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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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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: عمراين.
نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه: إقليم جرادة، جماعة لعوينات القروية، قيادة لعوينات القروية.
مساحته : 18 آر 81 س تقريبا.

حدوده : 
شماال : الطريق17؛

شرقا: مومنة عمراوي؛ 
جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 607؛

غربا: ورثة العيد عالوي.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :
رقم  األمالك  - رسم ملكية عدلي عدد 150 صحيفة 331 كناش   1
للمحكمة  التابع  األسرة  قضاء  )قسم   2018 أكتوبر    02 بتاريخ   22

االبتدائية بوجدة(.
- رسم شراء عدلي عدد 96 صحيفة 204 كناش األمالك رقم 23   2
التابع  جرادة  الشرعي-مركز  التوثيق  )قسم   2020 فبراير    05 بتاريخ 

للمحكمة االبتدائية بوجدة(.
على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا .
          احملافظ على األمالك العقارية بوجدة 

             عمر أزرقان

محافظة مكناس - املنزه

مطلب رقم 29613 - 05 
تاريخ االيداع :17 فبراير 2020؛

 طالب التحفيظ : السيد علي أيت احمد بن احمد:
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اهلل معنا"؛

نوعـه: أرض عارية؛ 
موقعه : عمالة مكناس، ويسالن، دوار السوسي ؛

مساحته : 3آ 55 س؛
اجملاورون : 

شماال: زنقة؛
شرقا: زنقة؛ 

جنوبا : زنقة ؛ 
غربا : السيدان احلسني بياض وامحمد السباعي ؛

احلقوق العينية: الشئ . 
أصل امللك :

 24 املوافق   1395 الثاني  ربيع   11 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -
أبريل1975؛

فاحت  املوافق   1395 شعبان   13 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -
سبتمبر1975،

محافظة وجدة

مطلب رقم 26866 - 02
تاريخ االيداع : 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: خليل برحو بن عبد القادر.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: السكومة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: السكومة.
نوعه : أرض فالحية.

املدعو  احملل  القروية،  بولنوار  سيدي  جماعة  وجدة،  عمالة  موقعه: 
السكومة.

مساحته : 02 هـ 67 آر 75 س تقريبا.
حدوده : 

شماال : الرهدوني احمد  بن ميمون، الرسم العقاري رقم O/11007؛
شرقا: الزايري احمد؛ 

جنوبا : طريق بعرض 10 أمتار؛
غربا: ورثة ميمون بن علي.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :
رقم  األمالك  كناش   53 صحيفة   37 عدد  عدلي  ملكية  رسم   -  1
للمحكمة  التابع  األسرة  )قسم قضاء   2017 فبراير    09 بتاريخ   139

االبتدائية بوجدة(.
رقم  احلفظ  مذكرة   191 صحيفة   185 عدد  عدلي  شراء  رسم   -  2
للمحكمة  التابع  األسرة  قضاء  )قسم   2019 يوليوز    02 بتاريخ   52

االبتدائية بوجدة(.
رقم  احلفظ  مذكرة   192 صحيفة   186 عدد  عدلي  وكالة  رسم   -  3
للمحكمة  التابع  األسرة  قضاء  )قسم   2019 يوليوز    02 بتاريخ   52

االبتدائية بوجدة(.
على   2020 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا .

مطلب رقم 26867 - 02
تاريخ االيداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : علي شهيد بن أحمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: عمراين.
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- رسم شراء عدلي مؤرخ في 5 ذو احلجة 1423 املوافق 16 فبراير 2003،

على   2020 أبريل   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية مبكناس املنزه

بوشعيب دومار      

محافظة اجلديدة

مطلب رقم 133095 - 08

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : مبارك الزين بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار الزين 1 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار الزين 1 

نوعه : دار للسكن.

دوار السبيطات  أزمور، جماعة احلوزية،  دائرة  إقليم اجلديدة،   : موقعه 

الهرابزة.

مساحته : 03 هـ 80 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي و الروداني بوشعيب.

شرقا : الزين اسماعيل، بوشعيب الزين و العياشي بن بوشعيب. 

جنوبا : ممر عمومي و العياشي بن بوشعيب. 

غربا : ممر عمومي.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 قعدة 1423 موافق )26/01/2003(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 قعدة 1423 موافق )26/01/2003(.

موافق   1440 القعدة  ذي   19 في  مؤرخ  عدلي  استدراك  رسم   -  3

.)22/07/2019(

على   2020 أبريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133096 - 08

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : مبارك الزين بن محمد.

 II اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار الزين

 II اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار الزين

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

دوار السبيطات  أزمور، جماعة احلوزية،  دائرة  إقليم اجلديدة،   : موقعه 

الهرابزة.

مساحته : 76 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر عمومي.

شرقا : الطاهر بن محمد. 

جنوبا : ورثة عبد اهلل بن حمو. 

غربا : ممر عمومي.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 قعدة 1423 موافق )26/01/2003(.

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 قعدة 1423 موافق )26/01/2003(.

على   2020 أبريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا. 

مطلب رقم 133097 - 08

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : املصطفى ابو سالم بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : حمرية 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد حمرية 

نوعه : أرض عارية.

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

مساحته : 01 آ و 04 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أفظاري خديجة.

شرقا : الطريق. 

جنوبا : الطريق. 

غربا : أفظاري ربيعة.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

أصل امللك:رسم ملكية عدلي مؤرخ في 11 ذي القعدة 1439 موافق 

.)25/07/2018(

على   2020 أبريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال. 

مطلب رقم 133098 - 08

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020 

طالبوا التحفيظ :

1 -التوفيق بنايدي بن امحمد بنسبة 3794/43776.

2 - سعيد بنايدي بن امحمد بنسبة 3794/43776.

3 - حمزة بنايدي بن امحمد بنسبة 3794/43776.

4 - زينب العسكي بنت اجلياللي بنسبة 5149/43776.

5 - الطيبي بنايدي بن امحمد بنسبة 3794/43776.

6 - كمال بنايدي بن امحمد بنسبة 3794/43776.

7 - عبد احلق بنايدي بن امحمد بنسبة 3794/43776.

8 - عزيزة بنايدي بنت امحمد بنسبة 1897/43776.

9 - عزالدين بنايدي بن امحمد بنسبة 3794/43776.

10 - نفيسة بنايدي بنت امحمد بنسبة 1897/43776.

11 - نزهة بنايدي بنت امحمد بنسبة 1897/43776.

12 - محمد أمني بنايدي بن حسن بنسبة 2584/43776.

13 - وحيد بنايدي بن امحمد بنسبة 3794/43776.
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اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : علي بن احلادة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : علي بن احلادة 

نوعه : أرض فالحية بها بئر.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار أوالد احلاج.

مساحته : 01 هـ 17 آ و 79 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ممر عرضه 04 أمتار، عبد الواحد، املهاوي محمد و رسم عقاري 

عدد 102441 - 08.

شرقا : رسم عقاري عدد 24829/ج. 

جنوبا : ورثة احمد بوالق و ورثة بوالق مصطفى. 

غربا : ورثة احمد بوالق سي احمد.

احلقوق العينيــة : خطان كهربائيان.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 25 شوال 1440 موافق )29/06/2019(.

بالدار  العقارية  احملافظة  من  مسلمة  األصل  طبق  نسخة   -  2

البيضاء انفا لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 20 ربيع األول 1428 موافق 

.)09/04/2007(

على   2020 أبريل   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا. 

مطلب رقم 133099 - 08

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : تورية انويري بنت بوجمعة.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد الدار 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد الدار 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة هشتوكة، دوار ايت الرخى.

مساحته : 33 آ و 32 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : بوشعيب فرحات و الرسم العقاري عدد 189722 - 08.

شرقا : رسم عقاري عدد 189722 - 08. 

جنوبا : الطريق الوطنية رقم 1. 

غربا : ورثة فرحات.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 رجب 1440 موافق )03/04/2019(.

على   2020 أبريل   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 133100 - 08

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020 

طالبوا التحفيظ :

1 - محمد بنكمرة بن اسماعيل بنسبة 996/2476.

2 - عائشة خدري بنت محمد بنسبة 370/2476.

3 - مينة بنكمرة بنت محمد بنسبة 370/2476.

4 - عبد الغني بنكمرة بن محمد بنسبة 370/2476.

5 - عبد اخلالق بنكمرة بن محمد بنسبة 370/2476.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلطة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلطة 

نوعه : أرض فالحية.

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

ابراهيم.

مساحته : 24 آ و 76 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : امزاط احلوسني، يامنة سعادي و ورثة رضيان عبد اهلل.

