شرقا : جليبي مصطفى، ورثة دحمان بن لكبير، ورثة احلاج محمد بن 

العربي؛
غربا : الواد.

القطعة الثانية :
شماال : لكليتي امحمد؛

جنوبا : لبصيري بلكاسم؛
شرقا : طالب التحفيظ؛

غربا : جليبي مصطفى، ورثة دحمان بن لكبير، ورثة احلاج محمد بن 
العربي.

طالب التحفيظ : قصباوي محمد بن املكي. 

مطلب رقم 4526 - 18   
إسم امللك : " احلفرة " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار أوالد سعيد الروامش.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 09آر40س.

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ 20241/س، بوزعيب العربي، ورثة امحمدي 

سليمان؛
جنوبا : ورثة صالح بن ابعيز، بوزريب املولودي؛

شرقا : الرسم العقاري 2618/د؛
غربا : مقبرة.

طالب التحفيظ :أباية أحمد بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 6111 - 18 
إسم امللك : " ولد النخال" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار السالملة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 5هـ 11آر 80 س.
اجملاورون : 

القطعة األولى :
شماال : ورثة صالح بن امحمد؛

جنوبا : الطريق؛
شرقا : ورثة بلكاسم بن لبصير؛

غربا : ورثة احلاج العربي.
القطعة الثانية :
شماال : الطريق؛

جنوبا : احلاج العربي بن امحمد؛
شرقا : ورثة بلكاسم بن لبصير، الطريق؛

غربا : الرسم العقاري 6114/س.
طالب التحفيظ : الودراسي محمد بن امحمد ومن معه. 

مطلب رقم 8756 - 18 
إسم امللك : " بالد رحبيب " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار فياللة.
نوعه : أرض فالحية بها بئر، وسكن. 

مساحته : 18هـ 40آر.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 16656/س؛
الرسم  حمو،  صبيحي  الصحراوي،  بن  القادر  عبد  ورثة   : جنوبا 

العقاري9197/18؛
شرقا : منشود أحمد، منشود محمد؛

غربا :صبيحي حمو، الرسم العقاري 9197/18، الطريق.
طالب التحفيظ : رحبيب احلاج عبد السالم بن احلاج امحمد. 

مطلب رقم 16442 - 18 
إسم امللك : " بوكركور" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد بوغادي دوار أوالد كحيل.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 03هـ 85آر 77س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : خيدري احلاج لبصير؛
شرقا : خيدري احلاج لبصير ؛
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غربا :الرسم العقاري 35224/18.
طالب التحفيظ : خيدري امليلودي بن قدور. 

مطلب رقم 38905 - 18 
إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار املشاهرة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته :34آر 43س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : ورثة رنان بوعبيد؛

شرقا : الرسمني العقاريني 44938/18، 50782/18؛
غربا : الرسمني العقاريني 74427/18، 26002/18.

طالب التحفيظ : حسن رنان بن الرافى ومن معه. 

مطلب رقم 38951 - 18 
إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار أوالد جدرة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 08آر 94س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 60591/س؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : ورثة زروالي امحمد؛
غربا : زروالي عمر.

طالب التحفيظ : زروالي محمد بن امحمد. 

مطلب رقم 38970 - 18 
إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي دوار أوالد الصغير.
نوعه : أرض فالحية بها سكن من سفلي وأشجارالزيتون. 

مساحته : 13آر 40س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة السحيتيت صالح؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 37753/18، زائر احلسني؛

شرقا : الرسم العقاري 60882/18؛
غربا :ورثة العشيقي حسن.

طالب التحفيظ :بلقاسم البهالي بن محمد. 

مطلب رقم 38973 - 18 
إسم امللك : " دار طيري" .

موقعه :مدينة خريبكة درب ولد سي بوعبيد.
نوعه : دار للسكنى بها سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح. 

مساحته :84س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 19722/18؛
جنوبا : الرسم العقاري 13117/18؛

شرقا : محمد بن لكبير؛

غربا : الزنقة.
طالب التحفيظ :طيري قدور بن سعيد. 

مطلب رقم 38987 - 18 
إسم امللك : " ملك االثاتي" .

موقعه :مدينة خريبكة حي الفيرمة.
نوعه : دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني. 

مساحته : 99س.
اجملاورون : 

شماال: جناة كريديد ، فاطمة ميران ،الرسم العقاري 75088/18؛
جنوبا : الزنقة؛

شرقا : مطلب التحفيظ 38988/18، ساحة؛
غربا : الرسم العقاري 61865/18، البقعة رقم 77 .

طالب التحفيظ : ابراهيم األثاتي بن محمد. 

مطلب رقم 38988 - 18 
إسم امللك : " ملك شكري " .

موقعه :مدينة خريبكة حي الفيرمة.
نوعه : دار للسكنى بها سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح. 

مساحته :76س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 75088/18؛
جنوبا : الزنقة؛
شرقا : الزنقة؛

غربا : مطلب التحفيظ 38987/18.
طالب التحفيظ :محمد شكري بن العربي. 

مطلب رقم 39006 - 18
إسم امللك : " مرس الدار" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة بئر مزوي دوار النواصرة، أوالد ابراهيم.
نوعه : أرض فالحية بها بئرين ، وبنايات من سفلي وأشجار مختلفة. 

مساحته : 2هـ 52آر 18س.
اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 3507/د، الطريق؛
جنوبا :الرسمني العقاريني 63908/18،32913/18،املطلب  39005/18؛

شرقا : الرسم العقاري 3507/د، الطريق؛
غربا : الرسم العقاري 3551/د، الطريق.

طالب التحفيظ : ابوطى بن احلسن ومن معه. 

مطلب رقم 39265 - 18 
إسم امللك : " اخلير" .

موقعه :دائرة أبي اجلعد جماعة تاشرافت املركز.
نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 05آر 53س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : الطريق؛

شرقا : العباسي سعيد، واخملتار؛
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غربا :الرسمني العقاريني 47169/18، 44158/18، ممر عمومي.
طالب التحفيظ : احلبيب الورزادي بن محمد. 

مطلب رقم 39273 - 18 
إسم امللك : " كدية السوق " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار شرقاوة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 89آر91س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة أحمد ولد موينة؛
بن  العربي  زنبيب  ورثة  بن حلنيش،  املعطي  بن  بلكاسم  ورثة   : جنوبا 

صالح؛
شرقا : ورثة بلكاسم بن املعطي بن حلنيش ؛

غربا : احلاج رحال بن عبد السالم.
طالبوا التحفيظ :خدوج محرى بنت عالل ومن معها. 

مطلب رقم 39274 - 18 
إسم امللك : " الرويشية " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة الفقراء دوار شرقاوة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 29آر98س.
اجملاورون : 

القطعة األولى :
شماال : احلسني عبد السالم؛

جنوبا : الرسم العقاري 19507/س؛
شرقا : الطريق؛

غربا : ورثة عبد اهلل بن الرافة.
القطعة الثانية:

شماال : احلسني عبد السالم؛
جنوبا : محمد حلنيش؛
شرقا : محمد حلنيش ؛

غربا :الطريق.
طالبوا التحفيظ : خدوج محرى بنت عالل ومن معها. 

احملافظ على االمالك العقارية بخريبكة
بوسيف عبد الكرمي    

 

محافظة تطوان

مطلب رقم 55596 - 19
إسم امللك: "بدرية " 

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

 تاريخ التحديد: 22 يوليوز 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم : 02 ار 07 س .

نوعــه: أرض عارية
اجملاورون:

شماال: ممر عمومي،

شرقا: ورثة البشير الغازي ،
جنوبا : ورثة البشير الغازي،

غربا: رسم عقاري عدد: 59569 - 19
طالب )ة( : زهير بن محمد الشويخ ومن معه.

مطلب رقم 55444 - 19
إسم امللك: " مروة " 

 موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة بواحمد ، جماعة اسطيحة ، احملل 
املدعو: بني الطروق ، النافور ، مركز السطيحات

 تاريخ التحديد: 22 أبريل 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 38 ار 29 س.

نوعــه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: ورثة العلوي مهدي،
شرقا: طريق ،

جنوبا : محمد األزرق،
غربا: ورثة مبارك مهدي،

طالب )ة( : محمد بن محمد اخلمليشي.

مطلب رقم 55699 - 19
إسم امللك: " ;وسط ظهر احمام قرب متزغت 03-12-48031" 

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

 تاريخ التحديد: 16 سبتمبر 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم: 06 ار 83 س.

نوعــه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: ورثة مارصو،
شرقا: عبد القادر بوزكري ،

جنوبا : أحسان محمد،
غربا: أحسان محمد،

طالب )ة( : األوقاف العامة بشفشاون.

مطلب رقم 55602 - 19
إسم امللك: " اليونسي 1" 

 موقعه : إقليم شفشاون ، قيادة اجلبهة ، جماعة أمتار ، احملل املدعو: 
إيزوزار

 تاريخ التحديد: 23 يوليوز 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 25 ار 56 س .

نوعــه: أرض فالحية
اجملاورون:

شماال: محمد أعراب ، ورثة أعراب ،
شرقا: رسم عقاري عدد: 85352 - 19 ، مطلب 

عدد: 55603 - 19 ، عبد السالم بيشوني ،
جنوبا : ممر ، خندق،

غربا: طريق،
طالب )ة( : عبد العالي بن الستيتو اليونسي.

احملافظ على األمالك العقارية بتطوان
    املصطفى طريفة
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محافظة تازة

مطلب رقم 20046  - 21

اسم امللك : االصيل

موقعه : مدينة تازة، تازة العليا، درب موالي عبد السالم.

وقع حتديده في : 02 يناير 2019.

مساحته : 52 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق ألول.

اجملاورون : 

شماال : محمد بلوط.

شرقا : قريقش عائشة، ورثة احلاجية أحمد.

جنوبا : ورثة حاجتي أحمد.

غربا : جويهير، الرسم العقاري عدد : 40305 - 21

طالب التحفيظ : عبد الرحيم العياشي بن عزوز.

مطلب رقم 20135  - 21

اسم امللك : السوطة

موقعه : إقليم تازة ، دائرة واد أمليل، قيادة بوحلو، جماعة بوشفاعة، 

احملل املدعو دوار بني وردان.

وقع حتديده في : فاحت نوفمبر 2018

مساحته : 09آر 85 س.

نوعه : أرض فالحية بها بناء من سفلي، و أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

شماال : لزعر علي 

شرقا : لزعر علي

جنوبا : شعبة، لزعر سعيد.

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : عبد الهادي االزعر بن علي.

مطلب رقم 20142 - 21

اسم امللك : دراجو.

موقعه : اقليم تازة ، بلدية واد أمليل، حي أكال.

وقع حتديده في : 13 نوفمبر 2018.

مساحته : 01آر 17 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بيصارة عبد القادر.

شرقا : االبراهيمي أحمد

جنوبا : بيصارة عبد العزيز.

غربا : بيصارة عبد العزيز.

طالب التحفيظ : عزيز دراجو حماد.

مطلب رقم 20199 - 21

اسم امللك : جنان الغماري.

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  اقليم   : موقعه 

دوار املصارة.

وقع حتديده في : 06 ديسمبر 2018

مساحته : 04آر 95س،

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ و من معه.

شرقا : الرسم العقاري عدد، 67072 - 21

جنوبا : طالب التحفيظ و من معه.

غربا : اخلياري محمد.

طالبو التحفيظ : عبد الرحيم شهبون بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20297 - 21

اسم امللك : اشبار

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة و جماعة الزراردة، احملل املدعو اشبار.

وقع حتديده في : 18 يناير 2019.

مساحته : 02 ار 15 س.

نوعه : أرض بها بناء من قبو و سفلي .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 54377 - 21

شرقا : ورثة اقميشو عياد، قميشو علي.

جنوبا : قميشو حمو.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : علي هربوز بن محمد.

مطلب رقم 20383 - 21

اسم امللك : احلاجب 1

موقعه : اقليم و دائرة تازة ، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو بني محسن.

وقع حتديده في : 22 فبراير 2019.

مساحته : 01هـ 64 آر 94س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و لوز.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي، الرسم العقاري عدد : 32687 - 21

شرقا : طريق اقليمية رقم 5425

جنوبا : ممر عمومي،ورثة الدحني محمد. 

غربا : ورثة علي الثور

طالب التحفيظ : ادريس افاخ بن عبد اهلل
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مطلب رقم 20391  - 21

اسم امللك : عقبة احلليمي

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي املسيرة.

وقع حتديده في : 03 ماي 2019.

مساحته : 02 آر 71 س

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : بويزرو ميمون و من معه.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 14536 - 21

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : سعيد بولغازي ابن علي.

مطلب رقم 20406 - 21

اسم امللك : لغويرك

موقعه : اقليم و دائرة تازة ، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو لغويرك.

وقع حتديده في : 09 اغسطس 2019.

مساحته : 22 ار 71 س.

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الفياش مختار، الفياش أحمد.

شرقا : الفياش قاسم.

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : الفياش عامر.

طالب التحفيظ : خاليد احلمراوي بن عالل.

مطلب رقم 20407 - 21

اسم امللك : البياض

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان،

وقع حتديده في : 22 مارس 2019.

مساحته : 35آر 93 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار مختلفة.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 65923 - 21

شرقا : ممر عمومي.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 50325 - 21

غربا : ورثة لكحل عامر.

القطعة الثانية : 

شماال : محمادين الهواري.

شرقا : واد بوجلراف.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 50326 - 21

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : احلسن بوعيس بن جامع.

مطلب رقم 20432 - 21

اسم امللك : بوشبكة

بني  املدعو  و جماعة كلدمان،احملل  قيادة  تازة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

محسن دوار اسونان.

وقع حتديده في : 13 مارس 2019.

مساحته : 52آر 57 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و كوخ.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 

شماال : شليوح امحمد

شرقا : شليوح امحمد

جنوبا : ممر عمومي.

غربا : شليوح امحمد، اخملتار باجة.

القطعة الثانية : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : طريق.

جنوبا : ممر عمومي

غربا : ورثة الغازي محمد أوالد الدحا، اخملتار باجة.

طالب التحفيظ : محمد بنعبو بن أحمد.

مطلب رقم 20472 - 21

اسم امللك : شاربني

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي املسيرة.

وقع حتديده في : 28 مارس 2019.

مساحته : 02 آر 97 س.

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول و حديقة.

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : عبد اهلل بودياب، ورثة بوشاكوب يعقوب.

جنوبا : زنقة

غربا : بوغرين بوطيب.

طالبو التحفيظ : واتي محمد بن عبد اهلل و من معه.

مطلب رقم 20477 - 21

اسم امللك : السعادة

موقعه : اقليم تازة بلدية تاهلة حي النهضة.

وقع حتديده في : 05 ابريل 2019.
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مساحته : 35 س .

نوعه : أرض بها بناء من سفلي و طابق أول

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : الرسم العقاري عدد : 10996 - 21

جنوبا : رجت، 

غربا : حضاري حسن.

طالب التحفيظ : محمد خطوري بن محمد.

مطلب رقم 20483 - 21

اسم امللك : الدكان احلبسي عدد 1094

موقعه : مدينة تازة، تازة العليل، سوق الغمادين رقم 28.

وقع حتديده في : 11 ابريل 2019.

مساحته : 16 س .

نوعه : أرض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 5732 - 21

شرقا : عماروش بن عيسى

جنوبا : زنقة الغمادين

غربا : االحباس

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20484 - 21

اسم امللك : الياسمني

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الغربية، 

احملل املدعو دوار كردوسة.

وقع حتديده في : 11 ابريل 2019.

مساحته : 28 ار 12 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : ملولي عد الرحمان، ملولي محمد.

جنوبا : ملولي محمد. 

غربا : ورثة حماني أحمد.

طالبو التحفيظ : فكري ازوكاغ ابن حموش و من معه.

مطلب رقم 20498  - 21

اسم امللك : صفية

موقعه : مدينة تازة، حي لبحرة.

وقع حتديده في : فاحت يوليو 2019.

مساحته : 01 آر 05 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة.

شرقا : الرسم العقاري عدد : 4712 - 21 

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 28735 - 21

غربا : الرسم العقاري عدد : 19546 - 21، طالب التحفيظ.

طالبو التحفيظ : مصطفى البزور بن محمد و من معه.

مطلب رقم 20660 - 21

اسم امللك : سوطة مرجع حلمار

موقعه : اقليم تازة دائرة واد أمليل قيادة و جماعة بني افراسن، احملل 

املدعو دوار أوالد عزوز.

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019.

مساحته : 27 ار 39 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار من زيتون

اجملاورون : 

شماال : ورثة الباهومة محمد، ورثة الدردار محمد بن أحمد.

شرقا : ورثة الدردار محمد بنلفقيه

ورثة  محمد،  شرمية  أحمد،  الشادلي  ورثة  علي،  املرابط  ورثة   : جنوبا 

الدردار أحمد بن كوشو

غربا : ورثة املرابط علي، ورثة املرابط محمد

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20686 - 21

اسم امللك : تخرشفت

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة مكناسة، جماعة مكناسة الشرقية، 

احملل املدعو تخرشفت.

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019.

مساحته : 01 هـ 92آر 40 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : واد االربعاء، الرسم العقاري عدد : 35872 - 21

شرقا : الرسم العقاري عدد : 54422 - 21

جنوبا : ورثة محمد املسعودي.

غربا : ورثة محمد املسعودي.

طالبو التحفيظ : عبد السالم لكحل ابن بوجمعة و من معه.

مطلب رقم 19695 - 21

اسم امللك : البوير

املدعو  احملل  باب مرزوقة،  و جماعة  قيادة  تازة،  دائرة  و  إقليم   : موقعه 

دوار السبت.

وقع حتديده في : 02 ابريل 2019.
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مساحته : 10آر 82 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : اكريد عمور، ورثة محمد هودة.

شرقا : اكريد محمد. 

جنوبا : ساقية، مسلك، ورثة بوعسرية محمد.

غربا : ورثة التهامي عبد اهلل كوردو

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20705 - 21

اسم امللك : النواري

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، حي االمل. 

وقع حتديده في : 12 يوليو 2019.

مساحته : 02 آر 41 س.

نوعه : أرض بها بناء من قبو و سفلي و طابق أول و حديقة.

اجملاورون : 

شماال : بويزرو عامر

شرقا : أمزيان فاطمة.

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 62436 - 21

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : عبد اهلل النواري بن حدو

مطلب رقم 20741 - 21

اسم امللك : أوفليك الرحبة الريحية 28 بتازة.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 09 اغسطس 2019.

مساحته : 03 هـ 19 ار 71 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20327 - 21

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

45374 - 21، املكتب   ،21 - 55423  : : الرسمني العقاريني عدد  جنوبا 

الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب.

مطلب  للشرب،  الصالح  املاء  و  للكهرباء  الوطني  املكتب   : غربا 

التحفيظ عدد : 20353 - 21

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

مطلب رقم 20745 - 21

اسم امللك : أوفليك الرحبة الريحية 35 بتازة.

موقعه : قليم و دائرة تازة، قيادة بني لنت، جماعة أوالد الشريف.

وقع حتديده في : 08 اغسطس 2019.

مساحته : 01 هـ 56آر 44 س . 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 20789 - 21

شرقا : شعبة، املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

جنوبا : مطلب التحيظ عدد : 20790 - 21

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

مطلب رقم 20785 - 21

اسم امللك : عبد الرحيم

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي القدس.

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2019.

مساحته : 02 ار 94 س .

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد : 13600 - 21، عبد اهلل أخليج.

شرقا : عبد اهلل أخليج، 

جنوبا : ملسياح فاطمة.

غربا : عبد اهلل زريوح، الرسم العقاري عدد : 63641 - 21

طالب التحفيظ : عبد اهلل لعلو بن محمد.

مطلب رقم 20801 - 21

اسم امللك : الكعدة

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة،احملل املدعو دوار املصارة.

مساحته : 01 هـ 15 آر 87 س،

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : القرطيط فتيحة، 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد : 20405 - 21 

جنوبا : القرطيط أحمد، بوساك عبد اجلليل و من معه

غربا : ورثة اغليل طاهر.

طالبة التحفيظ : زهرة القرطيط بنت عالل. 

مطلب رقم 20807 - 21

اسم امللك : املزروب 4

قيادة وحلو، جماعة بوشفاعة،  أمليل،  واد  دائرة  تازة،  اقليم   : موقعه 

احملل املدعو املزروب.
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مساحته : 03 آر 76 س،

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : وقواق حمادة

شرقا : ساقية، مطلب التحفيظ عدد : 5575 - 21

جنوبا : وقواق عبد الرحمان.

غربا : وقواق حمادة

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة و جرسيف.

مطلب رقم 20388 - 21

اسم امللك : هبة

موقعه : اقليم تازة، قيادة أكنول، جماعة اجلبارنة احملل املدعو مزارع اجبارنة.

وقع حتديده في : 26 فبراير 2019.

مساحته : 03 هـ 42 آر 37 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و أشجار مختلفة و بئر و بناء 

متهدم و عني ماء.

اجملاورون : 

شماال : شعبة

شرقا : حسن باغو، ورثة نونش

جنوبا : شعبة خندق صنهاجة، 

غربا : شعبة خندق صنهاجة،

طالبو التحفيظ : املهدي أزرق بن أحمد و من معه

مطلب رقم 20384 - 21

اسم امللك : احلاجب 2

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو بني 

محسن دوار أسونان

وقع حتديده في : 22 فبراير 2019.

مساحته : 69 ار 81 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون.

اجملاورون : 

شماال : القيش علي.

شرقا : ورثة علي الثور.

لشهب   ،21  -  20261  : عدد  التحفيظ  مطلب  عمومي،  ممر   : جنوبا 

محمد، بوفرقوش محمد. 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11017 - 21

طالب التحفيظ : ادريس افاخ بن عبد اهلل. 

مطلب رقم 19593  - 21

اسم امللك : تاغروت

موقعه : إقليم تازة، بلدية تاهلة، حي الفتح.

وقع حتديده في : 26 ابريل 2018.

مساحته : 01 آر .

نوعه : ارض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : زنقة

شرقا : بودينة حلسن. 

جنوبا : عمار الغازي

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : رشيد الشحيمة بن محمد

مطلب رقم 20445 - 21

اسم امللك : النجاح

موقعه : اقليم تازة ، بلدية واد امليل، حي احملطة.

وقع حتديده في : 18 مارس 2019.

مساحته : 01 ار 00 س.

نوعه : ارض بها بناء من سفلي.

اجملاورون : 

شماال : محمد بن عبو

شرقا : محمد بن عبو

جنوبا : زنقة.

غربا : جياللي بن عبو

طالب التحفيظ : عبد الواحد بيبش بن محمد.

مطلب رقم 20362 - 21

اسم امللك : القبو

موقعه : مدينة تازة، حي اجملازر.

وقع حتديده في : 12 فبراير 2019.

مساحته : 10 آر 64 س.

و  و منزل من سفلي  بئر  و  بها اشجار متنوعة،  أرض فالحية   : نوعه 

طابق اول.

اجملاورون : 

شماال : ورثة تغشوغة

شرقا : ساقية عمومية، أسرار حلسن.

جنوبا : الرسمني العقاريني عدد : 40248 - 21، 35929 - 21

غربا : مسلك معباد.

طالب التحفيظ : محمد الصغير بوطيب.

مطلب رقم 19386 - 21

اسم امللك : متوكل 2

موقعه : إقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بني وراين الغربية، جماعة الصميعة.

وقع حتديده في : 24 يناير 2018.
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مساحته : 12آر 36 س .

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من لوز.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 59396 - 21

شرقا : طالب التحفيظ 

جنوبا : طالب التحفيظ

غربا : الطريق االقليمية رقم 5407 - 21

طالب التحفيظ : محمد متوكل بن حلسن.