شرقا : ورثة مسعود ترباتي. 

جنوبا : امزاط احلسني و يامنة سعدي. 

غربا : ورثة رضيان عبد اهلل.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

أصل امللك:

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

موافق   1437 الثاني  ربيع   29 في  مؤرخ  عدلي  اشهاد  موجب   -  2

.)09/02/2016(

3 - ملحق استدراكي عدلي مؤرخ في 24 جمادى األولى 1441 موافق 

.)20/01/2020(

على   2020 أبريل   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 133101 - 08

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : محمد فليل بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد طازوطا 1 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض البركة 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 31 آ و 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة لطفي الهبطي و ممر.

شرقا : العربي عامد. 

جنوبا : العربي عامد و محمد نوة و ورثة قيصر. 

غربا : ورثة قيصر و ممر.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

أصل امللك:

موافق   1441 االخر  ربيع   13 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

.)10/12/2019(

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ربيع االخر 1441 موافق )16/12/2019(.

على   2020 أبريل   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.
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مطلب رقم 133102 - 08

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : محمد لبية بن العربي.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد طازوطا 2 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض اخلير 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 34 آ و 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : فاطمة املدكوري و العربي عامد.

شرقا : العربي عامد و ورثة قيصر. 

جنوبا : ورثة قيصر. 

غربا : العربي عامد و ورثة قيصر.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

أصل امللك:

موافق   1441 االخر  ربيع   13 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

.)10/12/2019(

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ربيع االخر 1441 موافق )16/12/2019(.

على   2020 أبريل   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

مطلب رقم 133103 - 08

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : اسماعيل فليل بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد البركة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد البركة 

نوعه : أرض فالحية.

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

مساحته : 55 آ و 43 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة عبد القادر دالي و الطريق.

شرقا : ورثة عبد القادر دالي. 

جنوبا : عبد القادر فليل، بوشعيب فليل و ورثة رقية بنت اخملتار. 

غربا : الطريق.

احلقوق العينيــة : ال شيء.

أصل امللك:

موافق   1439 االولى  جمادى   04 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  نظير   -  1

.)22/01/2018(

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ربيع االخر 1441 موافق )17/12/2019(.

على   2020 أبريل   20 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

مطلب رقم 133104 - 08

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : علي أبلق بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد سانية البهلولي 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد سانية البهلولي 

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة أزمور، جماعة سيدي علي بن حمدوش، 

دوار ايت الرخى.

مساحته : 11 آ و 61 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة بونعامي عبد اهلل.

شرقا : املرغيشي عالل و من معه. 

جنوبا : رسم عقاري عدد 4080/ز و طريق. 

غربا : طريق و مطلب عدد 59396 - 08.

احلقوق العينيــة : يعبره خط كهربائي و كذا مريرة عمومية.

أصل امللك:

موافق   1438 الثانية  جمادى   10 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -

.)09/03/2017(

على   2020 أبريل   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 133105 - 08

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عبد اهلل حيموش بن عيسى.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : دار بن عائشة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : دار بن عائشة 

نوعه : دار متالشية مهدمة.

موقعه : إقليم و دائرة اجلديدة، سيدي موسيى دوار ابراهيم.

مساحته : 01 آ و 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة.

شرقا : ورثة حمدون. 

جنوبا : ورثة حمدون. 

غربا : التباري بن عبد العزيز و ورثة بوشعيب أقرو.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

موافق   1403 الثاني  ربيع   10 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

.)25/01/1983(

موافق  شوال1431   05 في  مؤرخ  عدلي  فريضة  مع  اراثة  رسم   -  2

.)14/09/2010(

3 - نسخة من رسم ملحق استمرار عدلي مؤرخ في 17 جمادى الثانية 

1403 موافق )01/04/1983(.
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الثانية 1403 موافق  4 - ملحق استمرار عدلي مؤرخ في 17 جمادى 

.)01/04/1983(

على   2020 أبريل   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 133106 - 08

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : عبد اهلل طارق بن حسن.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد بوجرة 1 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد بوجرة 1 

نوعه : أرض فالحية بها دار للسكن.

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

مساحته : 15 آ و 60 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : محمد جالل.

شرقا : الطريق. 

جنوبا : هشام حيدي، حسني عبد اللطيف، مراقب عبد اهلل و مراقب 

احمد. 

غربا : ورثة بوردو و ورثة أحمد بن املكي.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 شوال 1435 موافق )05 - 08/2014(.

موافق   1441 الثانية  جمادى   01 في  مؤرخ  عدلي  اشهاد  رسم   -  2

.)27/01/2020(

موافق   1441 الثانية  جمادى   19 في  مؤرخ  عدلي  اشهاد  رسم   -  3

.)14/02/2020(

على   2020 أبريل   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 ظهرا.

مطلب رقم 133107 - 08

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020 

..SOCIETE SCI ARRIFK SARL طالب التحفيظ : شركة

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : أرض احلطة 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض احلطة 

نوعه : دار عارية.

موقعه : اجلديدة، السعادة 3 شارع مكة.

مساحته : 54 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري عدد 38646 - 08.

شرقا : مطلب عدد 106199 - 08. 

جنوبا : شارع مكة عرضه 30 مترا. 

غربا : مطلب عدد 105292 - 08.

احلقوق العينيــة : الشيء.

أصل امللك:

موافق   1440 القعدة  ذو   20 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  1

.)23/07/2019(

2 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 29 ذو القعدة 1440 موافق )01/08/2019(.

على   2020 أبريل   21 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض الغابة"

مطلب عدد 132972 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1091 املؤرخة في 27/11/2019.

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،29/01/2020 في  مؤرخ  توثيقي  عقد  مبقتضى 

امللك املدعو "أرض الغابة" موضوع مطلب عدد 132972 - 08، الكائن 

بجماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد احميدة بن سعيد، تتابع من االن 

..SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL :فصاعدا في اسم شركة

و ذلك بناء على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا:

عقد بيع توثيقي مؤرخ في 22 و 29 يناير 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض الغابة"

مطلب عدد 132973 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1091 املؤرخة في 27/11/2019.

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،29/01/2020 في  مؤرخ  توثيقي  عقد  مبقتضى 

امللك املدعو "أرض الغابة" موضوع مطلب عدد 132973 - 08، الكائن 

بجماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد احميدة بن سعيد، تتابع من االن 

..SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL :فصاعدا في اسم شركة

و ذلك بناء على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا:

عقد بيع توثيقي مؤرخ في 21 و 29 يناير 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض الغابة"

مطلب عدد 132974 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1091 املؤرخة في 27/11/2019.

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،29/01/2020 في  مؤرخ  توثيقي  عقد  مبقتضى 

امللك املدعو "أرض الغابة" موضوع مطلب عدد 132974 - 08، الكائن 

بجماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد احميدة بن سعيد، تتابع من االن 

 ..SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL :فصاعدا في اسم شركة

وذلك بناء على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا:

عقد بيع توثيقي مؤرخ في 27 و 29 يناير 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "أرض الغابة"

مطلب عدد 132975 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1091 املؤرخة في 27/11/2019.

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،29/01/2020 في  مؤرخ  توثيقي  عقد  مبقتضى 

امللك املدعو "أرض الغابة" موضوع مطلب عدد 132975 - 08، الكائن 

بجماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد احميدة بن سعيد، تتابع من االن 

..SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL  :فصاعدا في اسم شركة

و ذلك بناء على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا:

عقد بيع توثيقي مؤرخ في 27 و 29 يناير 2020.
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خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "زريبة اللفاع"

مطلب عدد 132976 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1091 املؤرخة في 27/11/2019.

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،29/01/2020 في  مؤرخ  توثيقي  عقد  مبقتضى 

امللك املدعو "زريبة اللفاع" موضوع مطلب عدد 132976 - 08، الكائن 

بجماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد احميدة بن سعيد، تتابع من االن 

..SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL :فصاعدا في اسم شركة

و ذلك بناء على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا:

عقد بيع توثيقي مؤرخ في 27 و 29 يناير 2020.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "بالد الشلوح"

مطلب عدد 133003 - 08 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 1093 املؤرخة في 11/12/2019.

حتفيظ  مسطرة  فإن   ،29/01/2020 في  مؤرخ  توثيقي  عقد  مبقتضى 

امللك املدعو "بالد الشلوح" موضوع مطلب عدد 133003 - 08، الكائن 

بجماعة موالي عبد اهلل، دوار أوالد احميدة بن سعيد، تتابع من االن 

..SOCIETE RIVA INDUSTRIE SARL :فصاعدا في اسم شركة

و ذلك بناء على العقود السابق ايداعها باملطلب و كذا:

عقد بيع توثيقي مؤرخ في 22 و 29 يناير 2020.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

   املعطي زديد

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 51522 - 10

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ 

1 - السيد كرمي فاضمة بنت احمد بنسبة 01/2.

2 - السيدة خديجة اوصالح بنت ابريك بنسبة 01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "عرصة حمو بن الغبرة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "عرصة حمو بن الغبرة. 

مشتمالته: أرض عارية . 

والد  ا  الغبرة  بن  حمو  عرصة  املدعو  احملل  مالل  بني  مدينة   : موقعه 

حمدان. 

مساحته : 19س تقريبا. 

حدوده

شماال: الرسم العقاري رقم 19491 / 10 

شرقا: ارتفاق االقواس،

جنوبا: الرسم العقاري رقم 49460 / 10

غربا: الرسم العقاري رقم 52751 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 28أكتوبر 2019 املوافق لـ29 

صفر 1441 . 

2 - عقد عرفي موضوعه إشهاد بتاريخ 30يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14ابريل 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51524 - 10

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد رفيع باسو بن حدو،

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "باسو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "باسو". 

مشتمالته: أرض عارية . 

اغبالة احملل  القصيبة قيادة وجماعة  دائرة  بني مالل  اقليم   : موقعه 

املدعو توفاسور. 

مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي اغبالة 

شرقا: اجمللس اجلماعي اغبالة 

جنوبا : حلسن وباحو 

غربا: اجمللس اجلماعي اغبالة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

لـ25  املوافق   2010 نونبر   3 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

ذوالقعدة 1431

لـ15  املوافق   2013 19نونبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

محرم1435 

3 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31يناير 2018 املوافق لـ13 جمادى 

األولى 1439

4 - شهادة إدارية عدد 84 بتاريخ 26ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15ابريل 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51525 - 10

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد حلسن الضهراوي بن محمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "النرجس 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "النرجس2". 

مشتمالته: أرض عارية . 

 A5 موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو جتزئة النرجس 2 البقعة

مساحته : 96 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 
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شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

 a 6 جنوبا: البقعة

a3 غربا : البقعة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

2008 املوافق لـ7  1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 11يونيو 

جمادى اآلخرة 1429

2 - عقد عرفي موضوعه بيع تابت التاريخ 16يوليوز 2019 

3 - شهادة إدارية بتاريخ 29أغسطس 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15ابريل 2020 على

الساعة 09 و00 دقيقة. 

مطلب رقم 51526 - 10

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ا لسيد عزيز التربي بن امليلودي. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "النور".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "النور". 

مشتمالته : أرض عارية . 

 A15موقعه : مدينة بني احملل املدعو جتزئة النرجس 2 البقعة رقم

مساحته : 92 س تقريبا. 

حدوده 

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: ا لرسم العقاري رقم 77382 / 10 

غربا: لرسم العقاري رقم 77382 / 10 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

2008 املوافق لـ7  1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 11يونيو 

جمادى اآلخرة 1429 

 21 بتاريخ  االمضاء  مصححة  وكالة  موضوعه  عرفي  عقد   -  2

أكتوبر2009

3 - عقد عرفي موضوعه بيع مصحح االمضاء بتاريخ 19ابريل 2010 

4 - عقد عرفي موضوعه ملحق مصحح االمضاء بتاريخ 22فبراير2011

5 - شهادة إدارية 414 بتاريخ 19سبتمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15ابريل 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51527 - 10

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ : 

1 - السيد عاطيفي خديجة بنت محمد بنسبة 01/2. 

2 - السيد عاطيفي عادل بن محمد بنسبة 01/2. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اكوردان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اكوردان". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

املدعو اكوردان ايت بوجو . 

مساحته : 16 آ 42 س تقريبا. 

حدوده

شماال: القطعة 1131) حتفيظ جماعي(

شرقا: اجمللس اجلماعي بفم اودي 

جنوبا: اجمللس اجلماعي بفم اودي 

غربا : اجمللس اجلماعي بفم اودي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 30أغسطس 2019 املوافق 

لـ28 ذو احلجة 1440

2 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 2 سبتمبر 2019 املوافق لـ2 

محرم 1441 

املوافق لـ16  بتاريخ 16سبتمبر 2019  بيع  - رسم عدلي موضوعه   3

محرم 1441

4 - شهادة إدارية بتاريخ 6 فبراير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16ابريل 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51528 - 10

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ :

1 - السيد عبد الرحمان بن سليمان بن علي بنسبة 01/2.

2 - السيدة لطيفة سعداني بنت بوعبيد بنسبة 01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " مرمي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "مرمي". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة تاكزيرت جماعة تانوغة 

احملل املدعو مزارع ايت اسماعيل. 

مساحته : 13 هـ 53 آ 34 س تقريبا. 

حدوده

شماال: بناصر اوموح 

شرقا: بناصر اوموح 

جنوبا: بناصر اوموح 

غربا: بناصر اوموح و اعريشي ايت عبو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - نسخة من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 30سبتمبر 2011 

املوافق لـ2 ذو القعدة 1432
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 2011 30سبتمبر  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم  من  نسخة   -  2

املوافق لـ2 ذو القعدة 1432 

عليها  مصادق  وكالة  موضوعه  عرفي  لعقد  األصل  طبق  صورة   -  3

بتاريخ 13 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16ابريل 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51529 - 10

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد بوشعيب ا بو فرح بن احمد. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ابو فرح 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ابو فرح 1". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة 1 لقصر. 

مساحته : 01 آ 25 س تقريبا. 

حدوده

شماال : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: امليل حسن 

جنوبا: الرسم العقاري رقم 75323 / 10 

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 2012 26يونيو  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  1

املوافق لـ6 شعبان 1433 

لـ20  املوافق    2018 يوليوز   4 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

شوال1439 

3 - شهادة إدارية عدد 41 بتاريخ 7 فبراير 2020 .

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 ابريل 2020 على الساعة 10 

و30 د دقيقة.

مطلب رقم 51530 - 10

تاريخ اإليداع :14فبراير 2020.

طالبا التحفيظ : 

1 - السيد بوشعيب ابو فرح بن احمد بنسبة 01/2

2 - السيدة امليل خديجة بنت قدور بنسبة 01/2 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "ابوفرح 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ابو فرح 2". 

مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو امغيلة 1 لقصر. 

مساحته : 01 آ 25 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا: غازي فاطمة 

رقم  العقاري  الرسم  و   10  /  19546 رقم  التحفيظ  مطلب   : جنوبا 

 10 - 29251

غربا: امليل حسن 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

 2012 26يونيو  بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  1

املوافق لـ6 شعبان 1433 

2 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 13أغسطس 2014 املوافق لـ16 

شوال 1435 

3 - شهادة إدارية عدد 40 بتاريخ 7 فبراير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15ابريل 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51531 - 10

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : ودادية االزدهار للسكن ببني مالل ،

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا " االزدهار ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " االزدهار ". 

مشتمالته: أرض مغروسة باشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو ام الظهر. 

مساحته : 42 آ 86 س تقريبا. 

حدوده

شماال : احملجوب الطوسي و تعاونية الدباغة ،

شرقا: وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل ،

جنوبا: ايت الشبكة و اجمللس اجلماعي ببني مالل ،

غربا: ايت لبيض .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 24مارس 2013 املوافق لـ12 

جمادى األولى 1434 

2 - شهادة إدارية عدد 276 بتاريخ 3 يونيو 2019

لـ7  املوافق   2019 أكتوبر   7 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

صفر1441 

لـ3  املوافق   2020 29يناير  بتاريخ  موافقة  موضوعه  عدلي  رسم   -  4

جمادى اآلخرة 1441 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20ابريل 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 51532 - 10

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد احمد ريضى بن املولودي. 

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

مشتمالته : أرض عارية . 

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

مساحته : 60 س تقريبا. 

حدوده

شماال: الرامي ادريس ،

شرقا: الداهبي املعطي 

جنوبا : وكالة احلوض املائي الم الربيع بني مالل ،

غربا: اجمللس اجلماعي ببني مالل .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ فاحت مارس 1993 

املوافق لـ7 رمضان 1413 

2 - شهادة إدارية عدد 71 بتاريخ 21مارس 2018 

لـ15  املوافق   2018 ابريل   2 بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  3

رجب1439. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20ابريل 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51533 - 10

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ : السادة والسيدا ت

1 - اهدار محفوظ بن احمد بنسبة 5818770 /30108672 

2 - اهدار حبيبة بنت احمد بنسبة 22909385/30108672

 -  4  .30108672/  5818770 5 3

اهدار زبيدة بنت احمد بنسبة 22909385 /30108672. 