مطلب رقم 15402 - 21

اسم امللك : مقبرة بشني

موقعه : اقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان احملل املدعو بشيني. 

وقع حتديده في : 26 اكتوبر 2018.

مساحته : 37 آر 45 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار من زيتون و أشجار مختلفة و بناء من سفلي .

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي

شرقا : ورثة حلبيحبي.

جنوبا : شعبة، ممر ، ورثة بوعزة قدور، مطلب التحفيظ عدد : 15346 - 21

غربا : ورثة بوعزة قدور، ورثة بوعزة بن قدور بن احمد، عني حدادة.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 15142 - 21

اسم امللك : بوخريص

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة كلدمان، احملل املدعو أهل الدولة.

وقع حتديده في : 07 يناير 2019.

مساحته : 09 ار 68 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : البحيري يامنة، ورثة زحوط علي، ورثة لقرش عامر.

جنوبا : حلسن بودادح، 

غربا : ورثة بلقروش ادريس، ورثة مويدي محمد.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف تازة جرسيف.

مطلب رقم 20862 - 21

اسم امللك : أوفليك الرحبة الريحية E بتازة.

موقعه : إقليم و دائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة.

وقع حتديده في : 07 نوفمبر 2019.

مساحته : 03 هـ 42آر 02 س . 

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

غربا : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

طالب التحفيظ : املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للشرب

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "دار املكودي"، 

ذي املطلب عدد : 8178 - 21، الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1099 املؤرخة في : 22 يناير 2020.

فبدال من : 

مطلب رقم 8187 - 21

إقرأ : 

مطلب رقم 8178 - 21

والباقي بدون تغيير

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "اعلى املسجد"، 

ذي املطلب عدد : 21003 - 21، الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد : 1092 املؤرخة في : 14 يناير 2020.

فبدال من : 

الربع  جماعة  فراسن  بني  قيادة  امليل  واد  دائرة  تازة  اقليم   : املوقع 

الفوقي دوار أوالد ملرييح.

إقرأ : 

املوقع : اقليم ودائرة تازة قيادة وجماعة باب مرزوقة دوار أوالد ملرييح.

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بتازة 

    بنعمارة عبد الرحيم

 

محافظة بنسليمان

مطلب رقم 8968 - 25

اسم امللك : " التيرس ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار اوالد يوسف .

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 54 آ 88 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة ديدوح محمد، ورثة ديدوح احمد، ورثة ديدوح الغالية؛
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شرقا : ورثة احلاج بن علي، ورثة بنطاهر محمد، ورثة محمد لغليمي، 

ورثة اخلصومي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 68352 - 25؛

غربا : ورثة زروالة .

طالب التحفيظ : السيد سالم الوافي بن احلاج عمرو.

مطلب رقم 9247 - 25

اسم امللك : " سالمة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد عزوز .

وقع حتديده في : 18 ماي 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 84 آ 49 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر ومحرك للماء،حديقة.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 26136/س، الطريق ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 26136/س ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 26136/س.

طالب التحفيظ : السيد محمد الزايدي محمد بن بوشعيب .

مطلب رقم 9327 - 25

اسم امللك : " العرصة ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار الكواسم.

وقع حتديده في : 26 مارس 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 11آ 19 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار واشجار

الزيتون واشجار الفرولة .

اجملاورون :

شماال : ورثة سيناوي مامون، ورثة سيناوي بوشعيب ، زهرة سيناوي 

بنت املامون،

بوشعيب بن املامون؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 11982/س؛

جنوبا : الواد ؛

غربا : بوشعيب بن املامون ، زهرة بنت املامون .

طالبو التحفيظ : السيد سعيد سيناوي بن بوشعيب ومن معه .

مطلب رقم 9356 - 25

اسم امللك : " عناية ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار اوالد الرامي .

وقع حتديده في : 16 أبريل 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 17 آ 10 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : سليمان اوالد احلاج الطاهر ؛

شرقا : سليمان اوالد احلاج الطاهر ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 38482/س؛

غربا : الشعبة، رحمة بنت سليمان .

طالبة التحفيظ : السيد معيطر الزهرة بنت بوشعيب.

مطلب رقم 9417 - 25

اسم امللك : " ظهر لقالقز ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار بني عيسى .

وقع حتديده في : 27 أغسطس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 هـ 68 آ 90 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الشعبة ، امللك الغابوي، الشعبة، ورثة محمد السروتي؛

شرقا : امللك الغابوي، الشعبة، ورثة محمد السروتي ؛

جنوبا : ورثة محمد السروتي ؛

غربا : الشعبة، الرسم العقاري رقم : 12425 - 25 .

طالبو التحفيظ : السيد املواق العياشي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 9479 - 25

اسم امللك : " البئر االحمر".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار اوالد الغواغ .

وقع حتديده في : 27 يوليو 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 10 آ 68 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : حمزة الفايدي، محمد بن ميلودي، لكبيري مصطفى، الرسم 

العقاري رقم : 38007/س؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 38007/س ؛

جنوبا : شكوك عبد الكرمي، شكوك رشيد ؛

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة امينة برش بنت بوعزة. 

مطلب رقم 9527 - 25

اسم امللك : " اجلياللي".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الفضاالت دوار اوالد الرامي .

وقع حتديده في : 25 سبتمبر 2018
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 82 آ 78 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة لكبيدة محمد؛

شرقا : ورثة سيدي علي بن حلسن ؛

جنوبا : لكبيدة احلاج بوشعيب ؛

غربا : الشعبة .

طالب التحفيظ : السيد اجلياللي لكبيدة بن محمد. 

مطلب رقم 9555 - 25

اسم امللك : " عني بوشني سيدي عسيال ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة أحالف دوار عني بوشني .

وقع حتديده في : 18 سبتمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 53 آ 60 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 7532/س، مطلب التحفيظ رقم : 23604/س؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 38007/س ؛

جنوبا : ورثة موالبي ، ورثة عالل نوفيس؛ 

غربا : ساملي احلاج احمد .

طالب التحفيظ : السيد الكبير شهبون بن العربي. 

مطلب رقم 9579 - 25

اسم امللك : " اغضيف ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار اوالد الطيبي .

وقع حتديده في : 09 نوفمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ 58آ 24 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الشادي عزالدين، ورثة بوعزة بن بوشعيب؛

شرقا : الطريق ؛

بن  محمد  احلاج  سي  20221/س،   : رقم  العقاري  الرسم   : جنوبا 

بوشعيب بن الطيبي؛ 

غربا : الشادي امني .

طالبة التحفيظ : السيدة حياة حمدية بنت سليمان .

مطلب رقم 9599 - 25

اسم امللك : " حلميري ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار القطابة .

وقع حتديده في : 29 نوفمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 آ 37 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 62 آ 87 س 

اجملاورون :

شماال : ورثة الطيبي بوزيان؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الطريق؛ 

غربا : ورثة امحمد ملفضل بن اخلو .

القطعة الثانية مساحتها : 14 آ 50 س 

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : ورثة الطيبي بوزيان؛ 

غربا : الطريق .

طالبو التحفيظ : السيد سعيد الرامي بن احمد  ومن معه .

مطلب رقم 9622 - 25

اسم امللك : " ملك اخلير ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار لبيض .

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 72 آ 07 س .

نوعه : أرض فالحية بها اشجار الفواكه واشجار الزيتون وبئر وبناء .

اجملاورون :

شماال : حتاجيت محمد، الطريق ؛

شرقا : الواد ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 69850 - 25؛ 

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة رحماء مير بنت الطيبي .

مطلب رقم 9634 - 25

اسم امللك : " ليهودي".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد الدريدي .

وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 11 آ 13 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 15567/س؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 61163/س ؛

جنوبا : ورثة محمد بن عمرو ؛

غربا : ورثة بلكبير .

طالبة التحفيظ : السيدة امينة برش بنت بوعزة. 
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مطلب رقم 9636 - 25

اسم امللك : "حوض النافع 1".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار البصاصلة .

وقع حتديده في : 25 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 86 آ 72 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 42376/س؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 22427 - 25 ؛

جنوبا : ورثة حلمر، احلاج امحمد الغزواني ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 9963/س .

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الطالبي العلمي .

مطلب رقم 9639 - 25

اسم امللك : " خلوطة 3".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد اجلياللي .

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 41 آ 31 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : ورثة البدراوي؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم : 2059 - 25، الرسم العقاري رقم : 28492/س ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 36948 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الطالبي العلمي.

مطلب رقم 9641 - 25

اسم امللك : "بير ذهب 2".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اجلياللي .

وقع حتديده في : 26 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 56 آ 92 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 28330/س؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 26271 - 25، جالبن بن التومي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 26271 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 27773/س .

طالب التحفيظ : السيد عبد السالم الطالبي العلمي .

مطلب رقم 9653 - 25

اسم امللك : "حايط الوجلة 1".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد سي احمد.

وقع حتديده في : 18 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 90 آ 19 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 35 آ 47 س

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة احلاج ميلودي بن كرشي، الشعبة ؛

جنوبا : الشعبة؛

غربا : الشعبة .

القطعة الثانية مساحتها : 1 هـ 54 آ 72 س

اجملاورون :

شماال : الشعبة ؛

شرقا : ورثة احلاج ميلودي بن كرشي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 73002 - 25؛

غربا : الشعبة .

طالب التحفيظ : السيد عمر البوعزاوي بن امليلودي .

مطلب رقم 9660 - 25

اسم امللك : " ملك وريدة".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار الغواغ .

وقع حتديده في : 10 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 25 آ 64 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الشادي بوشعيب؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة الشادي محمد؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم : 5823 - 25، الرسم العقاري رقم : 69796 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد املصطفى وريدة بن محمد .

مطلب رقم 9688 - 25

اسم امللك : " الضيا ".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة بئر النصر دوار اوالد سي احمد .

وقع حتديده في : 09 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3 هـ 15 آ 90 س .

نوعه : أرض فالحية بها بئرين وصهريج .
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اجملاورون :

شماال : مصطفى البوعزاوي ، عمرو البوعزاوي؛

شرقا : امللك الغابوي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 44734 - 25؛

غربا : مصطفى البوعزاوي، عمرو البوعزاوي .

طالب التحفيظ : السيد وزري فؤاد بن بوشعيب.

مطلب رقم 9689 - 25

اسم امللك : "احلرشية.

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار العكبان .

وقع حتديده في : 06 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25 آ 20 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 686 - 25؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 45111 - 25 ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 686 - 25 .

طالبة التحفيظ السيد امباركة حالل بنت بوعزة .

مطلب رقم 9691 - 25

اسم امللك : " احلمري".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار العكبان.

وقع حتديده في : 11 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 95آ 52 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 14967 - 25؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ابراهيم احلسوني؛

غربا : ابراهيم احلسوني .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم جبوجي بن الطاهر .

مطلب رقم 9696 - 25

اسم امللك : "املرس".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الردادنة اوالد مالك دوار اوالد ابراهيم.

وقع حتديده في : 13 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 44 آ 47 س .

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون :

شماال : احلاج محمد نصيح؛

شرقا : احمد نصيح ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 59248 - 25؛

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة حوميد بنت عبد القادر .

مطلب رقم 9697 - 25

اسم امللك : " ظهر العودات".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار العكبان .

وقع حتديده في : 18 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 39 آ 17 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى ومخزن 

اجملاورون :

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 2767 - 25؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 18586/ر .

طالب التحفيظ : السيد امليلودي محسون بن عبد القادر .

مطلب رقم 9708 - 25

اسم امللك : "سفيرجلة".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الشراط دوار اوالد بالل .

وقع حتديده في : 28 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 آ 31 س .

نوعه : أرض فالحية بها بناء وبئر.

اجملاورون :

شماال : بلكناوي مليكة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 4702/ر؛

جنوبا : بلكناوي عبداهلل ؛

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة نزهة ملصوري بنت محمد .

مطلب رقم 9716 - 25

اسم امللك : "والطو".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة عني تيزغة دوار اوالد بوعزة .

وقع حتديده في : 25 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 23 آ 63 س .
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نوعه : أرض فالحية بها اشجار.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 34620 - 25؛

شرقا : عبد السالم الشرقي ؛

جنوبا عبد السالم الشرقي، الطريق؛

 : رقم  التحفيظ  مطلب   ،25  -  24219  : رقم  العقاري  الرسم   : غربا 

. 25 - 6878

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة الشرقي بن املعطاوي .

مطلب رقم 9736 - 25

اسم امللك : " مرس اخلير".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة الزيايدة دوار اوالد خليفة.

وقع حتديده في : 12 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 65 آ 70 س .

نوعه : أرض فالحية تتكون من 3 قطع 

القطعة االولى مساحتها : 1 هـ 06 آ 57 س.

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 26050 - 25؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : العزوزي عبد القادر؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 26050 - 25 .

القطعة الثانية مساحتها : 22 آ 27 س

اجملاورون :

شماال : العزعوزي محمد؛

شرقا : الشعبة ؛

جنوبا : العزعوزي عبد القادر؛

غربا : الطريق .

القطعة الثالثة مساحتها : 36 آ 86 س

اجملاورون :

شماال : العزعوزي محمد؛

شرقا : امللك الغابوي ؛

جنوبا : العزعوزي عبد القادر؛

غربا : الشعبة .

طالب التحفيظ : السيد العزعوزي التهامي بن القرشي .

مطلب رقم 9743 - 25

اسم امللك : " نوال".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار العوانس.

وقع حتديده في : 15 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36 آ 88 س .

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون :

شماال : الرواسي عائشة؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 16950 - 25، شهيب مرمي ؛

جنوبا : الطريق

غربا : عبد النبي وفيد .

طالب التحفيظ : السيد عبد العالي العباسي بن عيسى .

مطلب رقم 9746 - 25

اسم امللك : " أرض اخلير".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار العوانس .

وقع حتديده في : 16 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 آ 38 س .

نوعه : أرض فالحية بها بيت ومخزن 

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 70464 - 25؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 17783/س؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 70464 - 25 .

طالب التحفيظ : السيد زيريت حسن بن احمد .

مطلب رقم 9760 - 25

اسم امللك : " بسمة ومرمي".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار لبيض.

وقع حتديده في : 25 أبريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 45 آ 39 س .

نوعه : أرض فالحية بها سكنى من طابق ارضي

وبئر واشجار الزيتون واشجار 

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاريني رقم : 33083 - 25 و33181 - 25؛

شرقا : السهب والطريق ؛

جنوبا : طالب التحفيظ ؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 69850 - 25 ، الرسم العقاري رقم : 69852 

و 69851 - 25.،الطريق .

طالبو التحفيظ : السيدة بسمة حتاجيت بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 9783 - 25

اسم امللك : " أرض مسيوا".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار العوانس .

وقع حتديده في : 14 ماي 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 63 آ 33 س .

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون :

شماال : صالح الدين جدوان؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 17728/س ؛

جنوبا : ورثة فاطمي؛

غربا : الطريق .

طالب التحفيظ : السيد يوسفي سعيد بن حلسن .

مطلب رقم 9804 - 25

اسم امللك : " الركيبة".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار العوانس .

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 آ 59 س .

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون :

شماال : ورثة احمد بن لشهب؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 68337 - 25 ؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : الطريق .

طالبة التحفيظ : السيدة امينة غزاز بنت محمد. 

مطلب رقم 9816 - 25

اسم امللك : " أرض الضاية".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة مليلة دوار الطرش .

وقع حتديده في : 21 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 هـ 82 آ 40 س .

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون :

شماال : ورثة احلاج خلوق؛

شرقا : ورثة احلاج خلوق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم : 5944 - 25؛

غربا : جمال احلقاني .

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة احلقاني بنت الصغير .

مطلب رقم 9818 - 25

اسم امللك : " الوراد".

موقعه : اقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي لوطا دوار السحاتة .

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 14 آ 24 س .

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم : 32273 - 25، ادريس شهوب؛

شرقا : الرسم العقاري رقم : 19239/س ؛

 : رقم  العقاري  الرسم   ،25  -  31373  : رقم  العقاري  الرسم   : جنوبا 

23458 - 25، ورثة محمد العالوية؛

غربا : الرسم العقاري رقم : 32273 - 25، ورثة الشاف التامي .

طالب التحفيظ : السيد صبري املصطفى بن احلاج عبد القادر .

إعالن جديد بانتهاء التحديد 

مطلب رقم 7195 - 25

امللك املسمى : " حمري ".

الكائن بإقليم بنسليمان جماعة اوالد يحي دوار اوالد العالي . 

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب بشتاوي 

وقع التحديد في : فاحت فبراير 2011

ان هذا اإلعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

04 يناير 2012 عدد 679 .

إصـالح خـطـأ - يتعلق بامللك املسمى “ دار السواني 6 “ 

ذي املطلب رقم 9259 - 25 الذي أدرج االعالن عن حتديده

باجلريدة الرسمية رقم : 988 مؤرخـة فـي 06 ديسمبر 2017.

عوضا عـن :

1 - محمد قبيل بن صالح

اقـرأ :

محمد قبيل بن صالح بنسبة 2/4

فاطمة قبيل بنت صالح بنسبة 1/4

خديجة قبيل بنت صالح بنسبة 1/4

والباقي بدون تغيير.

احملافظ على االمالك العقارية ببنسليمان 

مصطفى مــازي    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3726 - 26

اسم امللك : "اليسر "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار اوالد معزة

نوعه : ارض فالحية
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وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  : 21 ار 15 س

حدوده : 

شماال : ورثة خمليشي ميلودة- بوشعيب حلواني

شرقا : الداودي بوشعيب بن عبد اهلل- الرسم العقاري عدد 37426 - 26

جنوبا : الرسم العقاري 57468 - 26 - مطلب التحفيظ 656 - 49

غربا :  ورثة محمد بن محمد بن الطاهر 

طالب التحفيظ : فاطمة العدالني بنت احلاج

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

عبد احلميد سفيان    

 

محافظة خنيفرة

مطلب رقم 1233 - 27

اسم امللك : "تبادوت".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة و جماعة القباب ، املكان املدعو : تبادوت.

وقع حتديده في : 18 اكتوبر 1999 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19هـ 02 ار32 س .

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : احلاج ميمون اوعلي ، اسهلي بوعزة ، ورثة حماد اورحو ، طالب 

التحفيظ ، موحى اومحند ؛

شرقا : احلاج ميمون اوعلي ، ورثة موحى اوساعيد ، احلاج بوعزة اوحسن؛

جنوبا : باحدو موحى اوعلي ؛

غربا : الشعبة ) ملك عمومي ( .

طالب التحفيظ : باحدو موحى احلسني . 

مطلب رقم 15659 - 27

اسم امللك : "ملك شكيرموحى".

 : املدعو  املكان   ، القباب  جماعة  و  دائرة   ، حنيفرة  اقليم   : موقعه 

تافساست ملوية.

وقع حتديده في : 30 ماي 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 19 ار05 س 

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 22025 - 27؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 22025 - 27؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 22025 - 27؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 22025 - 27 .

طالبو التحفيظ : عبد اللطيف شكير ومن معه .

مطلب رقم 15939 - 27

اسم امللك : "فدان الدار2".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة وجماعة اجلموس ، املكان املدعو : دوار 

امهروق ، منت.

وقع حتديده في : 05 يونيو 2017 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 ار61 س 

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الشعبة )ملك عمومي( ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 8516 - 27؛ ؛

جنوبا : الطريق )ملك عمومي( ؛

غربا : الطريق )ملك عمومي( . 

طالب التحفيظ : بوشتى الزمراني بن محمد

مطلب رقم 16091 - 27

اسم امللك : "فاروق".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة و جماعة اكلموس ، املكان املدعو : حي 

النهضة .

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار23 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : سعيد هواري ؛

شرقا : الزنقة )ملك قروي( ؛

جنوبا : التهامي احلاج ، اهنانوش حمزة ؛

غربا : سعيد عبد رحموش ، ممرمغلق ) ملك قروي ( ؛

طالبو التحفيظ : بنعيسى العويـني ومن معه .

مطلب رقم 29353 - 27

اسم امللك : "بوزرو".

موقعه : اقليم و دائرة حنيفرة ، جماعة لهري، املكان املدعو : دوار امهروق..

وقع حتديده في : 17 يوليو 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01هـ 03 ار15 س 

نوعه : ارض فالحية بها بناية واشجار.
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اجملاورون : 

شماال : مطلب التحيظ عدد 21882 - 27، امحزون مصطفى؛

شرقا : الطريق )ملك عمومي( ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 7265 - 27؛

غربا : امحزون مصطفى ، الساقية )ملك عمومي(.

طالب التحفيظ : موالي عبد املالك موكيل .

مطلب رقم 29550 - 27

اسم امللك : "سهام".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : حي امالو اغرينب زنقة 78 رقم 20.

وقع حتديده في : فاحت ابريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 70 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : مصطفى؛

شرقا : الزنقة )ملك حضري( ؛

جنوبا : رابحة حسني ؛

غربا : فاطمة اعبدوس ؛

طالبة التحفيظ : حفيظة لعواري بنت محمد

مطلب رقم 29580 - 27

اسم امللك : "يوسف".

موقعه : اقليم حنيفرة ، املكان املدعو : حي اساكا.

وقع حتديده في : 29 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 98 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة )ملك حضري( ؛

شرقا : بوكركور محمد ؛

جنوبا : الزنقة )ملك حضري( ؛

غربا : عيادي محمد.

طالب التحفيظ : عقى تيتاح .

مطلب رقم 31256 - 27

اسم امللك : " فاطنة ".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : حي موحى ابوعزة.

وقع حتديده في : فاحت ابريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : احلسيني محمد؛

شرقا : الزنقة )ملك حضري( ؛

جنوبا : الزنقة )ملك حضري( ؛

غربا : محمد ابوعزة ؛

طالبة التحفيظ : فاطنة محفوظي بنت الشرقي . 

مطلب رقم 31269 - 27

اسم امللك : "ابراهيم سفيان".

: حي بولشفار  ، مدينة مريرت املكان املدعو  : اقليم حنيفرة  موقعه 

طريق 44.

وقع حتديده في : 15 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 80 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق علوي و مرفقات .

اجملاورون : 

شماال : الطريق )ملك عمومي( ؛ 

شرقا : امبارك اكدا ؛

جنوبا : الزنقة )ملك حضري( ؛

غربا : عبد الواحد بلحسن ؛

طالب التحفيظ : موالي حلسن اعبد الواحد .

مطلب رقم 31287 - 27

اسم امللك : "محبوب".

موقعه : اقليم حنيفرة ، مدينة مريرت ، حي حتجاويت ، املكان املدعو : تغالفت.

وقع حتديده في : 23 ابريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 67 س 

نوعه : ارض بها بناية دات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الداودي بيح ؛

شرقا : الزنقة )ملك حضري( ؛

جنوبا : الزنقة )ملك حضري( ؛

غربا : االحباس العامة .

طالب التحفيظ : محمد املود محبوب .

مطلب رقم 31298 - 27

اسم امللك : "عمر".

موقعه : اقليم حنيفرة ، مدينة مريرت املكان املدعو : حي افود اكبار .

وقع حتديده في : 29 ابريل 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 



عدد 1102 - 17 جمادى االخرة 1441 )12 فبراير 2020(1184

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب رقم 31297 - 27؛

شرقا : فاطمة ؛

جنوبا : بابا ؛

غربا : الزنقة )ملك حضري( ؛

طالبو التحفيظ : رابحة صادق ومن معها.

مطلب رقم 31314 - 27

اسم امللك : "عبد اللطيف".

موقعه : اقليم حنيفرة ، جماعة موحى احمو الزياني، املكان املدعو : تعبيت

وقع حتديده في : 23 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ار 44 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : فضمة سواقي؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 15735 - 27 ؛

جنوبا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

غربا : ابراوي علي ، فاضمة سواقي .