5 - اهدار فريدة بنت احمد بنسبة 22909385 /30108672. 

6 - اهدارعبد الهادي بن احمد بنسبة 5818770 /30108672 

7 - اهدارياسني بن احمد بنسبة 2616138 /30108672 

8 - اهدار حسناء بنت احمد بنسبة 1308069 /30108672

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "اهدار".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "اهدار". 

مشتمالته: أرض فالحية بها اشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو ايت تفريت. 

مساحته : 23 آ 20 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: ايت التهامي ،

شرقا: ميمون اوناصر ،

جنوبا: ايت حميد ،

غربا: موحا املعطي ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

لـ25  املوافق   1969 12ماي  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  1

صفر1389

لـ16  املوافق   1982 18يوليوز  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -  2

رمضان 1402 ،

4أكتوبر  بتاريخ  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  األصل  طبق  صورة   -  3

1999 املوافق لـ23 جمادى اآلخرة 1420 

4 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 28نونبر 2019 املوافق لـ1 ربيع 

الثاني 1441

5 - شهادة إدارية عدد 520 بتاريخ 19ديسمبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20ابريل 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51534 - 10

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز بوهالي بن العربي 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "النزالة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "النزالة". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة وجماعة اوالد ايعيش احملل

املدعو انزالة البزازة 

مساحته : 25 آ 76 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال: سيدي احمد بن الطاهر و ورثة سيدي احمد بن إبراهيم،

شرقا: ورثة احلاج احمد بن احلاج و سيدي احمد بن ابراهيم ،

جنوبا: اجمللس اجلماعي اوالد ايعيش 

غربا: اجمللس اجلماعي اوالد ايعيش 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك

1 - رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 24فبراير 2016 املوافق لـ15 

جمادى األولى 1437

 2018 26يوليوز  بتاريخ  تنزيل  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخية   -  2

املوافق لـ12 ذو القعدة 1439 

ديسمبر   5 بتاريخ  وفريضة  إراثة  عدلي موضوعه  لرسم  نسخة   -  3

2018 املوافق لـ27 ربيع األول 1440 

 2018 ديسمبر   10 بتاريخ  وكالة  لرسم عدلي موضوعه  - نسخة   4

املوافق لـ2 ربيع الثاني 1440

 2019 24يناير  بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  5

املوافق لـ17 جمادى األولى 1440 

6 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19أغسطس 2019 املوافق لـ17 

ذو القعدة 1440 
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لـ29  املوافق  26ديسمبر 2019  بتاريخ  بيع  - رسم عدلي موضوعه   7

ربيع الثاني 1441

8 - شهادة إدارية عدد 270 بتاريخ 3 فبراير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21ابريل 2020 على الساعة 09 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51535 - 10

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ : السادة والسيدات 

1 - مسرار نبيلة بنت محمد بنسبة 06/48

2 - ضريبة انس بن عبد القادلر بنسبة 14/48

3 - ضريبة فاطمة بنت عبد القادر بنسبة 07/48

4 - ضريبة يونس بن عبد القادر بنسبة 14/48.

5 - ضريبة حنان بنت عبد القادر بنسبة 07/48

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تازرة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تازرة". 

مشتمالته: أرض فالحية . 

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

تازرة امغيلة. 

مساحته : 87 آ 44 س تقريبا. 

حدوده

شماال: ايت هنيني ،

شرقا : الرسم العقاري رقم 21770 / 10 ،

جنوبا: اضريبة محمد ،

غربا: مطلب التحفيظ رقم 37713 / 10 ،

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

1 - نسخة لرسم عدلي موضوعه ملحق تركة بتاريخ 5 فبراير 1975 

املوافق لـ23 محرم 1395

2 - رسم عدلي موضوعه ملحق تركة بتاريخ 5 فبراير 1975 املوافق 

لـ23 محرم 1395

 1975 13مارس  بتاريخ  مخارجة  موضوعه  عدلي  لرسم  نسخة   -  3

املوافق لـ29 صفر 1395

4 - صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 13يناير 1990 

املوافق لـ15 جمادى اآلخرة 1410 

5 - صورة شمسية لنسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 

7أكتوبر 1991 املوافق لـ8 ربيع الثاني 1412 

6 - رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 2 فبراير 2005 املوافق لـ22 

ذو احلجة 1425 

بتاريخ  وفريضةى  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  شمسية  صورة   -  7

14سبتمبر 2018 املوافق لـ4 محرم 1440 

8 - شهادة إدارية عدد 402 بتاريخ 8 فبراير 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21ابريل 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 51536 - 10

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ : السادة والسيدات 

1 - مسرار نبيلة بنت محمد بنسبة 06/48

2 - ضريبة انس بن عبد القادلر بنسبة 14/48

3 - ضريبة فاطمة بنت عبد القادر بنسبة 07/48

4 - ضريبة يونس بن عبد القادر بنسبة 14/48.

5 - ضريبة حنان بنت عبد القادر بنسبة 07/48

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا "الرزق".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك الرزق". 

مشتمالته: أرض مغروسة باشجار الزيتون . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو قصر امغيلة. 

مساحته : 20آ 44 س تقريبا. 

حدوده

شماال: اجمللس اجلماعي ببني مالل 

شرقا : اجمللس اجلماعي ببني مالل 

جنوبا: هشوم سعيد وهشوم الشرقي 

غربا: املودني الشرقي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 1998 يناير   28 بتاريخ  عدلي  موضوعه  شراء  رسم  من  نسخة   -  1

املوافق ل 28 رمضان 1418

2 - رسم عدلي موضوعه شراء بتاريخ 10 أكتوبر 1966 املوافق لـ 24 

جمادى التانية 1389

3 - رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 14 أكتوبر 2005 املوافق ل 10 

رمضان 1426 

4 - نسخة من رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 13مارس1975 

املوافق لـ29 صفر 1395

5 - - رسم عدلي موضوعه مخارجة بتاريخ 2 فبراير 2005 املوافق لـ22 

ذو احلجة 1425 

بتاريخ  وفريضة  إراثة  موضوعه  عدلي  لرسم  شمسية  صورة   -  6

14سبتمبر 2018 املوافق لـ4 محرم 1440

7 - صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 13يناير 1990 

املوافق لـ15 جمادى اآلخرة 1410 

8 - نسخة لرسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 17أكتوبر 1991 املوافق 

لـ8 ربيع الثاني 1412 

9 - شهادة إدارية عدد 32 بتاريخ 18 يناير 2019
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10 - رسم تصفح عدلي مؤرخ في 09 مايو 2008 املوافق لـ 03 جمادى 
األولى 1429.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 21ابريل 2020 على الساعة 12 
و30 دقيقة.

مطلب رقم 51537 - 10
تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة فاظمة اخمللوفي بنت زايد 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا ملك فاظمة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك "ملك فاظمة". 
مشتمالته : دار للسكنى دات سفلي ، طابق اول ومرافق . 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو ايت تسليت 
مساحته : 01 آ تقريبا. 

حدوده
شماال: علي بن علي ، 
شرقا: رشيد بن علي، 

جنوبا: اجمللس اجلماعي ببني مالل 
غربا : تاحنينت زايد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 10 أكتوبر 2016 

املوافق 08 محرم 1432
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 22ابريل 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى " معباس جملعفر" 
ذي مطلب التحفيظ عدد 51307 - 10 الذي أدرجت

 خالصة مطــلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1078 
املــؤرخة في 28اغسطس 2019

مسطرة  فإن   2020 فبراير   13 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 
التحفيظ  مطلب  موضوع  جملعفر"  معباس  املدعو"  امللك  حتفيظ 
عدد 51307 - 10 الكائن مبدينة بني مالل احملل املدعو "دوار ايت الضو 
األصلي  التحفيظ  طالب  اسم  في  حتفيظه  مسطرة  تتابع  احلمري" 
وباملساحة التي اظهرها التصميم العقاري وهي 09 آ 33 س عوضا عن 
بناء  إيداع مطلب التحفيظ املدكور ودلك  اثناء  املساحة املصرح بها 

على نفس الرسوم املودعة سالفا استنادا ملطلب التحفيظ املدكور 
احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

محافظة الناظور

مطلب رقم 43589 - 11
تاريخ اإليداع: 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السادة: 
- ميينة امالح بنت حلبيب.