طالب التحفيظ : عبد اللطيف ابريغت بن احمد .

مطلب رقم 31373 - 27

اسم امللك : "سهام".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : ايت حدو نحليمة.

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10381 - 27؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( .

طالبة التحفيظ : سهام مكاوي بنت صالح .

مطلب رقم 41061 - 27

اسم امللك : "ملك رشيدة".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : زنقة وجدة رقم 198.

وقع حتديده في : 09 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 64 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : ندمي محمد؛

شرقا : ورثة خي حمو ، بن احلبيب موالي محمد ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31210 - 27.

طالبة التحفيظ : رشيدة اقاجيه بنت بوعزة .

مطلب رقم 41070 - 27

اسم امللك : "سليماني2".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة القباب ، جماعة تغسالني ، املكان املدعو 

: حي السعادة.

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : ورثة علي العربي ، حسني اوبني .

طالب التحفيظ : امبارك سليماني بن ميمون .

مطلب رقم 13905 - 27

اسم امللك : "ادم".

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

وقع حتديده في : 22 ابريل 2014

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آر 73 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري (؛

شرقا الزنقة ) ملك حضري (؛

جنوبا : طالب التحفيظ ، لعرقوبي محمد ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

طالبو التحفيظ : عبد احلكيم اشقيف ومن معه 

مطلب رقم 15867 - 27

اسم امللك : " تيزي تزارت 02 ".

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

املدعو : سيدي بوتلموت ، مزارع ايت داود.

وقع حتديده في : 04 ابريل 2017. 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 87 آ 69 س 

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 15309 - 27؛

شرقا : مصرف مائي)ملك عمومي(؛

جنوبا : الرسم العقاري 13035 - 27؛

غربا : ممر)ملك عمومي(.

طالبو التحفيظ : عبد اهلل معدن ومن معه

مطلب رقم 16015 - 27

اسم امللك : "احروق2".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة وجماعة القباب ، املكان املدعو : تبدوت ، ملوية.

وقع حتديده في : 29 اغسطس 2017 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 هـ 28 ار 74 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : بوحدادي محمد ، الطريق ) ملك عمومي (؛

شرقا : ايت سيد عمر ؛

جنوبا : املطلب رقم16016 - 27 ، الطريق ) ملك عمومي (؛

غربا : نبيل علي ومن معه .

طالبو التحفيظ : نبيل حفيظ ومن معه . 

مطلب رقم 21044 - 27

اسم امللك : "رجاء".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : حي الفتح ، زنقة 10 رقم 31.

وقع حتديده في : 17 ابريل 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 03 س

نوعه : ارض بها بناية ذات قبو وسفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : احمد التبزيوي ، بخار محمد؛

شرقا : اقيب ابراهيم ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري (؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري (.

طالب التحفيظ : بن سالم باهشام بن محمد .

مطلب رقم 31171 - 27

اسم امللك : "لبصير".

موقعه : اقليم حنيفرة ، مدينة مريرت املكان املدعو : ايت مو.

وقع حتديده في : 14 يناير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 46 ار 29 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مدوجي محمد بن عاشور ؛

شرقا : الطريق) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد k/14157 ؛

غربا : الشعبة ) ملك عمومي ( .

طالب التحفيظ : احلسني لبصير .

مطلب رقم 31312 - 27

اسم امللك : "عروش".

موقعه : مدينة حنيفرة ، ، املكان املدعو : حي اساكا

وقع حتديده في : 08 ماي 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 59 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : محمد اشراح؛

شرقا : محمد رسني؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : زينب بوفوس .

طالب التحفيظ : محمد عروش بن احمد .

مطلب رقم 31341 - 27

اسم امللك : "محمد".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : موحى ابوعزة .

وقع حتديده في : 28 ماي 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : الدولة املغربية ) امللك اخلاص ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : الطريق )ملك عمومي( ؛

غربا : امحزون محمد ، الطريق )ملك عمومي(. 

طالب التحفيظ : محمد ملديهني .

مطلب رقم 31358 - 27

اسم امللك : "مسكن خليفة امالو".

موقعه : مدينة حنيفرة ، ، املكان املدعو : حي امالو.

وقع حتديده في : 11 يونيو 2019
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار57 س 

نوعه : ارض بها بناية بالسفلي محاطة بحديقة .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ، مطلب التحفيظ عدد 31341 - 27 ، 

محمد امحزون ؛

غربا : محمد امحزون ، بن كجان .

طالبة التحفيظ : الدولة املغربية ) املك اخلاص (.

مطلب رقم 31365 - 27

اسم امللك : "حدو".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة القباب جماعة تغسالني، املكان املدعو 

: حي السعادة.

وقع حتديده في : 27 اغسطس 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر.

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : الزنقة ) ملك قروي (؛ 

شرقا : عصفور ملود ؛

جنوبا : صارو محمد ، صارو بوعزة ؛

غربا : الزنقة ) ملك قروي (.

طالب التحفيظ : حدو بالغازي بن موحى . 

مطلب رقم 31368 - 27

اسم امللك : "اوجاتي".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : امالو اغرينب، زنقة 17 رقم 3.

وقع حتديده في : 18 يونيو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 24 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : خالقي محمد؛

شرقا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

جنوبا : هاشمي فضيل ؛

غربا : بوخميس مليكة ، اجردي بن هشام .

طالب التحفيظ : حمو اجاتي بن احلرير .

مطلب رقم 41051 - 27

اسم امللك : "عبد الرحيم".

موقعه : اقليم حنيفرة ، دائرة اكلوس ، جماعة سيدي المني ، املكان 

املدعو : احلي االداري ، مركز كهف النسور.

وقع حتديده في : فاحت يوليو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شماال : محمد جهدون ؛

شرقا : نور الدين صالح ؛

جنوبا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك قروي ( ؛.

طالب التحفيظ : عبد الرحيم دروسي بن احلسني 

مطلب رقم 41059 - 27

اسم امللك : "علي".

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

وقع حتديده في : 08 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 12 س

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق )ملك عمومي ( ؛

شرقا : العلوي املعلم ؛

جنوبا : محمد بن العرابي ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 14312 - 27 ؛

طالب التحفيظ : اعلي حرشاوي بن عبد الرحمان

مطلب رقم 41077 - 27

اسم امللك : "العسة3".

موقعه : اقليم ودائرة حنيفرة ، جماعة لهري املكان املدعو : العسة.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 33 ار33 س 

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : ورثة باحمو العثماني ؛ 

شرقا : الشعبة ) ملك عمومي (؛

جنوبا : جمال حماد ؛

غربا : الطريق )ملك عمومي ( ، بوحويدة بن موس؛

طالبة التحفيظ : االحباس العامة.

مطلب رقم 41078 - 27

اسم امللك : " العسة 04 ".

موقعه : اقليم ودائرة حنيفرة ، جماعة لهري املكان املدعو : العسة.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 17 ار28 س 

نوعه : ارض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : الشعبة )ملك عمومي ( ، ورثة باحمو العثماني ؛ 

شرقا : ورثة باحمو العثماني ؛

جنوبا : العثماني حدو ، باشيخ ؛

غربا : الشعبة )ملك عمومي ( .

طالبة التحفيظ : االحباس العامة .

مطلب رقم 41100 - 27

اسم امللك : " مصري ".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : حي املسرة السفلى.

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 97 س 

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : مسري احلسني؛

شرقا : الزنقة )ملك حضري( ؛

جنوبا : الزنقة )ملك حضري( ؛

غربا : مسري مصطفى ؛

طالب التحفيظ : علي مصري بن عبد الرحمان . 

مطلب رقم 41113 - 27

اسم امللك : "ربحة".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : احلي الصناعي

وقع حتديده في : 27 اغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار97 س 

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ ؛

شرقا : الزنقة )ملك حضري( ؛

جنوبا : الزنقة )ملك حضري( ؛

غربا : بلماحي حسن ومن معه.

طالبة التحفيظ : فاظمة زهيري بنت صالح .

مطلب رقم 41144 - 27

اسم امللك : "عبد العزيز".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : حي الكورس ، زنقة 07 رقم 23 .

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول .

اجملاورون : 

شماال : عمراني احلسني؛

شرقا : عمراني احلسني ؛

جنوبا : الزنقة )ملك حضري( ؛

غربا : الزنقة )ملك حضري( .

طالب التحفيظ : عبد العزيز جاني بن سعيد.

مطلب رقم 41150 - 27

اسم امللك : "بورويس".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : حي املسيرة السفلى ، زنقة 23 .

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 60 س 

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق اول.

اجملاورون : 

شماال : السالك مصطفى؛

شرقا : الزنقة )ملك حضري( ؛

جنوبا : بناصر اوغاوي؛

غربا : موالي بابا ، حمو اشرويت . 

طالب التحفيظ : عبد الرحمان بورويس .

مطلب رقم 41160 - 27

اسم امللك : "ايور".

املكان  الزياني  ، جماعة موحى احمو  دائرة حنيفرة  و  اقليم   : موقعه 

املدعو : ايت حلسن اسعيد، ايت بوهو .

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 37 آر 53 س

نوعه : ارض فالحية بها اشجار.

اجملاورون : 

شماال : ابراوي حلسن ومن معه؛

شرقا : الطريق ) ملك عمومي ( ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد : 21173 - 27 و 1029 - 27

غربا : ابراوي محمد ؛

طالب التحفيظ : سعيد ابراوي بن احماد .

مطلب رقم 41181 - 27

اسم امللك : " ريان".

موقعه : مدينة حنيفرة ، املكان املدعو : حي فارة .

وقع حتديده في : 11 اكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01ار91 س 

نوعه : ارض عارية .

اجملاورون : 

شماال : بوزيدي محمد ؛
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شرقا : بوزيدي محمد ؛ 

جنوبا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

غربا : الزنقة ) ملك حضري ( ؛

طالب التحفيظ : زاينة اكجداد عبد الرحمان .

احملافظ على األمالك العقارية بخنيفرة 

رمرام وسيم    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقم 42506 - 28

اسم امللك : دار تسوكت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيرا، احملل املدعو : ارك.

مسـاحتـه : ) 1 ار 11 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 684 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 684 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42882 - 28

اسم امللك : تكيوط منوان

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 68 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42608 - 28

اسم امللك : امشران 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة سيروا، احملل املدعو : تينزالني.

مسـاحتـه : ) 92 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : ممر عمومي ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 707 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42473 - 28

اسم امللك : ملك مجاهد 1

 : املدعو  احملل  تازناخت،  امرزكان، جماعة  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

مزارع ادروك.

مسـاحتـه : ) 28 ار 36 س(.

نـوع امللك : ارض عارية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 678 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 678 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 678 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 678 ؛

طالب التحفيظ : السيد مجاهد حلسن بن ابراهيم.

مطلب رقم 42910 - 28

اسم امللك : ادار نايت اسمور 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 3 ار 68 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42911 - 28

اسم امللك : تزكزاوت 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 62 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛
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شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42912 - 28

اسم امللك : اسدر امليل 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 27 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42915 - 28

اسم امللك : اسدر امليل 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 53 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42927 - 28

اسم امللك : تزكزاوت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 84 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42928 - 28

اسم امللك : امردول 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 90 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42929 - 28

اسم امللك : امردول 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42930 - 28

اسم امللك : تزكزاوت 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 88 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42931 - 28

اسم امللك : امردول 2

موقعه : اقليم و دائرة ورزازات، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 2 ار 98 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42933 - 28

اسم امللك : داو كلمي

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكاشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 04 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقم 42932 - 28

اسم امللك : تيزي

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 99 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42925 - 28

اسم امللك : اكمران

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 33 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42924 - 28

اسم امللك : اسدر امليل 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 53 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42982 - 28

اسم امللك : اكميض 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 1 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42981 - 28

اسم امللك : اكميض 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 41 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42979 - 28

اسم امللك : اكميض 7

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 91 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛
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حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42980 - 28

اسم امللك : اكميض 8

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 16 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42978 - 28

اسم امللك : اكميض 5

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 79 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42993 - 28

اسم امللك : اكميض 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 57(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42992 - 28

اسم امللك : اكميض 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 89 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42983 - 28

اسم امللك : النادر

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 64 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : ممر ؛

جـنـوبا : ممر عمومي ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42960 - 28

اسم امللك : اكميض 6

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 1 ار 39 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : مصرف ؛

شـرقـا : مصرف ؛

جـنـوبا : مصرف ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.
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مطلب رقم 42947 - 28

اسم امللك : داو اغرم 4

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 15 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42948 - 28

اسم امللك : داو اغرم 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 18 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42949 - 28

اسم امللك : داو اغرم 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة خزامة، احملل املدعو : تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 24 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 

شمــاال : التحديد االداري رقم 682 ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : التحديد االداري رقم 682 ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

مطلب رقم 42950 - 28

اسم امللك : داو اغرم 1

 : املدعو  احملل  خزامة،  جماعة  امرزكان،  دائرة  ورزازات  اقليم   : موقعه 

تاشاكشت.

مسـاحتـه : ) 17 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حــدوده : 
شمــاال : ممر ؛

شـرقـا : التحديد االداري رقم 682 ؛
جـنـوبا : التحديد االداري رقم 682 ؛

غـربـا : مصرف ؛
طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أقاف ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات
املصطفى فخري    

 

محافظة الرماني

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 22927/ر 
امللـك املسمـى : بير العربي بن غالية وعني الدفلة.

فرقة  النغامشة،  قبيلة  الزحيليكة،  جماعة  الرماني،  بدائرة  الكائن 
أيت الشرقي، دوار لكبابرية.

طالـبو التحفيـظ : بومعيزة بوعزة بن احمد ومن معه.
وقع حتديده في : 06 ديسمبر 1968.

نشر  الذي  التحديد  انتهاء  عن  اجلديد  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 
باجلريدة الرسمية املؤرخة في: 17 يوليو 2019 عدد 1072 .

احملافظ على األمالك العقارية بالرماني 
الشريف البقالي    

 

محافظة سيدي قاسم 

اعالن عن انتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة " عني الدفالي"

اقليم سيدي قاسم ، دائرة تالل الغرب قياد عني عني الدفالي ،
جماعة عني الدفالي 

ان احملافظ على االمالك العقارية بسيدي قاسم يشرفه ان ينهي لعلم 
العموم ان اخر اجل للتعرض على مسطرة حتفيظ املطالب املذكورة 
الدفالي"  "عني  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 
اقليم سيدي قاسم دائرة تالل الغرب قيادة عني الدفالي جماعة عني 
الدفالي ، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداءا من نشر هذا االعالن طبقا 
 1398 االولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف  للظهير 

املوافق 25 يوليو 1969 و هي كالتالي : 
 - 17664 - 17592 - 17236 - 17051 - 17032 - 16990 - 16893 -  
 17877 - 17868 - 17842 - 17828 - 17827 - 17824 - 17763 - 17747
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 -  18319  -  18312  -  18260  -  18201  -  18114  -  17966  -  17895  -

 18506 - 18489 - 18461 - 18441 - 18378 - 18348 - 18339 - 18331

 -  18609  -  18601  -  18593  -  18555  -  18548  -  18508  -  18507  -

 18835 - 18805 - 18784 - 18771 - 18768 - 18703 - 18682 - 18656

 -  18987  -  18978  -  18901  -  18896  -  18894  -  18849  -  18837  -

 19099 - 19055 - 19054 - 19052 - 19045 - 19039 - 19038 - 19016

 -  19557  -  19435  -  19123  -  19121  -  19111  -  19108  -  19107  -

 19635 - 19631 - 19624 - 19600 - 19597 - 19596 - 19579 - 19564

 -  19800  -  19789  -  19745  -  19741  -  19721  -  19684  -  19648  -

 19917 - 19910 - 19909 - 19908 - 19894 - 19879 - 19817 - 19812

 -  20664  -  20631  -  20494  -  20341  -  20233  -  20082  -  19944  -

 21942 - 21542 - 21374 - 21331 - 21196 - 21166 - 21145 - 20671

 -  22517  -  22451  -  22435  -  22418  -  22414  -  22331  -  22272  -

 22842 - 22789 - 22732 - 22717 - 22691 - 22610 - 22538 - 22536

 -  22991  -  22987  -  22924  -  22890  -  22884  -  22855  -  22849  -

 23014 - 23013 - 23012 - 23007 - 23006 - 23005 - 23000 - 22996

 -  23026  -  23025  -  23024  -  23023  -  23020  -  23018  -  23015  -

 23398 - 23345 - 23160 - 23100 - 23054 - 23036 - 23030 - 23027

 -  23688  -  23685  -  23684  -  23655  -  23650  -  23463  -  23404  -

 23722 - 23721 - 23720 - 23719 - 23718 - 23699 - 23693 - 23689

 -  23768  -  23763  -  23761  -  23750  -  23746  -  23745  -  23742  -

 23998 - 23790 - 23789 - 23787 - 23778 - 23776 - 23771 - 23770

 -  24619  -  24577  -  24559  -  24514  -  24512  -  24511  -  24386  -

 24750 - 24717 - 24716 - 24680 - 24652 - 24642 - 24641 - 24620

 -  24830  -  24790  -  24784  -  24782  -  24780  -  24777  -  24776  -

 24859 - 24857 - 24856 - 24855 - 24849 - 24848 - 24838 - 24835

 -  24873  -  24872  -  24868  -  24865  -  24864  -  24863  -  24861  -

 24914 - 24913 - 24909 - 24890 - 24888 - 24878 - 24875 - 24874

 -  24951  -  24943  -  24932  -  24925  -  24919  -  24917  -  24915  -

 25013 - 24979 - 24976 - 24963 - 24956 - 24955 - 24954 - 24952

 -  25064  -  25059  -  25051  -  25050  -  25046  -  25042  -  25033  -

 25095 - 25094 - 25089 - 25080 - 25077 - 25075 - 25069 - 25065

 -  25154  -  25151  -  25127  -  25125  -  25124  -  25104  -  25096  -

 25192 - 25184 - 25183 - 25177 - 25176 - 25170 - 25160 - 25157

 -  25229  -  25228  -  25226  -  25225  -  25223  -  25222  -  25199  -

 25302 - 25296 - 25294 - 25283 - 25281 - 25265 - 25256 - 25236

 -  25374  -  25368  -  25337  -  25333  -  25331  -  25329  -  25303  -

 25427 - 25424 - 25423 - 25420 - 25419 - 25411 - 25408 - 25393

 24924 - 24547 - 25443 - 25432 - 25430 -

الكل يحمل الرمز 30 

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي قاسم

عبد اللطيف مريزيك     

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-11193

امللك املسمى : " ثالث بني سكاي "

موقعه : جماعة ايت عبد اهلل قيادة تيوغزة دائرة واقليم سيدي ايفني 

باحملل املدعو" ثالث بني سكاي " 

مساحته : 18 هـ 63 آ 87 س ،

نوعه : أرض بورية يخترقها شعبة وممر عمومي عرضه 1 م ، 

اجملاورون : 

شماال : ورثة أزروال ،

شرقا : ادونعيم ، شعبة وادبومهاوت ،

جنوبا : ادعلي بالغ ووهبي مبارك بن علي ،

غربا : محمد بن احملجوب بن محمد ، ورثة سي أحمد ندعلي ، شعبة، 

وورثة أقدمي أحمد بن احلسن ، ورثة أقدمي علي بن حماد وورثة أقدمي ،

طالب التحفيظ : السيد أحمد بركوز بن عبد .

مطلب رقم 31-23705

امللك املسمى : " اكدز 7 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" سيدي محمد بن عبد اهلل " 

مساحته : 90 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقمي 23702-31 و 31-23712 ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-23711 ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : رسم عقاري رقم 31-33359 ،

طالبة التحفيظ : السيدة سعيدة وعري بنت ابراهيم .
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مطلب رقم 31-23711

امللك املسمى : " ملك 2 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" سيدي محمد بن عبد اهلل " 

مساحته : 92 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلبي التحفيظ رقمي 23714-31 و 31-23712 ،

شرقا : ورثة حيدون ،

جنوبا : زنقة ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-23705 ،

طالبة التحفيظ : السيدة سعيدة وعري بنت ابراهيم .

مطلب رقم 31-23712

امللك املسمى : " اكدز 3 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" سيدي محمد بن عبد اهلل " 

مساحته : 91 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-23714 ،

جنوبا : مطلبي التحفيظ رقمي 23711-31 و 31-23705 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-23702 ،

طالب التحفيظ : السيد حسن احلرمس بن عمر.

مطلب رقم 31-23714

امللك املسمى : " اكدز 2 "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" سيدي محمد بن عبد اهلل " 

مساحته : 92 س ،

نوعه : أرض عارية ، 

اجملاورون : 

شماال : زنقة ،

شرقا : ورثة حيدون ،

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-23711 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-23712 ،

طالب التحفيظ : السيد حسن احلرمس بن عمر.

مطلب رقم 31-138717

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1674 ق مدرسة تيغزا "

موقعه : جماعة تارسواط قيادة املن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو" مدرسة نتيغزا " 

مساحته : 06 آ 56 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

مطلب رقم 31-138722

امللك املسمى : " تيزنيت الدولة 1672 ق مدرسة تونني "

موقعه : جماعة تارسواط قيادة املن دائرة تافراوت اقليم تيزنيت باحملل 

املدعو" مدرسة تونني " 

مساحته : 05 آ 42 س ،

نوعه : أرض عارية بجزء منها بها مدرسة ومرافقها ، 

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير،

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير بعضا وبقعة رقم 124 بعضا آخر،

غربا : بقعة رقم 125 ،

طالب التحفيظ : السيد مندوب أمالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية .

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 31-2955

امللك املسمى : " املدينة 3 ".

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت ،

طالب التحفيظ : السيد هيزور عبد العزيز بن ابراهيم 

وقع حتديده بتاريخ 13 أبريل 1994،

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 4297 

املؤرخة في 08 مارس 1995 .

مطلب رقم 31-15204

امللك املسمى : " سكيض اخوان ".

موقعه : احملل املدعو" شعبة االصم " بلدية وباشوية تيزنيت ،

طالبو التحفيظ :  السيدة احليان خديجة بنت محمد ومن معها ، 
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وقع حتديده بتاريخ 18 أكتوبر 2006 ،

 543 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 27 ماي 2009 

احملافظ على االمالك العقارية بتيزنيت

عبد القادر بوحامد     

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 61832 - 35

اسم امللك : اكي احلفيرات.

احمد  سيدي  سميمو،  قيادة  متنار،  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

السايح، دوار اد علي اعمر

تاريخ حتديده : 26 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 13 آ 73 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وشجرة اخلروب. 

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية بعرض متغير

شرقا : ورثة باحبيبي محند – ورثة باحبيبي العربي

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 8913 - 35

غربا : ورثة حماد أزالل.

طالب التحفيظ : يوسف ازالل بن حسن

مطلب رقم 59815 - 35

اسم امللك : اكداير

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار، قيادة تدزي، جماعة سيدي كاوكي، 

دوار بوتزارت.

تاريخ حتديده : 26 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 41 آ 92 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون : 

شماال : اشهبة فطومة.

شرقا : ممر عمومي غير نافذ عرضه 4 أمتار.

جنوبا : طريق عمومية بعرض متغير - الرسم العقاري عدد 27922 - 35

غربا : الرسم العقاري عدد 27922 - 35.

طالب التحفيظ : ميلود بوتزارت بن محمود.

مطلب رقم 59724 - 35

اسم امللك : ساحل اجلامع.

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة، قيادة أقرمود، جماعة موالي بوزرقطون، 

دوار الباشرة.

تاريخ حتديده : 30 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 76 آ 18 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وشجرة اخلروب. 

اجملاورون : 

القطعة 1 : مساحتها 42 ار 47 س

شماال : بوجمعة أبلوش.

شرقا : شعبة.

جنوبا : بوجمعة أبلوش – محمد الشراكي

غربا : الطريق اجلهوية رقم 301.