- فتيحة يوجيلي بنت عالل.
- زليخة يوجيلي بنت عالل.
- محمد يوجيلي بنت عالل.
- ميلودة يوجيلي بنت عالل.
- حميد يوجيلي بنت عالل.
- رشيد يوجيلي بنت عالل.

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

نوعه: أرض بها بناية مكونة من سفلي 
موقعه : مدينة الناظور حي براقة.

مساحته: 01 آر 00 س
حدوده:

شرقا: حلبيب امالح.

شرقا: حلبيب امالح.
جنوبا: دودوح امعلم دودوح.

غربا: الطريق.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- رسم االراثة عدلي مؤرخ في 12/01/2017.
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24/03/1980.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 10 أبريل 2020 على الساعة 
30:15 بعد الزوال.

مطلب رقم 43590 - 11
تاريخ اإليداع: 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: محمد عنوري بن محمد.
اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " العباد".
نوعه: أرض فالحية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة أوالد ستوت ، احملل املدعو الرتاع .
مساحته: 01 هـ 03 ار 13 س تقريبا.

حدوده:
شماال: ورثة عنوري احميدان .

شرقا: مسلك عمومي.
جنوبا: الواد.

غربا: ورثة عنوري احميدان.
احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:
- رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 07/12/2015.

- شهادة إدارية عدد 08 مؤرخة في 15/02/2017
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 10 أبريل 2020 على الساعة 

00:12 زواال.

مطلب رقم 43591 - 11
تاريخ اإليداع: 10 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: مصطفى النجوم بن الشرقاوي.
اإلسم الذي يعرف به امللك: " النجوم ".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " النجوم ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي أوالد بوطيب .

مساحته: 01 ار 64 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: ورثة هرو احمد عبد السالم.

جنوبا: جندي امليلودي.

غربا: الطريق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:  نسخة عدلية من رسم شراء عدلي مؤرخ في 02/11/2000.

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

14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43592 - 11

تاريخ اإليداع: 10 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: زينب امللكي بنت عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " املالكي".

نوعه: أرض عارية.

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

مساحته: 09 ار 10 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: طيب بومزوغ.

جنوبا: ورثة عالل.

غربا: عبد القادر عالل.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:  رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 14/05/2017.

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

11 :30 صباحا.

مطلب رقم 43593 - 11

تاريخ اإليداع: 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: بنعيسى زيدان بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " زيدان".

نوعه: بناية مكونة من سفلي و طابق أول.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بوعرك ، احملل املدعو دوار احلرشة.

مساحته: 01 ار 50 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الشارع.

شرقا: الشارع.

جنوبا: زيدان حسن.

غربا: احمد زيدان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:  رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 05/12/2013.

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

00:12 زواال.

مطلب رقم 43594 - 11

تاريخ اإليداع: 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: بوعرفة بوعبوز بن عبد السالم حدو.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بوعبوز".

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

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة اعزانن ، احملل املدعو مدشر افران وروي 

فرقة احبصاتا.

مساحته: 01 ار 30 س تقريبا.

حدوده:

شماال: محمد ابركان.

شرقا: الطريق.

جنوبا: محمد ابركان.

غربا: عالل بوزيان.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24/07/2012.

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع و شراء عرفي 

مصحح االمضاء في 07/08/2007.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 18/09/1995.

- شهادة إدارية عدد 38 مؤرخة في 27/06/2012

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

10 :30 صباحا.

مطلب رقم 43595 - 11

تاريخ اإليداع: 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: مصطفى املرابط بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " املرابط ".

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

موقعه : مدينة الناظور ، حي بويزازارن.

مساحته: 01 ار 10 س تقريبا.
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حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: محمد بوقاويت.

جنوبا: مراد بوقاويت.

غربا: ميمون بوقاويت. 

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 - 11/1998.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 10/08/1996.

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

15 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43596 - 11

تاريخ اإليداع: 11 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: فاطمة الزكريتي بنت محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " احلفرات ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " فاطمة ".

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

بدوار  احلفرات  املدعو  احملل   ، اعزانن  ، جماعة  الناظور  إقليم   : موقعه 

تفسور.

مساحته: 03 ار 47 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: قيشو عبد الواحد.

جنوبا: عزيز بلهادي.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 24/07/2017.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27/09/2011.

- صورة مطابقة للنسخة احملفوظة باملكتب لعقد بيع و شراء عرفي 

مصحح االمضاء في 08/01/2010.

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 10/12/2009.

- شهادة إدارية عدد 02 مؤرخة في 21/06/2018

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

12 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43597 - 11

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: اخلضير اكراش بن مامون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " اكراش".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي بوسردون.

مساحته: 02 ار 60 س تقريبا.

حدوده:

شماال: بوعرورو احمد.

شرقا: الرسم العقاري عدد 45325 - 11.

جنوبا: بوحامد حورية و الرسم العقاري عدد 40405 - 11.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:  رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 31/01/2020.

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

14 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43598 - 11

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: مراد جفجاف بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " أوالد بوعرفاتن".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة البركانيني، احملل املدعو أوالد بوعرفاتن.

مساحته: 04 ار 00 س تقريبا.

حدوده:

شماال: سعيد ايدمي.

شرقا: بنعيسى محمد.

جنوبا: الطريق. 

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- نسخة عدلية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 20/12/2017.

- نسخة عدلية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 19/10/2016.

- نسخة عدلية لرسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 29/01/2009.

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

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43599 - 11

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: مليكة بودروز بنت عبد السالم.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " بودروز ".

نوعه: أرض عارية.
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أوالد علي  املدعو  احملل  امطالسة،  ، جماعة  الدريوش  إقليم   : موقعه 

بنحمو أوالد سالم .

مساحته: 02 ار 04 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الطريق

جنوبا: مزيان .

غربا: شميشة العدوتي.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27/06/2018.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 23/05/2017.

- نسخة عدلية لرسم قسمة عدلي مؤرخ في 27/08/2013.

- رسم وكالة عدلي مؤرخ في 22 - 11/2019.

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

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43600 - 11

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: ميمون الزياني بن احمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " الزياني ".

نوعه: أرض فالحية.

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

اوالد ملوك .

مساحته: 95 ار 68 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: سيكلو محمد و الزياني تورية.

جنوبا: الزياني ادريس .

غربا: كمال الزياني.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم قسمة عدلي مؤرخ في 09/02/2017.

- صورة طبق األصل لرسم ملحق امللكية عدلي مؤرخ في 21/06/2016.

- صورة طبق األصل لرسم امللكية عدلي مؤرخ في 03/05/2016.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 01 مؤرخة في 02/02/2017.

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

09 :30 صباحا.

مطلب رقم 43601 - 11

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ السيدة: سعاد درفوفي بنت خلضر.

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

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال ، احملل املدعو ثغدوين بدوار 

اوالد حدو عمرو.

مساحته: 01 هـ 29 ار 62 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: الرسم العقاري عدد 58901 - 11.

جنوبا: ورثة عبد الواحد البركاني.

غربا: الطريق.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 - 11/2019.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 18 - 11/2019.

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

00:13 بعد الزوال.

مطلب رقم 43602 - 11

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: ادريس اسباعي بن ميمون.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " تكرمني ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني سيدال ، احملل املدعو بوريتني بدوار 

تيكرمني .

مساحته: 10 هـ 04 ار 67 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة أوالد عبد الكرمي.

شرقا: الشعبة.

جنوبا: ورثة أوالد عبد الكرمي.

غربا: ورثة اوالد محند اوالد قدور.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:رسم امللكية عدلي مؤرخ في 05/10/2019.

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

12 :00 زواال.

مطلب رقم 43603 - 11

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: حميد وعبي بن عمر.
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " قبر احلياة ".

نوعه: أرض عارية.

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

مساحته: 01 ار 05 س تقريبا.

حدوده:

شماال: الطريق.

شرقا: ظريفة النافع.

جنوبا: ورثة محمادي اعبسالما.

غربا: كرمي اعبسالما.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 أبريل 2014.

- نسخة عدلية من رسم قسمة عدلي مؤرخ في 27 أبريل 2012.

- نسخة عدلية من رسم االراثة عدلي مؤرخ في 06/03/2012.

- صورة طبق األصل لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 20/10/1998.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 96/14 مؤرخة في 20/10/2014.

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

15 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43604 - 11

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ السيد: عيسة قنتل بن بوجمعة.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

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

نوعه: أرض عارية.

موقعه : مدينة الناظور ، حي اكوناف .

مساحته: 01 ار 51 س تقريبا.

حدوده:

شماال: ورثة حمو دودوح.

شرقا: يونس املقدوف.

جنوبا: الطريق.