القطعة 2 : مساحتها 33 ار 71 س

شماال : بوجمعة أبلوش

شرقا : أحمد النايب

جنوبا : شعبة

غربا : شعبة

طالب التحفيظ : محمد نائب بن عالل.

مطلب رقم 26270 - 35

اسم امللك : افراض

موقعه : اقليم وبلدية الصويرة، دوار الغزوة.

تاريخ حتديده : 18 ابريل 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم : 30 آ 10 س. 

نوعه : أرض بها أربع بنايات من طابق أرضي، ومسكن من طابق أرضي، 

تقني،  ومقر  بها أشجار مختلفة،  للماء، مسبح وحديقة  وخزان  بئر 

ومخزن بالسفلي. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 16423 - 35 – 22984 - 35

شرقا : طريق عمومية بعرض متغير

جنوبا : الرسم العقاري 3708 - 35

غربا : الرسم العقاري عدد 30239 - 35.

طالب التحفيظ : السعيد البدرة بن الطاهر.

مطلب رقم 59338 - 35

اسم امللك : قرب املنجع 

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة احلنشان قيادة الشياظمة الشمالية، 

جماعة كشولة دوار الصهاهلة.
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وقع حتديده في : 11 يونيو 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 84 آر 93 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون

شماال : طريق عمومية بعرض متغير.

شرقا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار. 

جنوبا : خليص بوجمعة ابن مبارك. 

غربا : السعدية املزفيوي بنت محمد. 

طالبة التحفيظ : السعدية املزفيوي بنت محمد.

مطلب رقم 61826 - 35

اسم امللك : لالزهرة

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار قيادة سميمو جماعة سيدي أحمد 

السايح دوار اعيسى. 

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 1 هـ 95 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان. 

اجملاورون

شماال : امكاز- طريق عمومي. 

شرقا : طريق عمومي.

جنوبا : ورثة ازالل حلسني. 

غربا : ورثة ازالل حلسني – مسلك عمومي بعرض متغير. 

طالبة التحفيظ : زهرة ميلودي بنت محمد.

مطلب رقم 61844 - 35

اسم امللك : أفراك

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة متنار قيادة تدزي جماعة سيدي كاوكي 

دوار فلوس. 

وقع حتديده في : 05 اغسطس 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 30 آ 50 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وشجرة لوز واحدة. 

اجملاورون

شماال : محمد حفاظ.

شرقا : نور الدين حفاظ – ممر عمومي عرضه 06 أمتار غير نافذ.

جنوبا : رسم عقاري عدد 5035 - 35. 

غربا : محمد حفاظ. 

طالب التحفيظ : نور الدين حفاظ ابن محمد.

مطلب رقم 61794 - 35

اسم امللك : ملك دراع موكة 

: اقليم الصويرة، دائرة احلنشان قيادة امرامر، جماعة سيدي  موقعه 

امحمد أومرزوق، دوار الديخة.

وقع حتديده في : 10 يوليو 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 30 هـ 37 آ 15 س

نوعه : أرض فالحية بها مطفية. 

اجملاورون

شماال : مجيد بن محمد النعيري – مطلب التحفيظ عدد 1796 - 35.

شرقا : ورثة بلعيد بن بودركة – بوشتة بن محجوب بن عمر – ورثة علي 

لغضف- عبد اجمليد النعيري.

جنوبا : مجيد بن محمد النعيري – حميد بن محجوب.

غربا : بوشتة بن محجوب – امحمد حجي بن عالل – ورثة احلاج عمارة. 

طالبا التحفيظ :

الركراكي احلاجة ابن فاحت 

إسماعيل احلاجة ابن فاحت.

مطلب رقم 61795 - 35

اسم امللك : فدان بيت حميدوش 

: اقليم الصويرة، دائرة احلنشان قيادة امرامر، جماعة سيدي  موقعه 

امحمد أومرزوق، دوار الديخة.

وقع حتديده في : 11 يوليو 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 09 هـ 14 آ 99 س

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون

شماال : ورثة الغناجبة بن محمد.

ورثة  جليدي-  محجوب  بن  حميد  املعاشية-  بن  محمد  ورثة   : شرقا 

احلاج عمارة – محمد حاجي.

جنوبا : ورثة اخملتار جرادة – بليد بن مبارك بن سالم املسعيف.

غربا : بليد بن مبارك بن سالم املسعيف – ورثة حلسن احلمري بن عبد القادر. 

طالبا التحفيظ :

الركراكي احلاجة ابن فاحت 

إسماعيل احلاجة ابن فاحت.

مطلب رقم 61796 - 35

اسم امللك : دراع احلمر 

: اقليم الصويرة، دائرة احلنشان قيادة امرامر، جماعة سيدي  موقعه 

امحمد أومرزوق، دوار الديخة.

وقع حتديده في : 11 يوليو 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 02 هـ 78 آ 46 س.

نوعه : أرض فالحية . 

اجملاورون

شماال : عبد اجمليد النعيرية- ورثة محمد صنابي – ورثة مسعود بن هشام.

شرقا : طه بن مبارك نعيري – ورثة بلعيد بن بودركة. 
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جنوبا : ورثة بلعيد بن بودركة - مطلب رقم 61794 - 35 .

غربا : مجيد بن محمد النعيري. 

طالبا التحفيظ :

الركراكي احلاجة ابن فاحت 

إسماعيل احلاجة ابن فاحت.

مطلب رقم 61800 - 35

اسم امللك : فدان اجلياللي

امحمد  سيدي  جماعة  احلنشان،  دائرة  الصويرة،  اقليم   : موقعه 

اومرزوق، دوار الديخة. 

وقع حتديده في : 12 يوليو 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 7 هـ 22 آ 83 س.

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون

شماال : بوجمعة بيجة بن ميلود-بوشتة بن محجوب-ورثة عبد الدائم 

بن صالح 

شرقا : طريق عمومية عرضها 4 أمتار- ورثة مسعود بن هشام.

جنوبا : محمد بن عبد القادر لغنجبة –ورثة اليمني بن حمو- بوجمعة بيجة. 

غربا : ورثة ميلود بن حمو- بوجمعة بيجة بن ميلود- عبد اجمليد النعيري 

بن محماد- طريق عمومية عرضها 5 أمتار. 

طالبا التحفيظ :

الركراكي احلاجة بن فاحت

إسماعيل احلاجة بن فاحت.

مطلب رقم 61839 - 35

اسم امللك : ملك الشانطي

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، جماعة زاوية بن احميدة، دوار املعاطلة. 

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 01 آ

نوعه : أرض فالحية بها شجرة الزيتون. 

اجملاورون

شماال : مصطفى املسكي. 

شرقا : خديجة املسكي.

جنوبا : منطقة االرتداد 

غربا : فريد املسكي -احلسني املسكي.

طالب التحفيظ : املصطفى املسكي بن مبارك.

مطلب رقم 61840 - 35

اسم امللك : ملك تاجة

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، جماعة زاوية بن احميدة، دوار املعاطلة. 

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 81 س

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون

شماال : مصطفى املسكي. 

شرقا : ممر عرضه 6 أمتار.

جنوبا : مطلب التحفيظ 61841 - 35 

غربا : فريد املسكي.

طالب التحفيظ : املصطفى املسكي بن مبارك.

مطلب رقم 61841 - 35

اسم امللك : ملك الزاوية

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، جماعة زاوية بن احميدة، دوار املعاطلة. 

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 81 سنتيار

نوعه : أرض فالحية. 

اجملاورون

شماال : مطلب التحفيظ عدد 61840 - 35. 

شرقا : ممر عرضه 6 أمتار.

جنوبا : مطلب التحفيظ 61842 - 35 

غربا : فريد املسكي.

طالب التحفيظ : املصطفى املسكي بن مبارك.

مطلب رقم 61842 - 35

اسم امللك : ملك افري

موقعه : اقليم ودائرة الصويرة، جماعة زاوية بن احميدة، دوار املعاطلة. 

وقع حتديده في : 02 اغسطس 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 81 س

نوعه : أرض فالحية بها شجرة الزيتون 

اجملاورون

شماال : مطلب التحفيظ عدد 61841 - 35. 

شرقا : ممر عرضه 6 أمتار.

جنوبا : خديجة املسكي 

غربا : فريد املسكي.

طالب التحفيظ : املصطفى املسكي بن مبارك.

مطلب رقم 61887 - 35

اسم امللك : ملك تكدو2

موقعه : اقليم الصويرة، دائرة وجماعة متنار، دوار بيزكارن. 

وقع حتديده في : 30 اغسطس 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 60 س

نوعه : أرض عارية. 
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اجملاورون

شماال : ممر غير نافذ عرضه 6 أمتار

شرقا : فاضنة أضرضور.

جنوبا : أحمد الكارح 

غربا : رشيد جوهري.

طالب التحفيظ : محمد صالح بن أحمد.

مطلب رقم 61991 - 35

اسم امللك : لالميمونة

جماعة  احلنشان  قيادة  احلنشان  دائرة  الصويرة  إقليم   : موقعه 

احلسينات دوار الصوالح. 

وقع حتديده في : 19 سبتمبر 2019

املساحة التي اظهرها التصميم : 01 هـ 57 آ 43 س

نوعه : أرض فالحية به أشجار الزيتون واللوز. 

اجملاورون

شماال : الغنني عبد اجمليد-الغنني حميدة-ورثة الغنني حميد-العرج محمد.

شرقا : العرج احمد -الشباتي حميد.

جنوبا : طريق عمومي 

غربا : املسافير الكبير.

طالب التحفيظ : عادل يوناس بن بوزكري

مطلب رقم 3508 - 35

اسم امللك : جنان شريفي

موقعه : إقليم ودائرة الصويرة قيادة وجماعة اوناغة دوار اجلعواتة. 

وقع حتديده في : 24 ماي 2006.

املساحة التي اظهرها التصميم : 17 آ 48 س

نوعه : أرض فالحية به أشجار الزيتون. 

اجملاورون

شماال : الرسم العقاري عدد 12795 - 35.

شرقا : طريق عمومي عرضه 05 أمتار.

جنوبا : طريق عمومي-رسم العقاري 4709 - 35.

غربا : رسم العقاري 4709 - 35.

طالبة التحفيظ : أمنة الشريفي بنت محمد.

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 6861 - 35

امللك املسمى : الوردي.

الواقع : مدينة الصويرة، زنقة القادسية، رقم 19.

طالبة التحفيظ : نادية هندوان بنت ابريك.

تاريخ التحديد : 24 فبراير 2014 

 1018 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 04 يوليو 2018.

مطلب رقم 8445 - 35 

امللك املسمى : منى.

الواقع : مدينة الصويرة، درب سيدي علي بن داود رقم 30.

طالبو التحفيظ : محمد زازو ابن محند ومن معه.

تاريخ التحديد : 06 ابريل 2012 .

 848 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  ينسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في فاحت ابريل 2015.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة 

ربيع الشركي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 554 - 36

اسم امللك : " عني الغابة " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة اللوكوس ،جماعة الساحل 

وقع حتديده في : 23 ماي 2016

مساحته : 03 هـ 09 ار 50 س 

نوعه : ارض عارية بها مجموعة من البنايات و بداخلها سوق 

اجملاورون : 

شماال : زنقة

جنوبا : زنقة 

شرقا : زنقة

غربا : طريق 

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية باسم و نيابة عن اجلماعة الصغرى ملدشر خميس الساحل 

مطلب رقم 1858 - 36

اسم امللك : " متود و الزناد " 

موقعه : إقليم العرائش،دائرة موالي عبد السالم بن مشيش ،اجلماعة 

القروية عياشة،دوار اجملازليني 

وقع حتديده في : 07 يوليو 2017

مساحته : 12 هكتار 40 ار 60 س 

نوعه : ارض رعوية

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي قدمية ) املسرح القدمي (
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جنوبا : خندق

شرقا : طالبة التحفيظ و امللك الغابوي 

غربا : طالبة التحفيظ 

طالبة التحفيظ : اجلماعة الساللية ملدشر اجملزليني 

للتعرض على  تأكيدي  إيداعه كمطلب  مت  امللك  أن هذا  اإلشارة  جتدر 

التحديد اإلداري لغابة " دار براطية " 

مطلب رقم 18635 - 36

اسم امللك : " الهواري " 

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير،زنقة اخليوطي،حي الفرفارة 

وقع حتديده في : 10 ابريل 2017

مساحته : 37 ار 33 س 

نوعه : ارض عارية بها أشجار البرتقال 

اجملاورون : 

شماال : محمد اجلباري 

جنوبا : زنقة و فطوم الهواري 

شرقا : فطوم الهواري

غربا : مختار الهواري 

طالبة التحفيظ : منانة الهواري بنت محمد 

مطلب رقم 25618 - 36

اسم امللك : " احلاكمة " 

سوق  جماعة  و  اللوكوس،قيادة  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

القلة،دوار دار لوطا 

وقع حتديده في : 15 ماي 2018

مساحته : 83 ار 96 س 

نوعه : ارض عارية بها بناية حتتوي على سفلي و بئر 

اجملاورون : 

شماال : خندق و حمو عبد السالم جعنني 

جنوبا : طالبة التحفيظ 

شرقا : حمو عبد السالم جعنني و جعنني عبد السالم بن احمد 

غربا : طالبة التحفيظ و خندق 

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية دار لوطا 

مطلب رقم 32409 - 36

اسم امللك : " النخيلة " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة واد اخملازن،جماعة ريصانة اجلنوبية،احملل 

املدعو الطواجنة النخيلة 

وقع حتديده في : 15 يناير 2019

مساحته : 06 هــ 22 ار 07 س 

نوعه : ارض فالحية

اجملاورون : 

شماال : محمد خربوع و عبد السالم خربوع 

- ورثة السي اليعالة أحمد

جنوبا : الرسم العقاري عدد 20616 - 36 

شرقا : ورثة عبد اخلالق بوستة و طالبة التحفيظ

غربا : األحباس و املطلب عدد 16281 - 36 

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية الطواجنة 

مطلب رقم 32582 - 36

اسم امللك : " فنكة لوبيز " 

موقعه : إقليم العرائش،دائرة اللوكوس،جماعة قصر ابجير،دوار سيار بوجناح 

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2019

مساحته : 15 هــ 12 آر 60 س 

نوعه : أرض فالحية و أرض مبنية و في طور البناء و بئرين و ثالث بنايات 

تتكون من سفلي و بناية تتكون من سفلي و طابق أول 

اجملاورون : 

شماال : واد 

جنوبا : طريق و الرسوم العقارية عدد 25582 - 36 – 40715 - 36 – 26334 - 36 

شرقا : طريق 

غربا : ممر عمومي 

طالبة التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص ( 

مطلب رقم 32589 - 36

اسم امللك : " مسجد أوالد بن ادريس و مرافقه و ملحقاته " 

بني  السالم،جماعة  عبد  موالي  دائرة  العرائش،  إقليم   : موقعه 

جرفط،دوار بوحاني 

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019

مساحته : 05 ار 03 س 

نوعه : ارض عارية بها مسجد يحتوي على سفلي و بنايتني بالسفلي 

و بئر و بناء خفيف و شجرة 

اجملاورون : 

شماال : أرض عارية و عبد الواحد الصمدي 

جنوبا : مختار بن ادريس و من معه 

شرقا : احمد الصديق العمراني 

غربا : طريق عمومي 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالعرائش 

مطلب رقم 32591 - 36

اسم امللك : " مقبرة تاليامني " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة موالي عبد السالم،جماعة تازروت ،دوار تاليامني

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019
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مساحته : 83 ار 89 س 

نوعه : مقبرة للمسلمني بها أشجار 

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي و املطلب عدد 32541 - 36 

جنوبا : اجلماعة الساللية لدوار تاليامني 

شرقا : ممر عمومي 

غربا : ممر عمومي 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالعرائش 

مطلب رقم 32594 - 36

اسم امللك : " خنادق علي و السفرجلة " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة اللوكوس،جماعة سوق القلة،دوار كندماس

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019

مساحته : 95 ار 80 س 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون : 

شماال : احلنوني احمد و أشروي عبد املالك 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 20464 - 36 

شرقا : طالبة التحفيظ 

غربا : احلنوني احمد و ممر عمومي و الرسم العقاري عدد 20464 - 36 

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالقصر الكبير 

مطلب رقم 32602 - 36

اسم امللك : " املشتورة 1 بوبرقاق 2 كندماس " 

موقعه : إقليم العرائش، دائرة اللوكوس،جماعة سوق القلة،دوار بوبرقاق 

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019

مساحته : 21 ار 33 س 

نوعه : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : حللومي احمد و ورثة الصمدي محمد 

جنوبا : ورثة احلراق 

شرقا : ورثة الصمدي محمد 

غربا : الرسم العقاري عدد 19401 - 36

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بالقصر الكبير 

مطلب رقم 32622 - 36

اسم امللك : " القرشي " 

موقعه : مدينة العرائش،شارع أنس بن مالك 

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019

مساحته : 77 س 

نوعه : أرض بها بناية حتتوي على سفلي و طابق أول 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 20421 - 36 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 849 - 36 

شرقا : الرسم العقاري عدد 20579 - 36 

غربا : زنقة 

طالبة التحفيظ : مليكة القرشي بنت عالل 

مطلب رقم 32624 - 36

اسم امللك : " احلميدي " 

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير،جتزئة املزوري 

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019

مساحته : 90 س 

نوعه : أرض بها بناية حتتوي على سفلي و ثالث طوابق 

اجملاورون : 

شماال : زنقة و الرسم العقاري عدد 46515 - 36 

جنوبا : حسن أزعر 

شرقا : ساحة و الرسم العقاري عدد 2706 - 36 

غربا : زنقة 

طالب التحفيظ : املهدي احلميدي بن علي 

مطلب رقم 32627 - 36

اسم امللك : " احلميدي " 

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير،حي األندلس

وقع حتديده في : 17 سبتمبر 2019

مساحته : 95 س 

نوعه : أرض بها بناية حتتوي على سفلي و طابق أول

اجملاورون : 

شماال : زنقة 

جنوبا : الغرابلي احمد 

شرقا : الرسم العقاري عدد 7298 - 36 

غربا : ممر 

طالبا التحفيظ : 

جمال احلميدي بن احمد 

ليلى احلميدي بنت احمد 

مناصفة بينهما على الشياع 

مطلب رقم 32631 - 36

اسم امللك : " اصالة " 

موقعه : إقليم العرائش ،مدينة القصر الكبير،حي عدة ،درب احلكازي 

وقع حتديده في : 27 سبتمبر 2019

مساحته : 77 س 
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نوعه : أرض بها بناية حتتوي على سفلي و طابق أول 

اجملاورون : 

شماال : عبد العزيز احلميدي

جنوبا : كرمية بالكناوية 

شرقا : دار البريق

غربا : زنقة 

طالبة التحفيظ : رجية حمادي بنت محمد 

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 10908 - 37

اسم امللك : " قرب العني تعرف بالكددية 1 " .

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوعادل دوار عني امنالو 

وقع حتديده في : 27 ماي 2013 ،

مساحته : 02 ار 41س .

نوعه : ارض بها فالحية . 

شماال : العزوزي احمد ؛ 

شرقا : بكاري احمد 

جنوبا : عزوزي اعمر ؛ 

غربا : عزوزي عبدالعالي ، 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 10909 - 37

اسم امللك : " قرب العني تعرف بالكددية 2 " .

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوعادل دوار عني امنالو . 

وقع حتديده في : 27 ماي 2013 ،

مساحته : 01 ار 8س .

نوعه : ارض بها فالحية . 

شماال : بكاري احمد ؛ 

شرقا : بكاري بوشتى عزوزي عبداخلليل 

جنوبا : عزوزي اعمر ؛ 

غربا : عزوزي اعمر ، 

طالبة التحفيظ : وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية النائب عنها ناظر 

اوقاف تاونات . 

مطلب رقم 63881 - 37

اسم امللك : " كرنيش " .

موقعه : إقليم تاونات دائرة تاونات جماعة بوهودة احملل املدعو كعدة 

عني السيد مركز بوهودة . 

وقع حتديده في : 13 ماي 2019 ،

مساحته : 01 ار 55 س .

نوعه : ارض ارض عارية . 

شماال : عبدالرحمان الزاهر ؛ 

شرقا : زنقة في مشروع عرضها 12 مترا 

جنوبا : محمد عامر ؛ 

غربا : ممر في مشروع عرضه 6 امتار وبعده مجهول 

طالب التحفيظ : ادريس الهطهاط بن اخلمار . 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات

ابن طامة يوسف    

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 16366 - 39

اسم امللك : » اليعقوبي يونس « .

موقعه : فرق احلباب مدينة تارودانت.

وقع حتديده : 08 اكتوبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 96 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقيني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة احلسني و ميميد؛

غربا : طالب التحفيظ ؛

طالب التحفيظ : السيد محمد اليعقوبي بن ابراهيم.

مطلب رقم 28402 - 39

اسم امللك : » دار الصفاء « .

موقعه : حي أكفاي مدينة تارودانت.

وقع حتديده : 30 نوفمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 10 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقيني علويني.

اجملاورون : 

شماال : احمد ايت سعيد و احمد شقالب؛ 
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شرقا : املدني ابولسان؛

جنوبا : طريق؛

غربا : الرسم العقاري عدد 14192  - 39؛

طالبو التحفيظ : عبد اجمليد جودات بن عبد الرحمان و من معه.

مطلب رقم 28516 - 39

اسم امللك : » الطانصيتي « .

موقعه : دوار اكفاي جماعة و قيادة مشرع العني دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 07 فبراير 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 55 ار 04 س.

نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : سعيد غزوان؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 3492/س؛

جنوبا : محمد بوكار؛

غربا : الرسم العقاري 6147/س والطريق؛

طالبو التحفيظ : السيد ابراهيم شرحبيلي بن حسن و من معه.

مطلب رقم 28610 - 39

اسم امللك : » امغرادين 4 « .

الدير قيادة سيدي موسى احلمري دائرة  : دوار تزوينت جماعة  موقعه 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 27 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 03 هــ 00 ار 11 س.

نوعه : ارض فالحية بورية بها أشجار اركان.

اجملاورون : 

أكديد  اوبالل محمد  و   39 -   22424 التحفيظ عدد  : مطلب  شماال 

وورثة حلسن أكديد؛ 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 22424  - 39 و اوبالل محمد أكديد وورثة 

حلسن أكديد؛

جنوبا : ورثة حلسن أكديد و اوبالل محمد أكديد ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 27406  - 39؛

طالبو التحفيظ : السيدة جميعة السلواني بنت احلسني و من معها.

مطلب رقم 28643 - 39

اسم امللك : » ملك حسن « .

موقعه : دوار الدويور جماعة اهل الرمل قيادة عني شعيب دائرة اوالد 

تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 24 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 43 س.

نوعه : أرض عارية مبني في جزء منها دار للسكن سفلية.

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛ 

شرقا : ايت بوشكور عائشة ؛

جنوبا : ايت بوشكور عائشة وممر ؛

غربا : ايت بوشكور عائشة ؛

طالب التحفيظ : السيد حسن العسري بن مبارك.

مطلب رقم 28669 - 39

اسم امللك : » بشرى « .

موقعه : جنان اشرابلي املعديات مدينة تارودانت.

وقع حتديده : 13 ماي 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 62 س.

نوعه : دار للسكن سفلية ذات طابقيني علويني.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : أعوين احلسني؛ 

جنوبا : احلداوي مبارك؛

غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : السيد الفول احمد عبد اهلل بن ملوك.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 5380  - 39

اسم امللك : " ملك واحسني ومن معه " 

موقعه : درب اشقوف رقم 69 بلدية تارودانت 

وقع حتديده في : 28 مارس 2000.

طالبو التحفيظ : السيدة مرية واحسني بنت عبد السالم ومن معها.

ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

02 يونيو 2002 عدد 182. 

إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك عبد الواحد بوران" 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 28713  - 39 الكائن بدوار اوالد امحمد 

جماعة ملهادي قيادة اوالد امحلة دائرة اوالد تامية اقليم تارودانت، الذي 

نشرت خالصته باجلريدة الرسمية  عدد 1059 بتاريخ 17 ابريل 2019.

حيث يقرا : 

مساحته : 

01 هـ 25 ار 00 س تقريبا.

بدال من : 

مساحته : 

01 ار 25 س تقريبا.

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو    
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محافظة ميدلت          

مطلب رقم 18343 - 42

اسم امللك : افود نزكزاو نوغدو.

موقعه : اقليم ميدلت، دائرة بومية، قيادة اكودمي، جماعة أمنزي.

وقع حتديده في : 30 نوفمبر 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14آ17س.

نوعه : أرض رعوية؛

اجملاورون : 

شماال : ملك قبيلة أغدو؛

شرقا : ملك قبيلة أغدو؛

جنوبا : ملك قبيلة أغدو؛

غربا : ملك قبيلة أغدو؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات السالليةالقائم 

في اسم وحلساب اجلماعة الساللية ايت عمر.

     

مطلب رقم 18344 - 42

اسم امللك : افود نزريت.

موقعه : اقليم ميدلت، دائرة بومية، قيادة اكودمي، جماعة أمنزي.

وقع حتديده في : 30 نوفمبر 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ61آ24س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 3895 - 42؛

شرقا : أسفالو ومقبرة وملك قبيلة أغدو؛

جنوبا : واد؛

غربا : علي أوحماد؛

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

القائم في اسم وحلساب احلماعة الساللية ايت عمر.

          

مطلب رقم 18346 - 42

اسم امللك : افود نوسانف.

موقعه : اقليم ميدلت، دائرة بومية، قيادة اكودمي، جماعة أمنزي.

وقع حتديده في : 30 نوفمبر 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2هـ47آ96س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : ساقية؛

شرقا : ساقية وواد؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3895 - 42، وطريق عمومية غير معبدة، 

أوكوش وأولوحش؛

غربا : أولوحش وساقية؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية القائم

في اسم وحلساب احلماعة الساللية ايت عمر.

     

مطلب رقم 18373 - 42

اسم امللك : بوتسكسيت.

موقعه : اقليم ميدلت دائرة بومية، قيادة وجماعة اكودمي.

وقع حتديده في : 13ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10هـ 96آ 55 س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : اشارديدان

شرقا : اشارديدان؛

جنوبا : واد؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 18372 - 42؛

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات السالليةالقائم 

في اسم وحلساب اجلماعة الساللية ايت مرزوك.

     

مطلب رقم 18374 - 42

اسم امللك : بويزمروين.

موقعه : اقليم ميدلت، دائرة بومية، قيادة وجماعة اكودمي.

وقع حتديده في : 13ديسمبر 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 25هـ46آ71س.

نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : واد؛

شرقا : شعبة؛

جنوبا : دوار ايت مرزوق؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3895 - 42؛

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

القائم في اسم وحلساب اجلماعة الساللية ايت مرزوك.

          

مطلب رقم 25211 - 42

اسم امللك : احلرش 13.

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

املدعو  اغجد.

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1آ23س.

نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 

شماال : حساين اوبايشو؛
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شرقا : ممر؛
جنوبا : ورثة اوفال؛

غربا : مصرف؛
طالب التحفيظ : االحباس العامة.

     
مطلب رقم 25340 - 42

اسم امللك : تغرمت ناحلاج زايد.
موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو : متوسى وعليت تاعكيت.

وقع حتديده في : 15 فبراير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 14آ40س.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق علوي أول وأخرى من سفلي 
مبنيتني بالطني وأرض عارية؛

اجملاورون : 
شماال : ورثة ايت زدو؛

شرقا : زنقة؛
جنوبا : ورثة علي أوعبي وزنقة؛

غربا : زنقة؛
طالب التحفيظ : الهاتوت مونية بنت عسو.

     
مطلب رقم 25473 - 42

اسم امللك : احلاج قدور 1.
موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة وجماعة زايدة، احملل املدعو : أيت مولي.

وقع حتديده في : 17يونيو2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 36آ76 س.

نوعه : أرض فالحية؛
اجملاورون : 

شماال : رسم عقاري رقم 83 - 42؛
شرقا : ساقية من ثراب؛

جنوبا : مريغ علي ورسم عقاري رقم 2721 - 42؛
غربا : رسم عقاري رقم 2721 - 42؛

طالب التحفيظ : حسن بن خالد بن بلعيد ومن معه.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تغيير  اسم عقارين  محفظني  

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 
أن الوكالة املغربية للطاقة املستدامة شركة مساهمة، طلبت تغيير 
اسم العقار احملفظ حتت الرسم العقاري عدد 14903 - 42 من "مركب 

نور ميدلت" إلى "مركب الطاقة الشمسية نور ميدلت-امتداد". 
في إمكان كل شخص يهمه هذا التغيير أن يدلي بتعرضه داخل أجل 

خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  االمالك  على  احملافظ  يتشرف 
مساهمة،  شركة  املستدامة  للطاقة  املغربية  الوكالة  أن  للعموم 

16971 - 42 من "سيدي  طلبت تغيير اسم العقار احملفظ حتت عدد 

عياد 1" إلى "مركب الطاقة الشمسية نور ميدلت".

في إمكان كل شخص يهمه هذا التغيير أن يدلي بتعرضه داخل أجل 

خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                            حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

 

مطلب رقم 8823 - 43

اسم امللك : " الطلبة"

موقعه : مراكش املدينة، سيدي ميمون، درب السيد رقم 130 مكرر؛ 

تاريخ التحديد : 07 فبراير 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 21سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : درب السيد؛ 

شرقا : درب السيد؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 49700 - 43؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 49700 - 43؛

طالبي التحفيظ : يوسف الطلبة بن احلسن؛

مطلب رقم 8884 - 43

اسم امللك : " حلبيب".

موقعه : عمالة مراكش، دائرة وجماعة الويدان دوار بلعربي؛ 

تاريخ التحديد : 02 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 09 آر 32 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : احملجوب؛ 

شرقا عبد الكبير اروي؛

جنوبا : فريد احمد؛ 

غربا : طريق؛

طالبي التحفيظ : حلبيب الشهوي بن أحمد؛

مطلب رقم 8980 - 43

اسم امللك : " ملك املنصوري"

ابراهيم  الويدان، جماعة واحة سيدي  دائرة  : عمالة مراكش،  موقعه 

دوار اوالد بلعكيد؛ 

تاريخ التحديد : 19 يوليو 2019؛
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املساحة التي أظهرتها عملية التحديد : 99 سنتيار؛

نوعه : أرض عارية ؛ 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء ؛

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 26492 - 43؛ 

شرقا : بن الراضي حبيبة؛

جنوبا : طريق من 3 امتار؛ 

غربا : طريق من 5 امتار؛

طالبي التحفيظ : العزيزة املنصوري ومن معها؛

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

                      جواد شريفي.

 

محافظة الدار البيضاء - عني الشق

اعالنان  ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني  

الشق  عني  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

املمضي أسفله بإعالم العموم أن السيد كرمي العراقي احلامل لبطاقة 

باقي  عن  ونيابة  نفسه  عن  أصالة   BE 2367 رقم  الوطنية  التعريف 

الورثة مبقتضى رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر 2019 وموافقة 

جديد  نظير  له  يسلم  أن  يطلب   .2020 يناير   05 في  مؤرخة  عرفية 

للرسم العقاري رقم 17697 - س املؤسس للملك املدعو كوليت الكائن 

بالبيضاء عني الشق وذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.

      في إمكان شخص يهمه أمر هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا 

في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

الشق  عني  البيضاء  بالدار  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف   

املمضي أسفله بإعالم العموم أن السيد كرمي العراقي احلامل لبطاقة 

باقي  عن  ونيابة  نفسه  أصالة عن   BE 2367 رقم  الوطنية  التعريف 

الورثة مبقتضى رسم وكالة عدلي مؤرخ في 12 أكتوبر 2019 وموافقة 

جديد  نظير  له  يسلم  أن  يطلب   2020 يناير   05 في  مؤرخة  عرفية 

للرسم العقاري رقم 26993 - س املؤسس للملك املدعو: ميزوجن الكائن

 بالبيضاء عني الشق  و ذلك بسبب ضياع النظير الذي سلم له سابقا.

    في إمكان شخص يهمه أمر هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا 

في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ  على األمالك العقارية بالدار البيضاء عني الشق.

                               محمد اخللطي.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 6797  - 53

اسم امللك : ارض ابيض .

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

وقع حتديده في  : 03  ماي 2017 . 

نوعه  : أرض فالحية .

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  : 04 هك 88 ار 61 س .

اجملاورين : 

رقم  العقارية  والرسم   53  -  42564 رقم  العقارية  الرسم    : شماال 

98538 - 53 و قاسيمي بوشعيب بن امحمد و ورثة محمد بعلية ؛

شرقا  : مينة بنت العيدي ؛

جنوبا  : مطلب رقم 3529 - 53 و االزعر احلاج بوشعيب و احلاج عبد القادر 

بشار و احمد البشار و ورثة اعمر بوسونة و مطلب رقم 3786 - 53 )ق1( 

وقاسيمي بوشعيب  ؛

غربا  : خدوج بعلية و  الرسم العقارية رقم 92777 - 53   ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(  محمد ابيض بن علي .

مطلب رقم 16722  - 53

اسم امللك : ارض الشويردات.

موقعه  : إقليم برشيد  جماعة الفقرة دوار اوالد عمر .

وقع حتديده في : 09  يناير 2015 . 

نوعه  :  أرض فالحية .

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  :  05 هك 24 ار .

اجملاورين :  

شماال :  مطلب رقم 16608 - 53 و ورثة عمر العسري  و ورثة عمر ؛

شرقا  :  مطلب رقم 9022 - 53 و االدريسي عمر و االدريسي ادريس 

ومطلب رقم 1569 - 53 ؛

جنوبا  :  مطلب رقم 14070 - 53 و احلاج محمد اكريجة  ؛

غربا  :  مطلب رقم 7083 - 53   ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة( كريجة محمد بن احمد .
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مطلب رقم 17982  - 53

اسم امللك :  بالد احلاج اعمر .

موقعه  :  إقليم برشيد  جماعة احلساسنة دوار الدحامنة .

وقع حتديده في : 16  ماي 2018 . 

نوعه  :  أرض فالحية بها حوض و يخترقها خط كهربائي من الضغط 

املنخفض و طريق من 10 امتار .

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  :  01 هك 77 ار 81 س .

اجملاورين :  

شماال :  طريق من 10 امتار و ورثة فتحي اعمر و من معه ؛

شرقا  :   الرسم العقارية رقم 23433 س ؛

جنوبا  :  ورثة احلاج الشافعي و ورثة بوشعيب اخملفي و  الرسم العقارية 

رقم 52310 س و طريق من 10 امتار و  الرسم العقارية رقم 57530 س  ؛

غربا  :  ولد احمد و طريق من 10 امتار   ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  ملكة فتحي بنت التهامي .

مطلب رقم 18375  - 53

اسم امللك :  الفيضة .

موقعه  :  إقليم برشيد  جماعة احلساسنة دوار القواسم .

وقع حتديده في : 03  ماي 2019 . 

نوعه  :  أرض فالحية .

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  :  01 هك 31 ار 26 س .

اجملاورين :  

شماال :  دحان احلاج احمد ؛

شرقا  :  ورثة اكريش عمر ؛

جنوبا  :  هزام ميلودة و هزام التهامي  ؛

غربا  :  ورثة هزام احمد   ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  محمد هزام بن محمد .

مطلب رقم 18517  - 53

اسم امللك :  ارض بير احليمر .

موقعه  :  إقليم برشيد  جماعة جاقمة دوار الركاكنة .

وقع حتديده في : 30  سبتمبر 2019 . 

نوعه  :  أرض فالحية .

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  :  57 ار 94 س .

اجملاورين :  

شماال :  ممر من 3 امتار ؛

شرقا  :  ورثة اعمر بن الطاهر ؛

جنوبا  :   الرسم العقارية رقم 86812 - 53 ؛

غربا  :  مطلب رقم 18518 - 53 و زياد عبد العزيز و من معه ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  عائشة ملنني بنت العربي .

مطلب رقم 18520  - 53
اسم امللك :  ارض الروضة .

موقعه  :  إقليم برشيد  جماعة جاقمة دوار الركاكنة اوالد رحال .
وقع حتديده في : 30  سبتمبر 2019 . 

نوعه  :  أرض فالحية .
املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  :  02 هك 08 ار 55 س .

اجملاورين :  
شماال :   ورثة صالح بن احمد ؛
شرقا  :  احلاج امحمد قرطاوي ؛

جنوبا  :   الرسم العقارية رقم 16191 - 53 و  الرسم العقارية رقم 16194 - 53  ؛
غربا  :  ورثة بوعزة بن الطاهر ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  عائشة ملنني بنت العربي .

إعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 38067 س 
اسم امللك  : ارض الطلعة  .

موقعه  :  إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار العبادلة.
وقع حتديده في : 10  ديسمبر  1965.

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  :   03 هك 41 أر 40 س.
نوعه : أرض فالحية .

طالب التحفيظ   :  السيد   مخلص علي بن محمد بن عبد القادر ومن معه .
 2844 عدد  الرسمية  باجلريدة  صدر  الذي  االعالن  يلغي  االعالن  هذا    

بتاريخ 03 ماي 1967 .

مطلب رقم 14297 - 53 
اسم امللك  :  ارض الرمل .

موقعه  :  إقليم برشيد جماعة السوالم دوار اوالد عباس .
وقع حتديده في : 26   أبريل 2013.

املساحة  التي أظهرها التصميم العقاري  :   57 أر 08 س.
نوعه  :  أرض بها بناية من سفلي ويخترقها ممر من 3 امتار .

طالب التحفيظ : السيد  مليكة الشناوي بنت علي ومن معها .
هذا االعالن يلغي االعالن الذي صدر باجلريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 

21 ديسمبر 2011 .
احملافظ على االمالك العقارية ببرشيد.

                             فريد بدري.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 19676 - 55 
إسم امللك  : مريغ 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة أرفالة احملل املدعو دوار بوقارون 
تاريخ حتديده  : 14 يوليو 2017 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 1هـ 29آ 90س 

مشتمالته  : أرض فالحية بها أشجار من الزيتون وبئر وبناية من سفلي

اجملاورون  : 

شماال : روج عمر 

شرقا : روج حمو 

جنوبا : ورثة شاكير احميدة و محمد بوعناني 

غربا : محسن محمد و روج عبد الكرمي 

طالب التحفيظ  : الرواج عالل بن عمر.

مطلب رقم 19777 - 55 

إسم امللك  : تكجدى نتركى 

العطارة  دوار  املدعو  احملل  امحمد  أيت  أزيالل جماعة  إقليم   : موقعه 

تاريخ حتديده  : 16 أكتوبر 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 01 آ 03 س 

مشتمالته  : أرض عارية

اجملاورون  : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : ورثة عالوي حلسن 

جنوبا : ورثة عالوي حلسن

غربا : ورثة عالوي حلسن 

طالب التحفيظ  : ولعيد أغزيف بن صالح

مطلب رقم 23184 - 55 

إسم امللك  : خاتير 2 

موقعه  : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو مزارع ايت عال 

تاريخ حتديده  : 22 فبراير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 39آ 35س

وعلى  الزيتون  أشجار  بهما  قطعتني  من  فالحية  أرض   : مشتمالته 

جزء من القطعة األولى بناية متطاولة جزئيا على املسلك العمومي 

الفاصل بني القطعتني 

اجملاورون  : 

القطعة 1

شماال : ورثة أيت وحمان 

شرقا : مسلك عمومي

جنوبا : ورثة موحى أوباسو 

غربا : اغرم 

القطعة 2 :

شماال : ورثة أيت وحمان 

شرقا : بحيرة بني الويدان 

جنوبا : ورثة موحى اوباسو 

غربا : مسلك عمومي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية:

 - حق السطحية عبارة عن أشجار الزيتون لفائدة الغير

 - بئر وقناة للماء لفائدة جمعية أيت الباكور

طالب التحفيظ  : خاتير موح بن علي ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل.

                                              عبد اللطيف ميموني.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22606 - 56

اسم امللك : "املدرسة املركزية لبيار".

موقعه : احملل املدعو  اجلماعة القروية لبيار دائرة القصابي إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 32آر72 سنتيار؛

نوعه : أرض شيدت فوقها املدرسة املركزية لبيار.

اجملاورون : 

شماال : ملك اجلماعة- الزنقة؛ 

شرقا : ورثة أهل أيالل-ورثة عرابي ولد لعبد ولد محمد؛

جنوبا : ورثة علي بن احلافظ-اململوكي يحضيه؛

غربا : الزنقة؛

طالب التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 22640 - 56

اسم امللك : "املدرسة الشبيكة 5"

موقعه : احملل املدعو  اجلماعة القروية الشبيكة قيادة الشبيكة إقليم طانطان.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1789هكتار 12آر06سنتيار.

نوعه : أرض بورية بها أخاديد. 

اجملاورون : 

شماال : امللك اخلاص للدولة؛ 

شرقا : الطريق الذاهبة إلى الشبيكة ؛

جنوبا : امللك اخلاص للدولة. مطلب التحفيظ رقم 22613 - 56؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 22646 - 56؛

طالب التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(. 

إعالن جديد عن إنتهاء التحديد

مطلب رقم 6695 - 56

اسم امللك : "الشاريج"

موقعه : احملل املدعو  دوار بوحمارة جماعة فم احلصن إقليم طاطا.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58سنتيار؛
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نوعه : أرض محاطة بسور)حوش (.

اجملاورون : 

شماال : أبوحميد الطاهر أو مبعروف؛ 

شرقا : أنوكني علي أو مبعروف؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : أهرموش بوبكر أو بوكريشة؛

طالبي التحفيظ :

1 - احلسني عيزوك بن علي.

2 -سعيد اوعثمان بن مبارك.

 738 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن   

املؤرخة في 20 فبراير 2013.

إصالح خطأ مادي - يتعلق بامللك املسمى " ملك حلبيب "

مطلب رقم 4004 - 56 الذي أدرج اإلعالن عن انتهاء التحديد

 بشأنه في اجلريدة الرسمية عدد 604 املؤرخة في 28 يوليو 2010

و التي تسرب إليها خطأ مادي . 

*حيث يقرأ :

إسم طالب التحفيظ : بلحبيب امني بن محمد.

بدال من : 

أمدان مباركة بنت علي.

والباقي بدون تغيير .

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تغيير اسم عقار محفظ

أسفله  املمضي  بكلميم  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

باإلعالم للعموم أن السيد محمد علي احلريطاني بن احمد الساكن 

بزنقة البحر األبيض املتوسط عني الذئاب الدار البيضاء طلب أن يتغير 

اسم امللك موضوع الرسم العقاري 7102 - 56 . الكائن بحي أمحيريش 

مدينة كلميم من " الفرن" ليصبح حتت اسم "مرافق املسجد"

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم.

                                                 عرظاوي محمد.

 

محافظة إفران

مطلب رقـم 3838 - 57

اسم امللك : "فدان تبادوت" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تكريكرة، احملل املدعو ايت الشيخ

وقع حتديده في : 03 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية : 11 هكتار 55 آر 83 سنتيار.

نوعه : أرض رعوية

اجملاورون :

شماال : ورثة فاضلي اسعيد بن عدي

شرقا : شعبة

جنوبا : شعبة

غربا : واد العنصر

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء  

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف مكناس.

مطلب رقـم 3796 - 57

اسم امللك : "السعيدي" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تكريكرة، احملل املدعو ايت عمر وا علي

وقع حتديده في : 13 ماي 2019.

مساحته االجمالية : 01 آر 

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي

اجملاورون :

شماال : سلمان عيسى

شرقا : طريق

جنوبا : موحى واشريف

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت :  

حائط مشترك على طول العالمتني ب 3 ، ب 4

طالب التحفيظ : فاطمة وبابا بنت موحى.

مطلب رقـم 6626 - 57

اسم امللك : "ميزان" .

موقعه : اقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تيمحضيت

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية : 03 هكتار 41 آر 92 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية

يتكون من قطعتني :

القطعة األولى :

مساحتها : 1 هكتار 94 آر 19 يسنتيار.

اجملاورون :

شماال : ورثة موحى اوبجة

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : طريق عمومية

غربا : ملياني عياد واوحود علي

القطعة الثانية :

مساحتها : 1 هكتار 47 آر 73 يسنتيار.

اجملاورون :
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شماال : طريق عمومية

شرقا : طالب التحفيظ

جنوبا : ملياني عياد واوحود علي، ورثة موحى اوبجة

غربا : ملياني عياد واوحود علي

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء 

طالب التحفيظ : امحمد بن علي حشالف.

مطلب رقـم 6651 - 57

اسم امللك : "غيثة" .

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة  ضاية عوا

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية : 01 هكتار 90 آر 61 سنتيار.

نوعه : أرض بها أشجار التفاح وبئر 

اجملاورون :

شماال : طريق

شرقا : طريق عرضه 10 أمتار

جنوبا : ممر عمومية عرضه 3 أمتار

غربا : طريق

احلقوق العينية والتحمالت :  

-  ارتفاق ساقية تخرق امللك

-خط تيار كهربائي يخترق امللك

طالب التحفيظ :  عبد الوهاب بنكيران بن الطيب

مطلب رقـم 6652 - 57

اسم امللك : "شهد" .

موقعه : اقليم ودائرة إفران، جماعة  ضاية عوا

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019.

مساحته االجمالية : 01 هكتار 95 آر 87 سنتيار.

نوعه : أرض بها فيال ذات سفلي وطابق أول، بنايتني من سفلي، وحوضي

ماء، وبئر وأشجار التفاح

اجملاورون :

شماال : ساقية، ورثة محمد فرطاس، طالب التحفيظ

شرقا : طريق ،

جنوبا : ساقية،

غربا : صفراوي خالد ومن معه

احلقوق العينية والتحمالت :  

-خط  تيار كهربائية تخترق امللك،

-ساقية تخترق امللك .

طالب التحفيظ :  عبد الوهاب بنكيران بن الطيب .

مطلب رقـم 3801 - 57

اسم امللك : "الركيبات" .

موقعه : اقليم افران ،دائرة ازرو، جماعة  واد افران .

وقع حتديده في : 11مارس 2019.

مساحته االجمالية : 01 هكتار 05 آر 25 سنتيار.

يتكون من قطعتني : 

القطعة االولى مساحتها : 32 ار15س ،

اجملاورين : 

شماال : خيسي وعبد اهلل ،الساقية ،

شرقا : ممر عرضه 5 امتار ،

جنوبا : ممر عرضه مترين ،

غربا : ممر عرضه مترين .

 القطعة الثانية  مساحتها : 73 ار10س ،

اجملاورين : 

شماال : طريق عرضه 5 امتار ،

شرقا : محمد حداوي  ،

جنوبا : فاطمة خيسي  ،

غربا : طريق عرضه 5امتار .

نوعه : ارض فالحية .

احلقوق العينية والتحمالت :  الشيء

طالب التحفيظ :  بوخاري سمير بن موالي ابراهيم .

مطلب رقم 6664 - 57

اسم امللك : "حتيزونت" .

موقعه : اقليم افران ،دائرة ازرو، جماعة  متحضيت ، احملل املدعو " مزارع 

ايت بوعطية " .

وقع حتديده في : 01اكتوبر 2019.

مساحته : 30 آر 26 سنتيار.

اجملاورين : 

شماال : ورثة حميدان ،

شرقا : ورثة ابو يحيى جبلي ،

جنوبا : الرسم العقاري رقم10735 - 57،

غربا : ساقية طبيعية  . 