غربا: الطريق .

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:  رسم ثبوت امللكية عدلي مؤرخ في 09/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 14 أبريل 2020 على الساعة 

15 :30 بعد الزوال.

مطلب رقم 43605 - 11

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020.

طالبي التحفيظ السادة: 

- حفيظ املاموني بن محمادي.

- عبد العزيز املاموني بن محمادي. مناصفة بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك: " ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " املاموني ".

نوعه: أرض عارية.

موقعه : إقليم الناظور ، جماعة بني شيكر ، احملل املدعو دوار اقمباع.

مساحته: 06 ار 09 س تقريبا.

حدوده:

شماال: عزوز عالل.

شرقا: اوراغ عمر و اوراغ حميدة و اروراغ حسن.

جنوبا: الطريق.

غربا: بومزوغ ضريفة.

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 - 11/2019.

- رسم امللكية عدلي مؤرخ في 30/06/2019.

- شهادة إدارية عدد 03 مؤرخة في 24/01/2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد هو: 14 أبريل 2020 على الساعة 

30:11 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى: " نعمة "،

ذي مطلب التحفيظ عدد 29890 - 11

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 04/02/2020 مبوجبه فإن مسطرة 

 11  -  29890 التحفيظ  مطلب  ذي   " نعمة   " املسمى  امللك  حتفيظ 

الكائن مبدينة الناظور، حي بوعرورو ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم 

شراء  رسم  على  بناء  وذلك   ، محمد  بن  منصوري  منصور  السيد 

عدلي مؤرخ في 09/08/2012 واملرفق برسم تأكيد البيع عدلي مؤرخ 

في 27/12/2019، وكذا بناء على نفس العقود املودعة سابقا تدعيما 

للمطلب املذكور اعاله.

احملافظ على األمالك العقارية بالناظور

البشير دحوتي    

محافظة سيدي عثمان

مطلب رقم  44274 - 12

تاريخ اإليداع :  13 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ السيد عبد العزيز سابق

االسم الذي يعرف به امللك حاليا :  " بالد دريات ". 

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

"حي الوحدة 1 ".
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نوعه : أرض عارية ؛  

موقعه : عمالة مقاطعات بن امسيك مقاطعة اسباتة حي الوحدة 1

مساحته : 68 سنتيار تقريبا.

حدوده: 

شماال: الزنقة 12 حي الوحدة 1؛

جنوبا: ورثة حميد امكون؛

شرقا :  حوش امليلودي صابر ؛  

غربا : ارض غير محفظة  ؛

احلقوق العينية: ال شيء.

أصل امللك :

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 ذو احلجة 1440 ) 20 غشت 2019( ؛

2 - شهادة إدارية عدد 96/2019 مؤرخة في  26 ابريل 2020   ؛

3 - تصميم موقعي.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد: يوم 14 أبريل  2020 على الساعة 

التاسعة والنصف صباحا.

             احملافظ على األمالك العقارية  بسيدي عثمان

                                                            طارق اشتوي

.محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 39982 - 14

تاريخ اإليداع: 06 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ: ازملاط زهرة بنت هرو. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بوتالمني الشطر 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: فيال رقم 430. 

نوعه: ارض بها بناء فيال من سفلي وطابق اول وحديقة وبئر ومرآب ؛

الشطر  بوتالمني  املدعو:  احملل  للرشيدية،  احلضرية  اجلماعة  موقعه: 

الثاني.

مساحته: 03 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: سيدي عمي موالي ادريس ؛

شرقا: الزنقة ؛

جنوبا: الزنقة ؛

غربا: ماكوري التهامي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - عقد شراء عدلي ضمن بعدد 228 بتاريخ 14 اغسطس 2000. 

2 - نسخة لعقد شراء عدلي ضمن اصله بعدد 1361 بتاريخ 

23 ديسمبر 1997. 

3 - عقد ابراء عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 06 فبراير 2020. 

4 - عقد عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 31 يوليو 1996. 

على   2020 ابريل   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39983 - 14

تاريخ اإليداع: 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: علي انعام بن محمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حي السالم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك انعام. 

نوعه: ارض بها بناية من سفلي وطابق اول ؛

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

السالم.

مساحته: 01 آر 10 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: بومرور امبارك ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: الزنقة ؛

غربا: عزيوي حسن ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 371 بتاريخ 16 مارس 2006. 

2 - رسم شراء عدلي ضمن بعدد 236 بتاريخ 19 نوفمبر 2014. 

3 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 69 بتاريخ 14 ديسمبر 2011. 

4 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 303 بتاريخ 09 يناير 2012. 

5 - نسخة من رسم شراء عدلي مضمن بعدد 1874 بتاريخ 

13 ابريل 1986. 

 10 بتاريخ   334 بعدد  مضمنة  عدلية  وكالة  رسم  من  نسخة   -  6

ديسمبر 1996

على   2020 ابريل   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39984 - 14

تاريخ اإليداع: 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: طاهري علوي حسن بن موالي الطيب. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: منطقة املسدور.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك امني. 

نوعه: ارض عارية بها مستودع ؛

املدعو: منطقة  الرشيدية، جماعة اخلنك، احملل  ودائرة  اقليم  موقعه: 

املسدور.

مساحته: 23 آر 83 س تقريبا.
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حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: الطريق ؛

جنوبا: الطريق وورثة طاهري علوي موالي الطيب ؛

غربا: الطريق وورثة العمري موالي علي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 365 مؤرخة في 26 نوفمبر 2019. 

2 - نسخة من شهادة ادارية عدد 55/2019 مؤرخة في 14 نوفمبر2019. 

على   2020 ابريل   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39985 - 14

تاريخ اإليداع: 11 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ :

1 - راشيد باتي بنت موالي عثمان؛

2 - الرشيد خديجة بنت موالي عثمان؛

3 - الرشيد الل عائشة بنت سيدي محمد؛ 

4 - علوي لالفاطمة الزهراء بنتموالي عبد السالم؛

5 - علوي لالمليكة بنت 

موالي عبد السالم؛ 

6 - علوي لال عائشة بنت موالي عبد السالم؛ 

7 - علوي موالي احلسن بن عبد السالم؛

8 - علوي موالي التهامي بن موالي عبد السالم؛ 

9 - علوي موالي اسماعيل بن موالي عبد السالم؛ 

10 - علوي لال هنية بنت موالي عبد السالم؛

11 - علوي لال نزهة بنت موالي عبد السالم؛ 

12 - علوي لالحسناء بنت موالي عبد السالم؛ 

13 - علوي ام الغيث بنت موالي عبد السالم؛

14 - الراشيد امينة بنت عبد الرحمان؛ 

15 - الرشيد سكينة بنت عبد الرحمان؛ 

16 - الراشيد لطيفة بنت عبد الرحمان؛

17 - الراشيد محمد االمني بن عبد الرحمان؛

18 - الراشيد عبد السالم بن عبد الرحمان؛

19 - االنصاري فاطمة بنت محمد؛

20 - بن الفاضل مرمي بنت ادريس؛

21 - الرشيد لوبابة بنت عبد اهلل؛

22 - ا الرشيد مليكة بنت عبد اهلل؛

23 - الرشيد محمد بن عبد اهلل؛

24 - الرشيد هشام بن عبد اهلل؛

25 - الرشيد الطاهر بن عبد اهلل؛

26 - الرشيد حعفر بن عبد اهلل؛

27 - الرشيد عثمان بن عبد اهلل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: دار موالي عبد القادر.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: دار موالي عبد القادر. 

نوعه: دار مهدمة من تراب ؛

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

املدعو:  دار موالي عبد القادر.

مساحته: 02 آر 16 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ممر داخلي للدار الكبيرة ؛

شرقا: دار مهدمة لورثة محمد بن املهدي ؛

جنوبا: الزقاق ؛

غربا: الزقاق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019. 

2 - رسم مناسخة مؤرخ في 13 ديسمبر 2019. 

3 - رسم اراثة وفريضة مؤرخة في 02 فبراير 2019. 

4 - وكالة موثقة مؤرخة في 13؛ 16 و 17 ماي 2017. 