نوعه : ارض فالحية .

احلقوق العينية والتحمالت :  به مصرف .

طالب التحفيظ :  مشطير حسن بن محمد .

 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "اخلير" 

ذي مطلب التحفيظ رقم 3949 - 57 والذي نشر اإلعالن عن

 خالصة مطلبه بتاريخ 17 أبريل 2019 حتت عدد 1059  

بدال عن : 

طالبا التحفيظ السيدين :

الدرموكي احلسن بن محمد بنسبة 01/02 ،

 البحراوي محمد بن ميلود بنسبة 01/02 .
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إقرأ : طالبا التحفيظ السيدين :
الدرموكي احلسن بن محمد بنسبة 01/04 ،

البحراوي محمد بن ميلود بنسبة 03/04 .
والباقي بدون تغيير.

احملافظ  على األمالك العقارية بافران.
                                                عبد اجلبار فرطاس

 

محافظة سال اجلديدة

 
مطلب رقم 4512 - 58 

إسم امللك : سليمان 
موقعه : سال، جماعة السهول، دوار اخلليفيني مشيخة اجلياهنة 

تاريخ حتديده : 02 ماي 2019 
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 22ار و77 سنتيار .

مشتمالته :  أرض فالحية 
اجملاورون : شماال : حليمة بنت احلسني 

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 4509 - 58 
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4509 - 58 

غربا : مطلب التحفيظ رقم 4479 - 58 
طالب التحفيظ : كرميي حميد بن قدور بن الطاهر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية الشىء
 

إعالن جديد بانتهاء التحديد  

مطلب رقم 83 - 58
امللك املسمى : "حمري".

الكائن بسال دوار البراهمة،جماعة بوقنادل ،
طالب التحفيظ  :  بلقساري محمد ومن معه 

وقع التحديد في : 14 ماي 2002
   إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية املؤرخة في30 

يوليو 2003 عدد 4287.
 احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

                                 حسن الشاوي.
.
  

محافظة مكناس االسماعيلية

مطلب رقم 4066 - 59  
اسم امللك : " السدرة احملرة "

نوعه : أرض فالحية؛
موقعه : اقليم مكناس اجلماعة القروية عني كرمة املكان املدعو واد الرمان ؛ 

مساحته : 4 هكتار 81ار 15 س؛

حدوده : 

شماال : واد و طريق )ملك عمومي(؛  

شرقا : طالب التحفيظ ؛ 

جنوبا : طالب التحفيظ و ورثة املشكوري بنعيسى ؛

غربا : محمد رحيوي و الواد )ملك عمومي( ؛

 طالبا التحفيظ : ادريس مسعيد بن عبد القادر ؛

 

مطلب رقم  4217  - 59  

اسم امللك : "ابانو " ؛

: ارض عارية بها بناية على جزء منها تتكون من سكنى ذات   نوعه 

سفلي و طابق علويني ؛

موقعه : عمالة مكناس جماعة عني اجلمعة مركز عني اجلمعة ؛

مساحته  : 01 آ 89س؛

حدوده : 

شماال : جامع فطيوي -الزنقة ؛

شرقا : جامع فطيوي- احمد بوكرش؛ 

جنوبا : عالل موزونة؛

غربا : لكبير هاللي؛

طالب التحفيظ : السيدة غاشي جمعة بنت الكبير ومن معها؛

مطلب رقم  4245  - 59 

اسم امللك : "بلحسن " ؛

 نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : عمالة مكناس حي توالل احملل املدعو عني حربل ؛

مساحته  : 7 آ 58 س؛

حدوده : 

شماال : مسرب ومن ورائه ورثة احلاج حلسن الصديقي ؛

شرقا : ورثة علي قصبي؛  

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 72523 - 59  مسعودي عبد احلق؛

غربا : زنقة)ملك عمومي(؛

طالب التحفيظ : السيد بلحسن علي بن حلسن ومن معه بصفتهم 

مالكني حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم  4253  - 59 

اسم امللك : "احملل1610-1609 " ؛

 نوعه : ارض بها بناية عبارة عن متجر بالسفلي ؛

موقعه : عمالة مكناس حي سيدي عمر درب منون ؛

مساحته : 33 س؛

حدوده : 

شماال : درب )ملك عمومي(؛

شرقا : االحباس؛  
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جنوبا : االحباس-درب )ملك عمومي(؛

غربا : درب اخلليفي ؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر االوقاف مبكناس؛

مطلب رقم  4261  - 59 

اسم امللك : "ملك حمدان " ؛

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابق علوي ؛

موقعه : عمالة مكناس حي توالل شارع 3 زنقة رقم44؛

مساحته  : 01 آ 40 س؛

حدوده : 

شماال :  الرسم العقاري رقم 53527  - 59 -الزنقة)ملك عمومي(؛  

شرقا :  الرسم العقاري رقم 53527 - 59 - ورثة حمدان علي؛  

جنوبا : ورثة حمدان علي – حمدان فطومة؛

غربا : حمدان فطومة الزنقة)ملك عمومي(؛  

طالب التحفيظ : السيد حمدان احلسن بن علي  بصفته مالك حلق 

الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم  4264  - 59 

اسم امللك : "الصديقي " ؛

 نوعه : ارض عارية ؛

موقعه : عمالة مكناس حي توالل جتزئة باب تانفبيت؛

مساحته  : 97 س؛

حدوده : 

شماال : الصدقي مصطفى-الصدقي محمد ؛

شرقا : الشارع )ملك عمومي(؛  

جنوبا : الزنقة؛

غربا : ورثة الصديقي حلسن؛

طالب التحفيظ : السيدة الصديقي السعدية بنت حلسن بصفتها 

مالكة حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم  4270  - 59 

اسم امللك : "اوجيل " ؛

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابق اول ؛

موقعه : عمالة مكناس حي توالل شارع 1 زنقة 37 رقم 56 ؛

مساحته  : 1 آ 22 س؛

حدوده : 

شماال : زنقة)ملك عمومي( ؛

شرقا : ورثة موحى اودريس؛  

جنوبا : ورثة موحى اودريس -اكجيل محمد؛

غربا : الزنقة؛

مالك حلق  بن علي بصفته  اوجيل محمد  السيد   : التحفيظ  طالب 

الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم  4272  - 59 

اسم امللك : "61 درب ابالط " ؛

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابق اول ؛

موقعه : عمالة مكناس حي السلطان سيدي محمد بن عبد اهلل درب 

ابالط رقم 61 ؛

مساحته  : 1 آ 24 س؛

حدوده : 

شماال :  الرسم العقاري رقم 34327  - 59 -ممر)ملك عمومي ؛

شرقا :  الرسم العقاري رقم 39168  - 59؛  

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 39168  - 59 - السور االسماعيلي؛

غربا :  الرسم العقاري رقم 34327  - 59؛

طالب التحفيظ : السيدة ابنمبارك فاطمة بنت عبد القادر بصفتها 

مالكة حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم  4273  - 59 

اسم امللك : "احلميسي " ؛

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابق اول ؛

اهلل  عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان  حي  مكناس  عمالة   : موقعه 

درب قاع مزود ؛

مساحته : 66 س؛

حدوده : 

شماال : درب )ملك عمومي (؛

شرقا : الزنقة)ملك عمومي ؛  

جنوبا : زنقة )ملك عمومي(- رزيق ادريس؛

غربا : بلمحجوب محمد؛

معها  ومن  محمد  بنت  فدوى  احلميسي  السيدة   : التحفيظ  طالب 

بصفتهم مالكني حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم  4274  - 59 

اسم امللك : "الشاوش " ؛

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي  و طابق اول ؛

موقعه : عمالة مكناس حي توالل شارع 3 جتزئة املنصوري رقم 4 ؛

مساحته : 81 س؛

حدوده : 

شماال : ورثة منصوري محمد ؛

شرقا : الزنقة)ملك عمومي (؛  

جنوبا : الزنقة)ملك عمومي (؛

غربا : سعيد قمقام؛

احلسني بصفته  بن  الوهاب  عبد  الشاوش  السيد   : التحفيظ  طالب 

مالكني حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم  4282  - 59 

اسم امللك : "النزاهة " ؛

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابقني علويني ؛

موقعه : عمالة مكناس حي بني امحمد درب العربي البوليسي رقم 14 ؛
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مساحته : 70 س؛

حدوده : 

شماال : محمد اوعمو-خالد خليفة ؛

شرقا : مصطفى بلعربي ؛  

جنوبا : مصطفى بلعربي -الزنقة )ملك عمومي (؛

غربا : ثورية العياش؛

بصفته  العياشي  بن  الصبيطي  حميد  السيد   : التحفيظ  طالب 

مالك حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم  4287  - 59 

اسم امللك : "طاهيري " ؛

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

موقعه  :  عمالة مكناس املدينة القدمية حي النجارين درب تربعني رقم 35 ؛

مساحته : 45 س؛

حدوده : 

شماال : الزنقة ؛

شرقا : الزنقة ؛  

جنوبا : فضيلي حبيبة –صديقي فاطمة؛

غربا :  الرسم العقاري رقم6187 ك؛

مالك  بصفته  بن محمد  العربي  السيد طاهيري   : التحفيظ  طالب 

حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

مطلب رقم  4293  - 59 

اسم امللك : "امللك 1051 " ؛

 نوعه : ارض بها متجر بالسفلي وملحقة ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة القدمية زنقة احلمامصية رقم 60 ؛

مساحته : 91 س؛

حدوده : 

شماال : االوقاف العامة الزنقة)ملك عمومي( ؛ 

شرقا : الزنقة ؛  

جنوبا : املطلب رقم  4296  - 59؛

غربا : السور االسماعيلي؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر االوقاف مبكناس؛

مطلب رقم  4296  - 59 

اسم امللك : "امللك 1050 " ؛

 نوعه : ارض بها متجر من سفلي ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة القدمية زنقة احلمامصية رقم 56 ؛

مساحته : 95 س؛

حدوده : 

-شماال : املطلب رقم  4296  - 59 -الزنقة)ملك عمومي (؛

شرقا : ورثة كريشة- الزنقة ؛  

جنوبا : املطلب رقم  4297  - 59؛

غربا : السور االسماعيلي؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر االوقاف مبكناس؛

مطلب رقم  4297  - 59 

اسم امللك : "امللك 3360 " ؛

 نوعه : ارض بها متجر من سفلي ؛

موقعه : عمالة مكناس املدينة القدمية زنقة احلمامصية رقم 54 ؛

مساحته : 94 س؛

حدوده : 

شماال : املطلب رقم  4296  - 59 - ورثة كريشة ؛

شرقا : ورثة كريشة- الزنقة ؛  

جنوبا :  الرسم العقاري رقم 80264  - 59؛

غربا : السور االسماعيلي؛

طالب التحفيظ : االوقاف العامة ينوب عنها ناظر االوقاف مبكناس؛

مطلب رقم  4351  - 59 

اسم امللك : "الكامح " ؛

 نوعه : ارض بها بناية من سفلي و طابق علوي ؛

موقعه : عمالة مكناس حي قصبة هرداش درب بوجمعة ؛

مساحته : 74 س؛

حدوده : 

شماال :  الرسم العقاري رقم 71280  - 59 - ورثة بحيبح سعيد ؛

شرقا : ورثة بحيبح سعيد- درب بوجمعة؛  

جنوبا : ورثة بلمدني عبد الرحيم؛

غربا :  الرسم العقاري رقم10703/ك؛

مالك  بن محمد بصفته  بوشتى  الكامح  السيد   : التحفيظ  طالب 

حلق الزينة فقط أما األصل فهو للدولة امللك اخلاص؛

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس االسماعيلية.

                           البوراحي عبد الواحد. 

 

 

محافظة إنزكان آيت ملول

مطلب رقم 20847 - 60

اسم امللك : دكان اخلير

عمالة  انزكان،  احلضرية  اجلماعة  باها،  ايت  زنقة   36 رقم   : موقعـه 

إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 10 سنتيار.

نوعــه : دكان بالسفلي دون حق الهواء هذا األخير في اسم ورثة بن 

محمد محمد بن العياشي ابتداء من ارتفاع 3.24 مترا.
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حـدوده : 
شمـاال : زنقة ايت باها

شـرقا : زينة بنت محمد اولعياشي
جنـوبا : اولعياشي محمد

غربـا :  زنقة حاحا.
طالب التحفيظ : السيد)ة(احمد ايت اجنار بن ابراهيم .

مطلب رقم 20821 - 60
اسم امللك : ملك الباد.

موقعـه : حي اجلرف، جماعة انزكان، عمالة انزكان ايت ملول. 
مساحتـه : 58 س.

نوعــه : بناية من طابق أرضي وطاقني علويني.
حـدوده : 

شمـاال : زنقة
شـرقا : طريق معبدة

جنـوبا : احلسن ابولقاسم 
غربـا : فتيحة بوجاري

طالب التحفيظ : عبدالكرمي الباد وزوجته  اجميعة احميم 
 

مطلب رقم 20903 - 60
اسم امللك : دبيب

موقعـه : حي ازرو اجلماعة احلضرية ايت ملول، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 98 سنتيار.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني
حـدوده : 

شمـاال : زنقة
شـرقا : زنقة معبدة 

جنـوبا : رسم عقاري 34289 - 60
غربـا : رسم عقاري 3309 - 60

طالب التحفيظ : احلسني دبيب بن احمد.

مطلب رقم 20591 - 60
اسم امللك : ملك القائد

موقعـه : حي تراست جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 54 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابق علوي
حـدوده : 

شمـاال : رسم عقاري 28673 - 60
شـرقا : ايت احلاج محمد

جنـوبا : ازالل جمال 
غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : حسن القائد بن سعيد

مطلب رقم 20789 - 60
اسم امللك : ملك املنديلي

موقعـه : حي تراست ، اجلماعة احلضرية انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 50 س.

نوعــه : بناية من طابق أرضي وطابقني علويني.

حـدوده : 
شمـاال : رسم عقاري 25606 - 60

شـرقا : اكتير فاضمة 
جنـوبا : ايت عمران جمعة

غربـا : زنقة
طالب التحفيظ : اللة غيثة املنديلي بنت موالي حميد

مطلب رقم 20850 - 60
اسم امللك : دار مينى

إنزكان  اجلهادية، عمالة  الدشيرة  اوفال جماعة  : حي تكمي  موقعـه 
أيت ملول.

مساحتـه : 66 سنتيار.
نوعــه : دار للسكن من سفلي و طابق علوي

حـدوده : 
شمـاال : ورثة اسكسال

شـرقا : ممر
جنـوبا : رسم عقاري 1548 - 60

غربـا : تغوشيت فاطمة
طالب التحفيظ : احلسني ابينو بن العربي

مطلب رقم 20833 - 60
اسم امللك : ايت اسماعن 

موقعـه : حي تراست اجلماعة احلضرية انزكان ، عمالة إنزكان ايت ملول .
مساحتـه : 62 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني 
حـدوده : 

شمـاال : حماد اليش
شـرقا : زنقة

جنـوبا : زنقة 
غربـا : اقدمي حلسن و بار قوقي حلسني 

طالب التحفيظ : حسن ايت سماعن بن اخلدير .
 

مطلب رقم 20876 - 60
اسم امللك : ملك اطير

موقعـه : دوار بنعنفر جماعة القليعة ، عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 01 آر 15 س.

نوعــه : بناية من طابق أرضي وطوابق علوية ثالثة.
حـدوده : 

شمـاال : اطير عمر
شـرقا : طريق معبدة 
جنـوبا : اطير عبداهلل

غربـا : زنقة
طالب التحفيظ : رشيد اطير بن العربي.

مطلب رقم 20846 - 60
اسم امللك : وسام

موقعـه : دوار التمسية جماعة التمسية عمالة إنزكان أيت ملول.
مساحتـه : 40 سنتيار
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نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني 

حـدوده : 

شمـاال : الرسم العقاري 95544 - 09

شـرقا : فطنة بيهي 

جنـوبا : ادوعلي صالح

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : حفيظة ابهام بنت احمد

مطلب رقم 20822 - 60

اسم امللك : ملك لعسيلة

موقعـه : دوار بوزوك جماعة التمسية ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 46 آر 16 سنتيار.

واسطبل  بئر  منها  اجلنوبي  اجلزء  على  يوجد  فالحية  ارض   : نوعــه 

وبناية سفلية وبناية من سفلي وطابق علوي وبناية أخرى من طابق 

سفلي على الناحية الغربية املقابلة لها.

حـدوده : 

شمـاال : ورثة ايت عثمان

شـرقا : ورثة احلاج ابراهيم

جنـوبا : الطريق الوطنية رقم 10 

غربـا : الرسم العقاري عدد 45865 - 60

طالب التحفيظ : عبداهلل خراز بن احلسن و فوزية لعسيلة بنت عيسى.

مطلب رقم 20828 - 60

اسم امللك : آمال

موقعـه : حي ارحالن جماعة الدشيرة اجلهادية،  عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 48 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني 

حـدوده : 

شمـاال : بورحيمي محمد

شـرقا : رسم عقاري 77102 - 09

جنـوبا : رسم عقاري 18457 - 60

غربـا : زنقة 

طالب التحفيظ : بديعة لعنيبي ومحمد ايت وكرمي

مطلب رقم 20808 - 60

اسم امللك : اعدادية احمد بن حنبل

موقعـه : حي تراست جماعة انزكان احلضرية عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحتـه : 12 آر 66 س.

نوعــه : ارض محاطة بسور

حـدوده : 

شمـاال : رسم عقاري 72086 - 09

شـرقا : عالمة التحديد ب 43 

جنـوبا : ثانوية ابن طفيل و الرسم العقاري 32519 - 60

غربـا : طريق معبدة

طالب التحفيظ : الدولة املغربية . وزارة املالية- مندوب امالك الدولة بأكادير٫

مطلب رقم 20843 - 60

اسم امللك : الهاشمي

موقعـه : دوار اكر اوكرام جماعة التمسية ، عمالة انزكان ايت ملول

مساحتـه : 73 س.

نوعــه : بناية من طابق أرضي و طابقني علويني.

حـدوده : 

شمـاال : اباشرا حلسن

شـرقا : زنقة ذات عرض متغير 

جنـوبا : زنقة

غربـا : الرسم العقاري 32139 - 60 و بادان محمد

طالب التحفيظ : الهاشمي الزيوتي بن محمد

مطلب رقم 20874 - 60

اسم امللك : جريف

موقعـه : جماعة التمسية عمالة انزكان ايت ملول

مساحتـه : 50 س.

نوعــه : ارض عارية محاطة بسور.

حـدوده : 

شمـاال : علي محميد و جالل ديبس

شـرقا : زنقة 

جنـوبا : عمر اخراز

غربـا : زنقة

طالب التحفيظ : محمد جريف بن احمد

 اصالح خطأ مادي يتعلق ب امللك املسمى ملك الباد

موضوع مطلب التحفيظ 20821 - 60 الذي أدرج اعالن عن

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1057 بتاريخ 03 أبريل 2019

عوضا عن :

 طالب التحفيظ : 

عبدالكرمي الباد بن احملجوب

يجب قراءة :

 طالب التحفيظ : 

عبدالكرمي الباد بن احملجوب و اجميعة احميم بنت سالم .

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                            عبد احلليم فتح اهلل.
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محافظة الدارالبيضاء احلي احلسني

مطلب رقم 83 - 64

اسم امللك : " شعــــدر"

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني، حي سيدي اخلدير. 

تاريخ حتديده : 28 يونيو 2017.

املساحة التي أظهرها التصميم : 57 سنتيارا.

نوعه : أرض بها متجر وسكنى بالسفلي وبنايات خفيفة بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : املطلب عدد 2198 - 33؛

شرقا : الزنقة رقم 1؛

جنوبا : الزنقة رقم 21؛

غربـا : الرسم عقاري عدد 37918 - 33.

طالبو التحفيظ : الزوهرة شعدور ومن معها.

مطلب رقم 90 - 64

اسم امللك : “ دار املناني “

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني، حي سيدي اخلدير. 

تاريخ حتديده : 05 فبراير 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 49 سنتيارا.

نوعه : أرض بها مرآب و بنايات من سفلي وطابقني.

اجملاورون : 

شماال : أرض غير محفظة؛

شرقا : أرض غير محفظة؛

جنوبا : الزنقة رقم 4؛

غربـا : الرسم العقاري عدد 18468 - 64.

طالب التحفيظ : إبراهيم املناني.

مطلب رقم 92 - 64

اسم امللك : " دار عكيـــر "

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني، حي سيدي اخلدير. 

تاريخ حتديده : 05 مارس 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 47 سنتيارا.

نوعه : أرض بها مرآب وسكنى بالسفلي وبنايات خفيفة بالسطح.

اجملاورون : 

شماال : أرض غير محفظة؛

شرقا : أرض غير محفظة؛

جنوبا : الزنقة رقم 23؛

غربـا : املطلب عدد 734 - 33.

طالبوا التحفيظ : نعيمة احلسيمي ومن معها.

مطلب رقم 94 - 64

اسم امللك : " دار كمــوش "

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني، حي سيدي اخلدير. 

تاريخ حتديده : 26 أبريل 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 59 سنتيارا.

نوعه : أرض بها بنايات من سفلي وطابقني.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 19645 - 64؛

شرقا : أرض غير محفظة؛

جنوبا : الزنقة رقم 4؛

غربـا : أرض غير محفظة.

طالبا التحفيظ :

1( محمد كموش بنسبة 7/8

2( فاضمة كموش بنسبة 1/8

مطلب رقم 113 - 64

اسم امللك : " دار ميـنــة "

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني، حي سيدي اخلدير. 

تاريخ حتديده : 31 يوليو 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 99 سنتيارا.

نوعه : أرض بها بنايات من سفلي و03 طوابق.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة رقم 4؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 51018 - 33؛

جنوبا : الزنقة رقم 5؛

غربـا : أرض غير محفظة.

طالبة التحفيظ : مينــة بوضــارة.

مطلب رقم 124 - 64

اسم امللك : " ملك أنــس "

موقعه : عمالة مقاطعة احلي احلسني، حي سيدي اخلدير. 

تاريخ حتديده : 15 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 51 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : أرض غير محفظة؛

شرقا : الزنقة رقم 4؛

جنوبا : الزنقة رقم 31؛

غربـا : الزنقة رقم 5.

طالب التحفيظ : أحمد أبوفــدا.

احملافظ على األمالك العقارية بالدار البيضاء احلي احلسني

    عبدالصمد البحـاري
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محافظة احلوز

مطلب رقم 11376  - 65

امللك املسمى : " الدو املعصرة "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوريكة، دوار تكديرت حتت الدوم.

مساحته : 00 هك 06 آر 56 س .

وقع حتديده في : 03 أبريل 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الطريق اإلقليمية 2017 مراكش ستي فاضمة، 

شرقا : ايت اغرم محمد ، ابراغ عبد السالم، 

جنوبا : طريق عرضها 3 امتار، 

غربا : ورثة ابراغ،

طالبة التحفيظ : السيدة مليكة شكير بنت محمد.

مطلب رقم 11411  - 65

امللك املسمى : " وائل "

الكائن : إقليم احلوز دائرة اسني ، جماعة ويركان، دوار تسمرت.

مساحته : 00 هك 01 آر 11 س .

وقع حتديده في : 25 أبريل 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : بصلة احلسني، 

شرقا : لديب محمد وآخرون، 

جنوبا : لديب محمد وآخرون، 

غربا : ممر بدون منفذ عرضه 1.5 متر،

طالب التحفيظ : السيد منشيف نبيل بن حلسن.

مطلب رقم 11455  - 65

امللك املسمى : " تيزة "

الكائن : إقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة اوريكة، دوار اكروفال.

مساحته : 00 هك 20 آر 08 س .