على   2020 ابريل   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39986 - 14

تاريخ اإليداع: 11 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ :

1 - راشيد باتي بنت موالي عثمان؛

2 - الرشيد خديجة بنت موالي عثمان؛

3 - الرشيد الل عائشة بنت سيدي محمد؛

4 - علوي لالفاطمة الزهراء بنتموالي عبد السالم؛

5 - علوي لالمليكة بنت موالي عبد السالم؛

6 - علوي لال عائشة بنت موالي عبد السالم؛

7 - علوي موالي احلسن بن عبد السالم؛

8 - علوي موالي التهامي بن موالي عبد السالم؛

9 - علوي موالي اسماعيل بن موالي عبد السالم؛ 

10 - علوي لال هنية بنت موالي عبد السالم؛

11 - علوي لال نزهة بنت موالي عبد السالم؛

12 - علوي لالحسناء بنت موالي عبد السالم؛ 

13 - علوي ام الغيث بنت موالي عبد السالم؛

14 - الراشيد امينة بنت عبد الرحمان؛

15 - الرشيد سكينة بنت عبد الرحمان؛

16 - الراشيد لطيفة بنت عبد الرحمان؛

17 - الراشيد محمد االمني بن عبد الرحمان؛
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18 - الراشيد عبد السالم بن عبد الرحمان؛

19 - االنصاري فاطمة بنت محمد؛

20 - بن الفاضل مرمي بنت ادريس؛

21 - الرشيد لوبابة بنت عبد اهلل؛

22 - ا الرشيد مليكة بنت عبد اهلل؛

23 - الرشيد محمد بن عبد اهلل؛

24 - الرشيد هشام بن عبد اهلل؛

25 - الرشيد الطاهر بن عبد اهلل؛

26 - الرشيد حعفر بن عبد اهلل؛

27 - الرشيد عثمان بن عبد اهلل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: دار اللة مامة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: دار اللة مامة. 

نوعه: دار مهدمة من تراب وساحة ؛

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

املدعو: 

دار اللة مامة.

مساحته: 05 آر 21 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ساحة مدخل الرياض ؛

شرقا: الزقاق ؛

جنوبا: دار موالي حلسن السالوي ؛

غربا: سور قصر اوالد عبد احلليم ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية مؤرخ في 06 سبتمبر 2019. 

2 - رسم مناسخات مؤرخ في 13 ديسمبر 2019. 

3 - نسخة مطابقة لالصل لوكالة موثقة في 13، 16 و 17 ماي 2017. 

على   2020 ابريل   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39987 - 14

تاريخ اإليداع: 11 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ :

1 - راشيد باتي بنت موالي عثمان؛

2 - الرشيد خديجة بنت موالي عثمان؛

3 - الرشيد الل عائشة بنت سيدي محمد؛

4 - علوي لالفاطمة الزهراء بنتموالي عبد السالم؛

5 - علوي لالمليكة بنت موالي عبد السالم؛

6 - علوي لال عائشة بنت موالي عبد السالم؛

7 - علوي موالي احلسن بن عبد السالم؛

8 - علوي موالي التهامي بن موالي عبد السالم؛

9 - علوي موالي اسماعيل بن موالي عبد السالم؛

10 - علوي لال هنية بنت موالي عبد السالم؛

11 - علوي لال نزهة بنت موالي عبد السالم؛

12 - علوي لالحسناء بنت موالي عبد السالم؛

13 - علوي ام الغيث بنت موالي عبد السالم؛

14 - الراشيد امينة بنت عبد الرحمان؛

15 - الرشيد سكينة بنت عبد الرحمان؛

16 - الراشيد لطيفة بنت عبد الرحمان؛

17 - الراشيد محمد االمني بن عبد الرحمان؛

18 - الراشيد عبد السالم بن عبد الرحمان؛

19 - االنصاري فاطمة بنت محمد؛

20 - بن الفاضل مرمي بنت ادريس؛

21 - الرشيد لوبابة بنت عبد اهلل؛

22 - ا الرشيد مليكة بنت عبد اهلل؛

23 - الرشيد محمد بن عبد اهلل؛

24 - الرشيد هشام بن عبد اهلل؛

25 - الرشيد الطاهر بن عبد اهلل؛

26 - الرشيد حعفر بن عبد اهلل؛

27 - الرشيد عثمان بن عبد اهلل. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: دويرية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: دويرية. 

نوعه: دار مهدمة من تراب ؛

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

املدعو: دويرية.

مساحته: 03 آر 47 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: دار ورثة لالزهور بنت اللة ام اخلير ؛

شرقا: ساحة املسجد ؛

جنوبا: الساحة اخلارجية للدار الكبيرة ؛

غربا: مدخل الدار الكبيرة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية مؤرخ في 13 سبتمبر 2019. 

2 - رسم مناسخات مؤرخ في 13 ديسمبر 2019. 

3 - رسم اراثة وفريضة مؤرخ في 02 فبراير 2015. 

 27 في  مؤرخة  مفوضة  وكالة  من  لالصل  مطابقة  نسخة   -  4

فبراير2019. 

على   2020 ابريل   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ضهرا.

مطلب رقم 39988 - 14

تاريخ اإليداع: 11 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ: 

1 - الرشيد موالي بلغيت بن موالي علي؛
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على  بصفتهما شريكني  بن محمد  لكبير  بنت  مليكة  اليزيدي   -  2

الشياع سوية بينهما. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: وسط الدار الكبيرة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: وسط الدار الكبيرة. 

نوعه: دار مهدمة من تراب ؛

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

املدعو:  وسط الدار الكبيرة.

مساحته: 04 آر 36 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الرياض ؛

شرقا: دويرية اللة رقية حمدي علوي ؛

جنوبا: موالي احلسن الرشيد وورثة فاطمة بنت موالي عبد القادر ؛

غربا: الزقاق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019. 

2 - وكاالت موثقة 

على   2020 ابريل   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 13 زواال.

مطلب رقم 39989 - 14

تاريخ اإليداع: 11 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ: 

1 - علوي محمد بن سليمان بنسبة 2/5؛

2 - علوي جميلة بنت سليمان بنسبة 1/5؛ 

3 - علوي رشيد بن سليمان بنسبة 2/5 بصفتهم شركاء على الشياع. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: دويرية اللة ام اخلير.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: دويرية اللة ام اخلير. 

نوعه: دار مهدمة من تراب ؛

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

املدعو:  دويرية اللة ام اخلير.

مساحته: 03 آر 34 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الرياض ؛

شرقا: الزقاق وساحة املسجد ؛

جنوبا: دويرية ورثة الرشيد فاطمة بنت موالي عبد القادر ؛

غربا: وسط الدار الكبيرة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم ملكية مؤرخ في 11 اكتوبر 2019. 

2 - صورة مطابقة لالصل لرسم اراثة وفريضة مؤرخ في 12 يونيو2019. 

3 - صورة شمسية من وكالة مؤرخة في فاحت يونيو 2019. 

على   2020 ابريل   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 بعد الزوال.

مطلب رقم 39990 - 14

تاريخ اإليداع: 11 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ: 

1 - خديجة دادعو بنت محمد بنسبة 8/128؛

2 - امل العلوي بنت موالي املصطفى بنسبة 8/128؛

3 - زينب العلوي بنت موالي املصطفى بنسبة 8/128؛

4 - مرمي العلوي بنت موالي املصطفى بنسبة 8/128؛

5 - سيدي محمد العلوي بن موالي املصطفى بنسبة 16/128؛

6 - احمد العلوي بن موالي املصطفى بنسبة 16/128؛

7 - فرحات فاطمة بنت حساين بنسبة 8/128؛

8 - جمال الدين البكري بن محمد العربي بنسبة 14/128؛

9 - نزهة البكري العلوي بنت محمد العربي بنسبة 7/128؛

10 - سعاد البكري العالوي بنت محمد العربي بنسبة 7/128؛

11 - عائشة البكري العلوي بنت محمد العربي بنسبة 7/128؛

12 - احلسن البكري العلوي بن محمد العربي بنسبة 14/128؛

13 - امينة البكري العلوي بنت محمد العربي بنسبة 7/128. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: السهب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: فدان الوجلة. 

نوعه: ارض عارية ؛

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: السهب.

مساحته: 01 هـ 27 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: البكري محمد بن اخلو ؛

شرقا: الساقية ؛

جنوبا: الطريق ؛

غربا: واد زيز ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

مضمن   2017 اكتوبر   11 في  محرر  عقار  ابراء  عقد  من  نسخة   -  1

اصلها حتت عدد 6 صحيفة 13 كناش 3 بتاريخ 05 يناير 1961. 

2 - صورة شمسية مطابقة لالصل لنسخة اراثة عدلية محررة في 

10 اغسطس 2017. 

3 - صورة شمسية مطابقة لالصل لرسم اراثة عدلي محرر في 24 

مارس 2008. 4 - تقرير خبرة مؤرخ في 10اكتوبر 2017. 

5 - صورة طبق االصل لوكالة عدلية محررة في 14 ماي 2007. 

6 - وكالة عرفية مؤرخة في 28 ماي2019. 