وقع حتديده في : 29 ماي 2019. 

سفلي  من  تقني  ومحل  سفلي  من  بنايات  أربع  بها  أرض   : نوعه 

ومحل  سفلي  من  ودوش  وحمام  للماء  وصهريج  للحارس  ومسكن 

تقني حتت ارضي ونافورة وحديقة ومسبح وبئر.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 5 امتار، 

شرقا : ممر بدون منفذ عرضه 4 امتار، 

جنوبا : حسن ايت توشنت، 

غربا : حسن ايت توشنت،

طالبة التحفيظ : السيدة بشرى بنسليمان بنت محمد.

مطلب رقم 11466  - 65

امللك املسمى : " شفيق 1 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة تزكني، دوار لسهاب اوديد.

مساحته : 05 هك 13 آر 93 س .

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية بها محل تقني وبئر.

-بالنسبة للقطعة األولى : 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت بال احلسني، 

شرقا : ورثة هبالة حلسن، ورثة إبراهيم امزي ، ورثة إسماعيل اصبان، 

جنوبا : إبراهيم خراش، 

غربا : طريق عمومية عرضها 6 امتار،

بالنسبة للقطعة الثانية : 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت بال احلسني، 

شرقا : طريق عمومية عرضها 6 امتار ، 

جنوبا : إبراهيم خراش، 

غربا : ورثة احلسني ايت صالح،

طالب التحفيظ : السيد عزيز شفيق بن عبد القادر.

مطلب رقم 11485  - 65

امللك املسمى : " ملك الساسي 4 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا، دوار بورخوص.

مساحته : 00 هك 09 آر 94 س .

وقع حتديده في : 20 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مصرف ، ورثة اوملول، 

شرقا : ورثة اوملول، 

جنوبا : مصرف ، قناة الري زرابة، 

غربا : الرسم العقاري عدد 21165  - 65،

طالبو التحفيظ : السيد اخملتار الساسي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 12534  - 65

امللك املسمى : " اكركار 20 "

الكائن : إقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اكرفروان، دوار متزغرت.

مساحته : 02 هك 36 آر 01 س .

وقع حتديده في : 26 يوليو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 8190 - 43 ، طريق عمومية عرضها 4 امتار، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 1082 - 65 ، مطلب التحفيظ عدد 11420  - 65، 

مصرف،

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 11419  - 65، 
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غربا : ايت لهري احمد،

طالب التحفيظ : السيد حلسن بنرجدال بن محماد.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد    

 

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6046 - 67

اسم امللك : بئر سفان.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت نعمان، احملل املدعو بئرسفان

وقع حتديده في : فاحت اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 12 هكتار 12 آر 12 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

اجملاورون : 

شماال : محمد اوشطني ومن معه. 

شرقا : املطلب رقم : 244 - 67. 

جنوبا : امللك الغابوي.

غربا : الرسم العقاري رقم : 8317 - ك.

طالبو التحفيظ : البوبكراوي بشرى ومن معها.

مطلب رقم 6047 - 67

اسم امللك : والباشا.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار اكرامن. 

وقع حتديده في : فاحت اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هكتار 86 آر 14 س .

نوعه : أرض فالحية بها بها دار للسكن.

اجملاورون : 

القطعة 1 : 

شماال : ورثة محمد اوزايد. 

شرقا : واد. 

جنوبا : الرسم العقاري رقم : 14034 - 67 وورثة ميمون اولباشا.

غربا : طريق.

القطعة 2 : 

شماال : ورثة محمد اوزايد. 

شرقا : طريق. 

جنوبا : ورثة بناصر الرحموني.

غربا : فاطمة اولباشا ومن معها.

طالب التحفيظ : احلسني والباشا بن بناصر.

مطلب رقم 6048 - 67

اسم امللك : جتنت.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير، دوار ايت بنقسو.

وقع حتديده في : 09 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 39 آر 56 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

القطعة 1 : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 5611 - ك. 

شرقا : طريق. 

جنوبا : فاطمة اإلدريسي.

غربا : شعبة.

القطعة 2 : 

شماال : ورثة اخلياط بوعزة. 

شرقا : شعبة. 

جنوبا : فاطمة اإلدريسي.

غربا : ورثة اخلياط بوعزة.

طالب التحفيظ : مصطفى بنعلي بن محمد.

مطلب رقم 6051 - 67

اسم امللك : بازغيون.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة لقصير دوار ايت علي وبوهو. 

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 31 آر 47 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : احلسن ميسلي. 

شرقا : طريق.

جنوبا : فاطمة ميسلي وداود اخدو والرسم العقاري رقم 14579 - 67.

غربا : محمد طلحة وورثة الزعماري.

طالب التحفيظ : محمد ازحاف بن عالش.

مطلب رقم 6052 - 67

اسم امللك : رمل جحجوح.

مخشون  ايت  دوار  جحجوح،  سبت  جماعة  احلاجب،  إقليم   : موقعه 

ايت حلسن. 

وقع حتديده في : 12 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 84 سنتيار .

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 20107 - 67. 

شرقا : مولود بودرهم.

جنوبا : عبد الكرمي حبور وحميدو احيون ومصطفى سكور وأسماء حداد.

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : احلسني اعموم بن محمد.

مطلب رقم 6055 - 67

اسم امللك : ظهر الدوم.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة احلاجب، حي ايت سعيد. 

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 04 س .

نوعه : دار للسكن تتكون من سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : زنقة. 

شرقا : عمر البوخاري.

جنوبا : عمر البوخاري.

غربا : محمد تشابورت. 

طالب التحفيظ : عبد احلق بولظواهر بن محمد.

مطلب رقم 6056 - 67

اسم امللك : محمد اعيسى.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت يعزم، دوار اكرامن. 

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هكتار 51 آر 95 س .

أول واسطبل  : أرض فالحية بها وبئر وبناية من سفلي وطابق  نوعه 

وبعض أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

القطعة 1 : 

شماال : الرسم العقاري رقم : 18468 - 67.

شرقا : الرسم العقاري رقم : 5261 - ك.

جنوبا : ملك األوقاف.

غربا : طريق. 

القطعة 2 : 

شماال : شعبة والرسم العقاري رقم : 25847 - ك.

شرقا : طريق.

جنوبا : املطلب رقم : 5545 - 67.

غربا : واد. 

طالب التحفيظ : احميدو الطاوس بن والشريف.

مطلب رقم 6057 - 67

اسم امللك : عيادة.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة راس جيري دوار ايت ايروح. 

وقع حتديده في : 24 سبتمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هكتار 30 آر 96 س.

نوعه : أرض فالحية، بها أشجار الفواكه.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 22630 - 67. 

شرقا : الرسم العقاري رقم 21107 - 67 ورثة خليفي بوعزة.

جنوبا : الرسم العقاري رقم 21210 - 67.

غربا : الرسم العقاري رقم 21210 - 67.

طالب التحفيظ : محمد بالي بن ادريس.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يطو  السيدة"  أن  للعموم  باإلعالن  أسفله  املمضي  احملافظ  يتشرف 
ابلوح بنت موح"احلاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم دال 701563 
اقليم  بايت بوهو ايت نعمان  1970، الساكنة  يناير   03 بتاريخ  مزدادة 
نظير  يسلمها  أن  تطلب  املقيدين،  املالكني  احد  بصفتها  احلاجب، 
جديد للرسم العقاري عدد 41085 - 05 ، امللك املدعو" دهاني" الكائن 
بجماعة احلاجب، حي الشريشرة زنقة 08 رقم 46، و ذلك بسبب ضياع 

نظير الرسم العقاري املذكور أعاله.
لذلك بإمكان كل من يهمه األمر أن يتعرض على هذا التسليم في 

أجل خمسة عشر يوما )15( ابتداء من نشر هدا اإلعالن.
احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 30069 - 10
اسم امللك : احلمري.

الشرقية  عمير  بني  قيادة  صالح  بن  الفقيه  ودائرة  اقليم   : موقعه 
جماعة اخللفية احملل املدعو اوالد عبد اهلل. 

وقع حتديده التكميلي في : 13 نوفمبر 2017 .
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 31 ار 66 سنتيار.

نوعه أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون والرمان.
شماال : ابراهيم زغرات؛

شرقا : مصرف ؛
جنوبا : محمد الغط؛

غربا : ممر عمومي.
طالب التحفيظ : املعطي دهابي بن عباس.

مطلب رقم 37627 - 10
اسم امللك : سيدي احمد الضاوي.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو سيدي احمد الضاوي. 
وقع حتديده في : 09 يوليو 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 سنتيار.
نوعه أرض بها بناية دات سفلي وطابق اول ومرافق بالسطح.

شماال : زنقة؛
شرقا : محمد عرشي وزنقة؛

جنوبا : ورثة نيدار بوعبيد بن حمادي؛
غربا : احمد الطوس.

طالب التحفيظ : صالح الدين رشدي بن اجلياللي.
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اعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 6903 - 68
اسم امللك : بلغيوج .

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح منطقة التحفيظ اجلماعي 
املدعوة اخللفية. 

طالب التحفيظ : املولودي الكرمومة.
 845 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 11 مارس 2015.

مطلب رقم 12018 - 68
اسم امللك : الشهاب .

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح منطقة التحفيظ اجلماعي 
املدعوة بني وكيل اوالد زيان. 

طالبو التحفيظ : محمد الدامي بن محمد ومن معه.
 921 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 24 اغسطس 2016.

مطلب رقم 12019 - 68
اسم امللك : الشهاب .

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح منطقة التحفيظ اجلماعي 
املدعوة بني وكيل اوالد زيان. 

طالبو التحفيظ : محمد الدامي بن محمد ومن معه.
 921 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 24 اغسطس 2016.
احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

 

محافظة زواغة - موالي يعقوب

اعالنان ينص عليهما الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني 

للعموم  باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
أن السيد محمد بل عسري الساكن واجلاعل محل إقامته للمخابرة معه 
بفـاس تعاونية االنتصار طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 
 ، بفاس  الكائن   "37 انتصار  املدعو"  للملك  املؤسس   07  -  72012 رقم 

الضويات وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم له سابقا.
في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا 

في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

إقامته  واجلاعل محل  الساكن  بل عسري  السيد محمد  أن  للعموم 

للمخابرة معه بفـاس تعاونية االنتصار طلب أن يسلم له نظير جديد 

للرسم العقاري رقم 72055 - 07 املؤسس للملك املدعـو" انتصار 37 

هـ" الكائن بفاس ، الضويات وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد 

سلم له سابقا.

في إمكان كل شخص يهمه هذا التسليم أن يدلي بتعرضه عليه قانونيا 

في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بزواغة - موالي يعقوب

محمد بوسعيد     

 

محافظة الدار البيضاء املعاريف

 اعالنات ينص عليها الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية 

أن  للعموم  باإلعالم  أسفله  املمضى  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

بوكالة عرفية مؤرخة في  تابت محمد  نيابة عن  الرحيم  السيد حدين عبد 

19 ديسمبر 2019 واجلاعل محل إقامته بحي االمل العمارة 104 رقم 9 ج ج 

البيضاء. طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 41255 - 01  املؤسس 

بسبب  وذلك  بالطو  بالبيضاء حي  الكائن  8/د*  ج  *االندلسية  املدعو  للملك 

ضياع النظير الذي كان سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضى  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

بوكالة  تابت محمد  نيابة عن  الرحيم  السيد حدين عبد  أن  للعموم 

عرفية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019 واجلاعل محل إقامته بحي االمل 

جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  البيضاء.  ج  ج   9 رقم   104 العمارة 

ج  *االندلسية  املدعو  للملك  املؤسس   01  -  40802 العقاري  للرسم 

35/د* الكائن بالبيضاء حي بالطو وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان 

سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.



عدد 1102 - 17 جمادى االخرة 1441 )12 فبراير 2020(1220

أن  للعموم  باإلعالم  أسفله  املمضى  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

أمير  السالم  عبد  زنقة  ب41  إقامته  محل  واجلاعل  امسكان  السيد محمد 

العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  البيضاء.  غاندي  شارع 

45994/س املؤسس للملك املدعو *ستيرن* الكائن بالبيضاء حي بالطو وذلك 

بسبب ضياع النظير الذي كان سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

باإلعالم  أسفله  املمضى  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

بوكالة  تابت محمد  نيابة عن  الرحيم  السيد حدين عبد  أن  للعموم 

عرفية مؤرخة في 19 ديسمبر 2019 واجلاعل محل إقامته بحي االمل 

العمارة 104 رقم 9 ج ج البيضاء. طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم 

العقاري 2582/س املؤسس للملك املدعو *فينا* الكائن بالبيضاء حي 

املعاريف وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على االمالك العقارية بالدار البيضاء املعاريف

محفوظ كونبارك    

 

 محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 12581 - 75

اسم امللك : ارض احلطة.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، حي القرية.

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2016.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 آر 53 سنتيار.

نوعها : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 7719 - 75؛

شرقا : عائشة بنهنية ؛

جنوبا : طريق عمومية عرضها 05 امتار

غربا : احمد بنهنية

طالب التحفيظ : بوشعيب بنهنية بن محمد. 

مطلب رقم 45744 - 75

اسم امللك : بالد رمولة.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

دوار سيدي عبد القادر.

وقع حتديده في : 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 40 آر 09 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 5 امتار؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31450 - 75 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31450 - 75

عدد  التحفيظ  75،مطلب   -  31457 عدد  التحفيظ  مطلب   : غربا 

30451 - 75،رسم عقاري عدد 5385 - 75.

طالبو التحفيظ : امحمد حكامي بن بوشعيب ومن معه.

مطلب رقم 45746 - 75

اسم امللك : بالد الرمولة.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار سيدي عبد القادر.

وقع حتديده في : 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 23 آر 97 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 31450 - 75؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31450 - 75 ؛

جنوبا : حكامي امحمد واملكناوي العوني

غربا : مطلب التحفيظ عدد 31450 - 75.

طالبو التحفيظ : امحمد حكامي بن بوشعيب ومن معه.

مطلب رقم 45747 - 75

اسم امللك : بالد احملرش.

الشعيبات،  اسماعيل، جماعة  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

دوار سيدي عبد القادر.

وقع حتديده في : 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 46 آر 95 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 31456 - 75 وورثة اوالد علي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31343 - 75 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 31343 - 75

عدد  التحفيظ  ومطلب   75  -  31142 عدد  التحفيظ  مطلب   : غربا 

31066 - 75 ومطلب التحفيظ عدد 31455 - 75.

طالبو التحفيظ : امحمد حكامي بن بوشعيب ومن معه.

مطلب رقم 56960 - 75

اسم امللك : بالد مشرية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة مكرس، دوار الرواحلة.

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار70 آر 42 سنتيار.
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نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

القطعة 1 : 

شماال : ورثة بلعقدة وعلي اوداود؛

شرقا : علي اوداود وطريق عمومية عرضها 10 امتار ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 56954 - 75؛

غربا : بوشوكة بوشعيب؛

القطعة 2 : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 امتار ؛

شرقا : مصطفى رحوسي؛

جنوبا : ابو الفضل احمد ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 56954 - 75؛

طالب التحفيظ : سعيد بن جنمة بن عبد اهلل.

مطلب رقم 56963 - 75

اسم امللك : بالد احلطة.

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار العليوات.

وقع حتديده في : 29 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34 آر 91 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها اشجار.

اجملاورون : 

شماال : حشان بوشعيب؛

شرقا : رسم عقاري عدد 7750 - 75 ؛

جنوبا : طريق عمومية وجويران اسماعيل؛

غربا : اجويران عبد الكبير؛

طالب التحفيظ : محمد جويران بن اسماعيل.

مطلب رقم 56965 - 75

اسم امللك : أرض البودالية 6.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد افرج، دوار 

اوالد حجاج.

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 آر 75 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 69868 - 08 ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 6376 - 75؛

غربا : رسم عقاري عدد 6376 - 75؛

طالب التحفيظ : عبد العزيز منعاوي بن محمد.

مطلب رقم 56966 - 75

اسم امللك : أرض النخلة.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة مكرس، دوار الدرارسة.

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 آر 72 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عبد اهلل عنيبرة بن الردان ؛

شرقا : مصطفى عنيبرة وورثة مسعود بن شوكة ؛

جنوبا : مصطفى عنيبرة ؛

غربا : ورثة امبارك بن الصغير؛

طالبة التحفيظ : فاطمة اعنيبرة بنت محمد.

مطلب رقم 56967 - 75

اسم امللك : أرض احلطة .

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة مكرس، دوار الدرارسة.

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 آر 80 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية بها بنايات وأشجار.

اجملاورون : 

شماال : ورثة امبارك بن الصغير ومصطفى اعنيبرة ؛

شرقا : مصطفى عنيبرة وورثة مسعود بن شوكة ؛

جنوبا : مصطفى عنيبرة بن امبارك طريق عمومية عرضها 05 امتار ؛

غربا : عبد اهلل عنيبرة بن الرداد ومحمد عنيبرة ؛

طالب التحفيظ : فاطمة اعنيبرة بنت محمد.

مطلب رقم 56981 - 75

اسم امللك : براحل .

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل، دوار الكدارة.

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 93 سنتيار.

نوعها : ارض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة درازي ؛

شرقا : جناة دحمان ؛

جنوبا : ممر عمومي ؛

غربا : طريق عمومية ؛

طالب التحفيظ : عباس الدحماني .
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مطلب رقم 56991 - 75
اسم امللك : بالد بوخالفة .

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة اوالد حمدان، 
دوار الكوايل.

وقع حتديده في : 29 اغسطس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 83 آر 28 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية .
اجملاورون : 

شماال : ورثة ملغاري مطلب عدد 10532 - 75 ومطلب عدد 10525 - 75 ؛
شرقا : مطلب عدد 10521 - 75 ومطلب عدد 11260 - 75 ؛

جنوبا : مطلب عدد 11274 - 75 ؛
غربا : ورثة بن قدور ومطلب عدد 11252 - 75 ومطلب عدد 11255 - 75؛

طالب التحفيظ : عبد الكرمي عقدة بن املصطفى .

مطلب رقم 56995 - 75
اسم امللك : طريق الرمل .

موقعه : إقليم سيدي بنور، دائرة الزمامرة، جماعة الواليدية، دوار الباكير.
وقع حتديده في : 29 اغسطس 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 11 آر 47 سنتيار.
نوعها : ارض فالحية .

اجملاورون : 
شماال : ورثة امحمد بن بوشتة ؛
شرقا : ورثة امحمد بن بوشتة ؛

جنوبا : ورثة حيمر وطريق عمومية
غربا : الطريق؛

طالب التحفيظ : عبد الرحيم بوسمكان بن احملجوب .
احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

عبد الرحمان دريوش   

 

محافظة وجدة - اجناد

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أسفله  املمضي  أجناد  بوجدة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
باإلعالم للعموم أن السيدة حفيظة بن حادين بنت محمد ، الساكنة 
 ، وجدة  الثالث  الطابق   8 رقم  او  بلوك  العرفان جتزئة الكولني  بشارع 
طلبت أن يسلم لها نظيرا جديدا للرسم العقاري رقم 15751 - 77 
املؤسس للملك املدعو »لكولني 7-50 « الكائن بوجدة ، وذلك بسبب 

ضياع النظير الذي سلم لها سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن باجلريدة الرسمية.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد 

عونة كمال    

 

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 2427 - 38

اسم امللك : "حفرة سيدي قدور".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة سيدي يحيى زعير، دوار الرمامحة.

وقع حتديده في : 18 يناير 2008 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 20 هـ 00 آر 25 س.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي وبئرين وصهريج ومستودع .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 45368 - ر وورثة احلاج الطاهر بن أحمد 

وطالب التحفيظ. 

شرقا : أميز وبن عمور وطالب التحفيظ.

جنوبا : طالب التحفيظ وممر عرضه 03 أمتار واحلوام عزوز وورثة الغندور 

وطريق عرضها 06 أمتار.

غربا : الرسم العقاري عدد 19898 - 78 ومطلب عدد 654 - 25 وطريق 

عرضها 06 أمتار وطالب التحفيظ.

طالبو التحفيظ : السيد محمد بن سعيد اجنار ومن معه

مطلب رقم 923 - 78

اسم امللك : ملك علي بوعزة.

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة الصباح دوار برنيس اوالد غامن.

وقع حتديده في : 11 فبراير 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 هـ 26 آر 27 س.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : السية احمد بن حميدة 

شرقا : ممر عرضه مترين و ورثة احلاج بن عيسى الواعر.

جنوبا : ورثة السية امحمد و الرسم العقاري عدد 18628 - 78.

غربا : الرسم العقاري عدد 17936 - 78.

طالب التحفيظ : السيد محمد ضياء البرنوسيى بن محمد. 

مطلب رقم 2231 - 38

اسم امللك : احلرشية.

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة الصباح دوار اوالد يحي بن علي.

وقع حتديده التكميلي في : 15 مارس 2019 .
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 02 هـ 00 آر 01 س.

نوعه : أرض فالحية بها ضاية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة احلاج محمد 

شرقا : طريق معبدة.

جنوبا : طريق معبدة.

غربا : مطلب التحفيظ عدد 202 - 78.

طالبو التحفيظ : السيد عبد اهلل منصر بلحاج و من معه. 

مطلب رقم 937 - 78

اسم امللك : سانية.

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة عني عتيق دوار النويفات.

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 07 آر 90 س.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : صحراوي الوردي و الرسم العقاري عدد 41771 - 78 

شرقا : نظيفي محمد.

جنوبا : ممر عرضه 3.50 مترا.

غربا : طريق رئيسية 4022.

طالبة التحفيظ : السيدة فاطمة كتمي بنت عبد السالم.

مطلب رقم 931 - 78

اسم امللك : عني حلوي 5".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة عني عتيق دوار اوالد سالمة.

وقع حتديده في : 29 ابريل 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 76 آر 83 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

التحمالت : خط كهربائي منخفض التوتر.

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومية عرضها 10 امتار. 

شرقا : الرسم العقاري 578 - 78.

جنوبا : الرسم العقاري 29822 - ر و شعبة عني احللوي.

غربا : الرسم العقاري عدد 54857 - 78 ..

طالبو التحفيظ : السيد حلسن احلميري بن ادريس ومن معه.

مطلب رقم 929 - 78

اسم امللك : النخيلة".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة عني عتيق دوار النويفات.

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 هـ 98 آر 01 س.

نوعه : أرض فالحية بها بئران.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 463 - 78 و ورثة ميرة بوزيدي 

شرقا : الرسمني العقاريني 47009 - 78 و 1931 - ر.

جنوبا : طريق عمومية.

غربا : الرسم العقاري عدد 12937 - 78 و امليلودي لعميم و من معه.

طالبو التحفيظ : السيد امليلودي لعميم بن بوشتى ومن معه 

مطلب رقم 892 - 78

اسم امللك : ظهر بوزيد".

موقعه : عمالة الصخيرات متارة، جماعة عني عتيق دوار النويفات.

وقع حتديده في : 17 يونيو 2019 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري هي : 01 هـ 17 آر 09 س.

نوعه : أرض فالحية.

التحمالت : خط كهربائي متوسط التوتر

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 16295 - 78 

شرقا : اجلزولي بوعزة.

جنوبا : ممر عرضه 3.75 متر.

غربا : طريق عرضها 20 مترا و طالب التحفيظ.

طالبو التحفيظ : السيد امليلودي لعميم بن بوشتى ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بالهرهورة – الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

 

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4361 - 79

اسم امللك : الفيضة.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو : " 

دوار ابرحوتن ".

تاريخ حتديده : 07 نوفمبر 2018 و18 يونيو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 04 س.

من  يتكون  تراب  من  وبناء  مختلفة  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعه 

سفلي. 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ؛

شرقا : طالب التحفيظ؛

جنوبا : ورثة اوالد البقال ايكن؛

غربا : ورثة اوالد امحمد ايكن وواد صاكة.

طالب التحفيظ : السيد ادريوش ايكن بن محمد.
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مطلب رقم 4414 - 79

اسم امللك : البعيرات.

: إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية املريجة، احملل املدعو :  موقعه 

" ارشيدة ".

تاريخ حتديده : 26 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آ 90 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة رشيدي محمد؛

شرقا : ممر عمومي؛

جنوبا : ساقية عمومية؛

غربا : صديق بن محمد.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

مطلب رقم 4488 - 79

اسم امللك : املهدي.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " الغربية ". 

تاريخ حتديده : 04 أبريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 52 آ 90 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 4473 - 79؛

شرقا : مشروع زنقة وورثة احلاج احمد القندسي؛

جنوبا : قندسي فاطنة؛

غربا : الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بني جرسيف وصاكة.

طالب التحفيظ : السيد احلسن قندسي بن زكاغ.

مطلب رقم 4494 - 79

اسم امللك : اخملتار.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية هوارة أوالد رحو، احملل 

املدعو : " حوض الرمت ".

تاريخ حتديده : 06 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آ .

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول وغرفة للغسيل. 

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 9466 - 79؛

شرقا : زنقة؛

جنوبا : كماري عبد الرحيم؛

غربا : رشيد العباس وأحمد ازرف.

طالب التحفيظ : السيد اخملتار احلسايني ابن عياد.

مطلب رقم 4499 - 79

اسم امللك : ملك محمد.

موقعه : مدينة جرسيف، احملل املدعو : " اوالد حموسة "

تاريخ حتديده : 22 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 16 آ 14 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون : 

شماال : منير كرماط؛

شرقا : ورثة عالل بن محمد بن علي شادلي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 434 - 79؛

غربا : ساقية عمومية.

طالب التحفيظ : السيد محمد رامي بن عبد الكرمي.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح           

 

محافظة اشتوكة ايت باها

مطلب رقم 2814 - 80 

اسم امللك : " ملك بوجليل 1 "

موقعه : حي التوامة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في 20 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 سنتيار.

نوعه : دار للسكن مكونة من طابق سفلي و طابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : جودات ربيعة ؛

شرقا : غفير احلسني ؛ 

جنوبا : عبيد محمد ؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : عبد السالم بوجليل بن الصديق.

مطلب رقم 1369 - 80 

اسم امللك : "البركة "

إقليم  ماسة  القروية  اجلماعة  بوالفضايل  سيدي  دوار   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في : 22 يوليو 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 14 ار 11 سنتيار.

نوعه : أرض عارية مكونة من قطعتني.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 3674 - 80 و ملك الغير ؛
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شرقا : ورثة بعزي ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 16125 - 60 ؛

غربا : ملك البحري.

طالبو التحفيظ : احلسني أبوغال بن أحمد و من معه.

مطلب رقم 2818 - 80 

اسم امللك : "حجاوي "

موقعه : دوار أيت واكمار اجلماعة القروية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها

وقع التحديد في : 21 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 56 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : فتيحة بيزران ؛

شرقا : عبد اهلل الكناوي ؛ 

جنوبا : عبد الفتاح ستفي و الرحالي مباركة ؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : نبيل حجاوي بن عباس.

مطلب رقم 2810 - 80 

اسم امللك : "ملك بوطاهر "

إقليم  الصفاء  وادي  القروية  اجلماعة  وارغن  أيت  فدان   : موقعه 

أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في : 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية مكونة من طابق سفلي و اخر علوي.

اجملاورون : 

شماال : سعيد أحمو ؛

شرقا : بوجمعة بوخلير لطيفة تابودرارت ؛ 

جنوبا : أيت بال أحمد ؛

غربا : زنقة.

طالب التحفيظ : عبد اهلل بوطاهر بن عبد الوهاب.

مطلب رقم 2798 - 80 

اسم امللك : "السعادة "

موقعه : مزارع البويبات اجلماعة القروية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في : 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 هكتار 84 ار 60 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية مكونة من طابق سفلي و حوض و بئر.

اجملاورون : 

شماال : ايدر عبد اهلل ؛

شرقا : بوعدول احلسن و مبارك احلسني ؛ 

جنوبا : ورثة احلسن أومسود و محمد أوعلي و أحليان رشيد ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 11447 - 80 و مامروز علي.

طالب التحفيظ : أحليان رشيد.

مطلب رقم 2783 - 80 

اسم امللك : "واقسيم أمينة 2 "

موقعه : دوار اخلربة اجلماعة القروية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في : 29 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 16 ار 55 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : عائشة واقسيم ؛

شرقا : عائشة واقسيم ؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق معبدة.

طالبة التحفيظ : واقسيم أمينة بنت حلسن.

مطلب رقم 2771 - 80 

اسم امللك : "زاينة واقسيم "

موقعه : دوار اخلربة اجلماعة القروية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في : 29 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار 97 ار 36 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق معبدة؛ 

الرسم  و  أجنكال  علي  و   09  -  47346 عدد  العقاري  الرسم   : جنوبا 

العقاري عدد 47346 - 09 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 27612 - 60.

طالبو التحفيظ : فاطمة واقسيم بنت بوسالم و من معها.

مطلب رقم 2766 - 80 

اسم امللك : "ملك الكارح "

موقعه : دوار اخلربة اجلماعة القروية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في : 22 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 30 ار 61 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بيوت بالستيكية و بنايتني مكونتني من طابق 

سفلي و حوض.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5875 - 80 ؛
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شرقا : الرسم العقاري عدد 55711 - 09 ؛ 

جنوبا : عائشة حدوش ؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : احلسن الكارح بن عبد اهلل.

مطلب رقم 2763 - 80 

اسم امللك : "حدب أيت احلاج "

موقعه : دوار البويبات اجلماعة القروية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في : 17 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 82 ار 51 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 5295 - 80 ؛

شرقا : طريق و إيجة صبري و الرسم العقاري عدد 8562 - 80 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 5168 - 80 ؛

غربا : عائشة املتوكل.

طالب التحفيظ : احلسن الدباقي بن محمد.

مطلب رقم 2756 - 80 

اسم امللك : "ملك إبراهيم فندي "

موقعه : دوار توريرت أومعال اجلماعة القروية سيدي بوسحاب إقليم 

أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في : 16 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 10 ار 11 سنتيار.

نوعه : أرض مسيجة بها بناية في طور اإلجناز.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : علي أوحنون ؛ 

جنوبا : طريق معبدة و الرسم العقارية عدد 5897 - 80 ؛

غربا : مصطفى أوحنون.

طالب التحفيظ : إبراهيم فندي بن محمد.

مطلب رقم 2745 - 80 

اسم امللك : "عند سيدي أيوب الغرب "

موقعه : دوار أغروض اجلماعة القروية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في : 08 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 ار 27 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 2744 - 80 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 2744 - 80 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13638/س ؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : جامع كرميي بن العربي.

مطلب رقم 2747 - 80 

اسم امللك : "رويسات الشجر "

موقعه : دوار أغروض اجلماعة القروية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في : 08 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 32 ار 97 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ورثة أيت عمر إبراهيم أوعلي و أوحكري إبراهيم ؛ 

جنوبا : ملك الغير و الرسم العقاري عدد 2114 - 80 ؛

غربا : ورثة احلاج محمد كرميي.

طالب التحفيظ : جامع كرميي بن العربي.

مطلب رقم 2744 - 80 

اسم امللك : "عند سيدي أيوب شرقي "

موقعه : دوار أغروض اجلماعة القروية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في : 08 ابريل 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هكتار 66 ار 22 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من طابق سفلي مهجورة و حوضني و بئرين.

اجملاورون : 

شماال : مارا مبارك و جمعية أغروض و طريق ؛

شرقا : مقبرة و ورثة أيت إيدر منصور ؛ 

جنوبا : ملك الغير و الرسم العقاري عدد 4124 - 80 و الرسم العقاري 

عدد 89939 - 09 و الرسم العقاري عدد 13638/س ؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 2745 - 80 و طريق.

طالب التحفيظ : علي كرميي بن العربي.

مطلب رقم 2799 - 80 

اسم امللك : " صوفيا "

موقعه : مزارع كوحايز اجلماعة القروية إنشادن إقليم أشتوكة-أيت باها

وقع التحديد في : 13 ماي 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 04 هكتار 40 ار 30 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية مكونة من طابق سفلي و حوض و بئر.

اجملاورون : 

الرسم  و  أحليان  رشيد  و   80  -  12955 عدد  العقاري  الرسم   : شماال 

العقاري عددى 11564 - 80 ؛
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شرقا : ميلود بن سعيد ؛ 

جنوبا : ميلود بن سعيد ؛

غربا : اخلوزاعي احلسني و ورثة علي بن حماد .

طالب التحفيظ : أحليان رشيد.

إصالح خطأ - إصالح خطأ يتعلق بامللك املسمى : "أدوز"، 

مطلب التحفيظ رقم : 1067 - 80، الذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية بتاريخ 06 يوليو 2016 عدد 914 ورد بها خطأ،

فإنه بدال من : 

طالب التحفيظ :

1 - محمد بوكنيد بن مبارك ، بنسبة 14/104.

2 - صفية بومهاود بنت محمد ، بنسبة 13/104.

3 - احلسن بوكنيد بن مبارك ، بنسبة 14/104.

4 - فاضمة بوكنيد بنت مبارك ، بنسبة 07/104.

5 - احلسن بوكنيد بن مبارك ، بنسبة 14/104.

6 - عائشة بوكنيد بنت مبارك ، بنسبة 07/104.

7 - رقية بوكنيد بنت مبارك ، بنسبة 07/104.

8 - عبد اهلل بوكنيد بن مبارك ، بنسبة 14/104.

9 - إسماعيل بوكنيد بن مبارك ، بنسبة 14/104.

يجب قراءة : 

طالب التحفيظ :

1 - محمد بوكيند بن مبارك ، بنسبة 14/104.

2 - صفية بومهاوت بنت محمد ، بنسبة 13/104.

3 - احلسن بوكيند بن مبارك ، بنسبة 14/104.

4 - فاضمة بوكيند بنت مبارك ، بنسبة 07/104.

5 - احلسن بوكيند بن مبارك ، بنسبة 14/104.

6 - عائشة بوكيند بنت مبارك ، بنسبة 07/104.

7 - رقية بوكيند بنت مبارك ، بنسبة 07/104.

8 - عبد اهلل بوكيند بن مبارك ، بنسبة 14/104.

9 - إسماعيل بوكيند بن مبارك ، بنسبة 14/104.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى

"دوار تن داود جماعة وادي الصفاء أشتوكةأيت باها "

مطلب التحفيظ رقم : 3007 - 80، الذي نشرت خالصة مطلبه 

باجلريدة الرسمية بتاريخ 30 اكتوبر 2019 عدد 1087 ورد بها خطأ،

فإنه بدال من : 

املوقع : دوار إغرايسن اجلماعة القروية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-

أيت باها.

يجب قراءة : 

املوقع : دوار تن داود اجلماعة القروية وادي الصفاء إقليم أشتوكة-أيت باها.

احملافظ على األمالك العقاري باشتوكة ايت باها 

محمد بلقايد   

محافظة تيفلت

مطلب رقم 1262 - 81

اسم امللك :  " القدس 333 أ".

موقعه : مدينة تيفلت ودادية القدس.

وقع حتديده في : 25 فبراير 2019.

نوعه : ارض بها بناية من سفلي وطابق اول. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 72 س.

اجملاورون : 

شماال : القفساوي فتيحة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛ 

غربا : نعوارة سعيد؛

طالبة التحفيظ : فاظمة القفساوي بنت محمد.

مطلب رقم 1297 - 81

اسم امللك :  " فدان احملبة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار الزبالة.

وقع حتديده في : 22 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 68 آر 97 س.

اجملاورون : 

شماال : طريق من ورائها الرسم العقاري رقم 35993 - 16؛

شرقا : ورثة ادريس بوعزيزي؛

جنوبا : بودانة السايب؛ 

غربا : بودانة السايب ؛

طالبو التحفيظ : حفيظ الكامونية بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 1305 - 81

اسم امللك :  " عني الكصب".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

وقع حتديده في : 02 يوليو 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 50 آر 24 س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة الزايدي حمادي؛

شرقا : ورثة الزايدي حمادي ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 3752 - 16؛ 

غربا : طريق عمومية ؛

طالبة التحفيظ : ارقية الفجري بنت قدور.
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مطلب رقم 1336 - 81

اسم امللك :  " فدان السحمودي".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

وقع حتديده في : 14 مارس 2019.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار وبناية من سفلي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 35 آر 82 س.

اجملاورون : 

القطعة االولى : 72 آر 20 س.

شماال : ورثة لهوير حمادي بن ادريس؛

شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : السعدي محمد بن حيمد؛ 

غربا : ورثة لهوير حمادي بن ادريس ؛

القطعة الثانية : 63 آر 62 س.

شماال : ورثة لهوير حمادي بن ادريس؛

شرقا : طريق عمومية ؛

جنوبا : السعدي محمد بن حيمد؛ 

غربا : طريق عمومية ؛

طالب التحفيظ : جمال السحمودي بن محمد.

مطلب رقم 1390 - 81

اسم امللك :  " فدان احلمري".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت حدو.

وقع حتديده في : 29 ابريل 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 85 آر 20 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 51084 - 16؛

شرقا : معزاز عزات؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 10887 - 81؛

غربا : الرسم العقاري رقم 8652 - 81 وطامو القويسمي؛

طالب التحفيظ : عبد السالم احيزون بن علي.

مطلب رقم 1401 - 81

اسم امللك :  " عني بغالة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت مالك دوار ايت بوزيان.

وقع حتديده في : 13 ماي 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 50 آر 20 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 23744 - 16؛

شرقا : واد عني بغالة؛

جنوبا : حسن بريكيش؛

غربا : ممر خاص من ورائه عائشة بريكيش؛

طالب التحفيظ : الطيبي بريكيش بن ملوك.

مطلب رقم 1402 - 81

اسم امللك :  " القرشاوني".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

وقع حتديده في : 13 ماي 2019.

نوعه : ارض فالحية بها بئر. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 77 آر 85 س.

اجملاورون : 

شماال : محمد بنعاشير؛

شرقا : العربي بن الغازي احملجوب؛

جنوبا : طريق عمومية؛ 

غربا : الرسم العقاري رقم 11763 - 16؛

طالب التحفيظ : محمد عابد بن عمر.

مطلب رقم 1403 - 81

اسم امللك :  " لهميل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت ايشي.

وقع حتديده في : 17 يوليو 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 52 آر 94 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي؛

شرقا : الكش يطو؛

جنوبا : العلوش بن احلسني، ماحوت بن الكبير؛

غربا : ماحوت بن الكبير ؛

طالب التحفيظ : مولود الدالل بن علوش.

مطلب رقم 1415 - 81

اسم امللك :  " فدان الزنقة".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار احلرابلة.

وقع حتديده في : 27 اغسطس 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار زيتون، اسطبل ومسكن. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 30 آر 78 س.

اجملاورون : 

شماال : الكوزي خميس؛

شرقا : خربوش املعطي؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : خربوش حكيم؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل خربوش بن ميلود.
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مطلب رقم 1436 - 81

اسم امللك :  " فدان الرمل".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار ايت يخلف.

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 22 آر 46 س.

اجملاورون : 

شماال : ادريس قرواش؛

شرقا : ورثة موسى احماين؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربا : ورثة علي شهبون؛

طالب التحفيظ : ادريسي جواد بن جلول.

مطلب رقم 2814 - 16

اسم امللك :  " فدان الرمل" 

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار ايت محمد اوعبد اهلل.

وقع حتديده في : 31 اكتوبر 1989.

نوعه : ارض فالحية بها بناية من سفلي وإسطبل.

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 22 آر 50 س.

اجملاورون : 

شماال : غامن بن محمد؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2127 - 16؛ 

جنوبا : ورثة عقى بن التهامي؛ 

غربا : طريق عمومية من ورائها الرسم العقاري رقم -27432ر.

طالبو التحفيظ : احمد بكار بن غامن ومن معه.

مطلب رقم 6129 - 16

اسم امللك :  " ملك السعادة".

موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد.

وقع حتديده في : 24 يوليو 2019.

نوعه : ارض من سفلي وطابقني علويني. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 85 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 34453 - 16؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 3201 - 81؛

طالب التحفيظ : احليمر بودريس بن العربي.

مطلب رقم 11630 - 16

اسم امللك :  " تكركورين".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة خميس سيدي يحيى دوار ايت بنحدو.

وقع حتديده في : 22 ديسمبر 1999.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 03 هـ 16 آر 50 س.

اجملاورون : 

شماال : قدميي سعيد، قدميي بناصر، احلاج ادريس بن محمد؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 10488 - 16، عالل بن محمد، بوكريعة 

امحمد، بوكريعة يزة، بوكريعة فاطمة؛

جنوبا : العالية بنت العربي؛

: السعداوي محمد، محمد بن عبد السالم، الطريق العمومية  غربا 

من ورائها عالل بن محمد ومحمد بن عبد السالم؛

طالب التحفيظ : حلرش بوعزة بن بنعاشير.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

زكرياء الدغمي    

 

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 1883 - 82

اسم امللك : "دار اخلير" ؛

احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم  إقليم   : موقعه 

املدعو "حي الهدى".

وقع حتديده في : 28 يونيو 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68 سنتيارا.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول .

اجملاورون : 

شماال : مرشيد عزيز ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 6767 - 68 ؛ 

جنوبا : حسن السعادة؛

غربا : زنقة. 

طالبة التحفيظ : فاطمة جحى بنت الكبير.

مطلب رقم 1979 - 82

اسم امللك : "تردك" ؛

الشرقية  بني موسى  دائرة  بن صالح  الفقيه  إقليم  إقليم   : موقعه 

قيادة وجماعة أوالد زمام احملل املدعو" أوالد زهرة أوالد زمام ".

وقع حتديده في : 13 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 24 آر 54 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 7426 - 68 ؛
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شرقا : الطريق اجلهوية رقم 309 ؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 6114 - 68؛

غربا : همسي محمد. 

طالبو التحفيظ : محمد جنمي بن الكبير ومن معه.

مطلب رقم 2025 - 82

اسم امللك : "الدار" ؛

الشرقية  بني موسى  دائرة  بن صالح  الفقيه  إقليم  إقليم   : موقعه 

قيادة وجماعة أوالد زمام احملل املدعو"أوالد زمام فخدة املرازقة ".

وقع حتديده في : 20 ماي 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 66 سنتيارا.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابقني علويني.

اجملاورون : 

شماال : لكبير اسماعيل ؛

شرقا : زنقة ؛ 

جنوبا : لكبير لوفا؛

غربا : لكبير اسماعيل. 

طالب التحفيظ : سعيد احلزم بن املصطفى.

مطلب رقم 2056 - 82

اسم امللك : "جنات" ؛

احملل  السبت  سوق  مدينة  صالح  بن  الفقيه  إقليم  إقليم   : موقعه 

املدعو "حي الياسمني 2".

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 99 سنتيارا.

نوعه : أرض عارية .

اجملاورون : 

شماال : زنقة ؛

شرقا : زنقة ؛ 

جنوبا : احمد لبزيوي؛

غربا : حسن فنان. 

طالبة التحفيظ : عزيزة متيم بنت العربي بن رحال.

مطلب رقم 1168 - 68

اسم امللك : "دراع" ؛

موقعه : إقليم إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الغربية قيادة 

وجماعة حد بوموسى احملل املدعو "أوالد امحمد".

وقع حتديده في : 05 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65آر 39 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية .

اجملاورون : 

شماال : طريق عمومي؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 31500 - 10 ؛ 

جنوبا : طالبي التحفيظ؛

غربا : طريق. 

طالبو التحفيظ : محمد االساب بن الكبير ومن معه

مطلب رقم 4453 - 68

اسم امللك : "السعادة" ؛

موقعه : إقليم إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الغربية قيادة 

وجماعة أوالد ناصر احملل املدعو "أوالد ايلول".

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 15 آر 59 سنتيارا

نوعه : أرض فالحية بها بئر وبجزء منها بناية ذات سفلي .

اجملاورون : 

شماال : احمد عبدالوي ؛

شرقا : ورثة فاطني العربي؛ احمد فاطني ؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : طريق عمومي. 

طالبو التحفيظ : يونس فاطني بن العربي ومن معه.

مطلب رقم 35225 - 10

اسم امللك : "حلروش" ؛

موقعه : إقليم إقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الغربية قيادة 

وجماعة دار ولد زيدوح احملل املدعو "أوالد النيفاوي".

وقع حتديده في : 10 سبتمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 53 آر 78 سنتيارا.

نوعه : أرض فالحية بها بئر .

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 1021 - 82 ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 1826 - 82 ؛ 

جنوبا : الكرشي احلاج امبارك؛

غربا : الرسم العقاري عدد 1259 - 82؛ مطلب التحفيظ عدد 464 - 82. 

طالبو التحفيظ : محمد حضراوي بن الكبير ومن معه.

مطلب رقم 2043  - 82

اسم امللك : " القادري" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح جماعة وقيادة أوالد زمام احملل املدعو 

"أوالد مراح".

وقع حتديده في : 22 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30آر 37 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة صالح القادري بن عبد الرحمان؛
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شرقا : ورثة صالح القادري بن عبد الرحمان؛ 

جنوبا : ورثة رمزي امحمد بن حمادي؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 1992 - 82. 

طالبي التحفيظ : فاطمة القادري بنت الطاهر ومن معها.

مطلب رقم 2048  - 82

اسم امللك : " ملك أكرم " ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت احملل املدعو " 

حي الرجاء ".

وقع حتديده في : 15 اغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 50 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول .

اجملاورون : 

شماال : حسن عصيف؛

شرقا : زنقة؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : بوصليح مولود. 

طالب التحفيظ : املصطفى حلوم بن عبد القادر.

مطلب رقم 2058  - 82

اسم امللك : " العماري" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت احملل املدعو " 

حي الهدى ".

وقع حتديده في : 08 اكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01آر 01 سنتيار.

نوعه : أرض بناية ذات سفلي به مرآب.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 14605 - 68؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 37114/10؛

غربا : زنقة. 

طالب التحفيظ : لبداوي عماري بن احلسني.

مطلب رقم 2059  - 82

اسم امللك : " دكير" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح جماعة وقيادة سيدي عيسى احملل 

املدعو "سيدي عيسى".

وقع حتديده في : 08 اكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30آر 37 سنتيار.

نوعه : أرض بجزء منها بناية ذات سفلي.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : ورثة خمليط احلاج امحمد؛ 

جنوبا : زنقة؛

غربا : زنقة. 

طالبي التحفيظ : احلبيب دكير بن احمد ومن معه.

مطلب رقم 2060  - 82

اسم امللك : " اميان" ؛

احملل  السبت  بن صالح جماعة مدينة سوق  الفقيه  إقليم   : موقعه 

املدعو "حي الندلس".

وقع حتديده في : 23 اكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 53 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ادريس اخليراني؛

شرقا : كركوري محمد- حسن رضوان؛ 

جنوبا : عبد الرحيم رضوان؛

غربا : ممر. 

طالبي التحفيظ : خديجة الكاس بنت محمد ومن معها.

مطلب رقم 2889-68

اسم امللك : " ملك مبدوع 2" ؛

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت احملل املدعو " 

حي الرجاء ".

وقع حتديده في : 03 اكتوبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 85 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : سطيف محمد؛

شرقا : طالب التحفيظ؛ 

جنوبا : وديعي عبد اجمليد؛

غربا : عشاق احلسني. 

طالبي التحفيظ : محمد مبدوع بن عبد الرحمان ومن معه.

احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - اوالد النمة 

كرمي ناجيم    