7 - تصريح بالشرف عرفي مؤرخ في 25 ماي 2019. 
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8 - شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 24 يناير 2020.

على   2020 ابريل   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39991  - 14

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد قصر تاخيامت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد قصر تاخيامت. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

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

تاخيامت.

مساحته: 04 آر 20 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: طريق ؛

شرقا: ممر ؛

جنوبا: ممر ؛

غربا: بوخريص احلسني وعبد القادر ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39992  - 14

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قدمية 1 قصر تاخيامت.

قصر   1 قدمية  مقبرة  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

تاخيامت. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

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

تاخيامت.

مساحته: 28 آر 50 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ملغاري اللة هشوم ؛

بوبسان  احلسني  احلاج  وورثة  احلاج  واومجان  اوباها  احلاج  ورثة  شرقا: 

وبوبسان حساين واهما موحى ؛

جنوبا: بوعزيز محمد و يوسف بوبسان ؛

غربا: طريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   27 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39993  - 14

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مقبرة قدمية 2 قصر تاخيامت.

قصر   2 قدمية  مقبرة  للملك:  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

تاخيامت. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

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

تاخيامت.

مساحته: 17 آر 50 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: شعبة ؛

شرقا: طريق ؛

جنوبا: احلدب ؛

غربا: احلدب والشعبة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39994  - 14

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

)سارية   1 تاخيامت  قصر  مقبرة  حاليا:  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

الدفن(.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة قصر تاخيامت 1 

)سارية الدفن(. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

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

تاخيامت.

مساحته: 18 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: الشعبة ؛

شرقا: .احلدب ؛
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جنوبا: احلدب ؛

غربا: احلدب ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   28 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39995  - 14

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مصلى قصر تاخيامت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مصلى قصر تاخيامت. 

نوعه: ارض عارية ؛

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

تاخيامت.

مساحته: 03 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: الشعبة ؛

شرقا: اجلبل ؛

جنوبا: اجلبل ؛

غربا: اجلبل ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39996  - 14

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

)سارية   2 تاخيامت  قصر  مقبرة  حاليا:  امللك  به  يعرف  الذي  االسم 

الدفن(.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مقبرة قصر تاخيامت 2 

)سارية الدفن(. 

نوعه: ارض بها مقبرة ؛

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

تاخيامت.

مساحته: 47 آر 50 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: اجلبل ؛

شرقا: النوادرات ؛

جنوبا: ممر وشعبة ؛

غربا: اجلبل ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   29 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 39997  - 14

تاريخ اإليداع: 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: يونس قرشي بن حلسن. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: تشبوطت باقماش.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اكرام ورانية. 

نوعه: ارض عارية محوطة ؛

احملل  العليا،  فركلة  جماعة  تنجداد،  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: تشبوطت باقماش.

مساحته: 08 آر 61 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الزنقة ؛

شرقا: الزنقة ؛

جنوبا: الزنقة ؛

غربا: بن سيكا محمد بن ابراهيم ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 ابريل 2009 عدد 69 صحيفة 119. 

 27 في  مؤرخ  عدلي  قسمة  رسم  نسخة  من  شمسية  صورة   -  2

يونيو2015. 

 27 في  مؤرخ  اصالحي  ملحق  رسم  من نسخة  - صورة شمسية   3

يونيو 2015. 4 - شهادة ادارية مؤرخة في 04 فبراير 2020 

على   2020 ابريل   15 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39998  - 14

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بوزيتون 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بوزيتون 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر ايت خباش.
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مساحته: 01 آر 30 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: اوساعدة محمد ؛

شرقا: محمد وعلي الفقير ؛

جنوبا: موحى اويوسف ؛

غربا: مصرف والطريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 39999  - 14

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: بوزيتون 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: بوزيتون 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر ايت خباش.

مساحته: 05 آر 90 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: داد عيسى حسني و اوعال جو جديجة ؛

شرقا: ورثة ايت باكي ؛

جنوبا: مصرف وعلي اورحمة ؛

غربا: يطو نايت امبارك ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ابريل   30 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا. 

مطلب رقم 40000  - 14

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حتباش 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: حتباش 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر ايت خباش.

مساحته: 03 آر 25 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة وحميد ؛

شرقا: ساقية ؛

جنوبا: ساقية ؛

غربا: ورثة وحميد ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40001  - 14

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حتباش 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: حتباش 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر ايت خباش.

مساحته: 01 آر 45 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: اوعلي الفرشي ؛

شرقا: ورثة احلاج باها موالي ؛

جنوبا: مصرف و اوسو ماما عقا ؛

غربا: ساقية والطريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40002  - 14

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: حتباش 3.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: حتباش 3. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر ايت خباش.

مساحته: 80 س تقريبا.
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حدوده: 

شماال: ساقية ؛

شرقا: مجرى املاء وطريق وساقية ؛

جنوبا: تاعدوجت خديجة ؛

غربا: مغار محمد ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 40003  - 14

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مكاي )امي نسوق(.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مكاي )امي نسوق(. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر ايت خباش.

مساحته: 03 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: وعبيد ابراهيم و ايت فرجي محمد ؛

شرقا: الزريكي الشدلي محمد ؛

جنوبا: طريق وميموني رضوان ؛

غربا: ورثة اوسو حماد ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40004  - 14

تاريخ اإليداع: 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مغنية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مغنية. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر ايت خباش.

مساحته: 03 آر 10 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ساقية ومحمد وعنايا ؛

شرقا: اوحليان محمد ؛

جنوبا: ممر وموالي احلسني ديدي ؛

غربا: اوعنايا محمد ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   04 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 40005  - 14

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: املدني الغالم بن ايعيش. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مزرعة امبوهو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: املدني. 

نوعه: ارض عارية ؛

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: 

مزرعة امبوهو.

مساحته: 03 آر 40 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الطريق ؛

شرقا: العوني البشير والعوني عبد الفتاح ؛

جنوبا: سعيدي عبد الكرمي ؛

غربا: بنهشوم املهدي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 ماي 2010 عدد 163 ص 40. 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ابريل 1998 عدد 555. 

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت نوفمبر 1996 عدد 168. 

على   2020 ابريل   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40006  - 14

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: محجوبة شيبوب بنت احمد. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مزرعة العاضيد امبوهو.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ملك محجوبة. 

نوعه: ارض عارية ؛

مزرعة  املدعو:  احملل  ارفود،  وجماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املعاضيد امبوهو.

مساحته: 95 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: بوعطية محمد ؛

شرقا: احلاج محمد بن باري ؛
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جنوبا: ورثة احلاج الهاشمي ؛

غربا: الطريق ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 04 ابريل 2013 عدد 224 ص 49. 

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 ابريل 1997 عدد 72 ص 41. 

3 - عقد ملحق اصالحي لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 84 بتاريخ 

29 يناير 2020. 

على   2020 ابريل   17 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 و 30 د صباحا.

مطلب رقم 40007  - 14

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مسجد قصر الزويوية.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مسجد قصر الزويوية. 

نوعه: ارض بها بناية ؛

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

الزويوية.

مساحته: 04 آر 50 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: زنقة ؛

شرقا: زنقة ؛

جنوبا: زنقة ؛

غربا: ايت عمر مولود والدويش الزهرة والدويش عمر ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40008  - 14

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الشرويط.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الشرويط. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزويوية.

مساحته: 03 آر 60 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ساقية الزاوية ؛

شرقا: ورثة احلاج عمر الدويش ؛

جنوبا: يوسف علي باملعطي ؛

غربا: بوستة عبد الرحمن بن علي و بوستة احلسني بن علي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا. 

مطلب رقم 40009  - 14

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: فدان البرج.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: فدان البرج. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزويوية.

مساحته: 04 آر 80 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة احمد بوستة بن عبد الرحمن ؛

شرقا: مجرى املاء ؛

جنوبا: بوستة احماد بن حميض ؛

غربا: مجرى املاء ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40010  - 14

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: فدان شعاب الكرمة 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: فدان شعاب الكرمة 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزويوية.
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مساحته: 70 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ايت اهالل عبد الرحمن ؛

شرقا: مجرى املاء ؛

جنوبا: ورثة احلاج احمد الدويس ؛

غربا: ورثة احلاج احمد الدويش ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40011  - 14

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: فدان شعاب الكرمة 4.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: فدان شعاب الكرمة 4. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزويوية.

مساحته: 06 آر 40 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الدويش محمد بن احلاج حلسن وطريق ؛

شرقا: ايت عمر عبد الرحمن وايت عمر محمد ؛

جنوبا: احباس ؛

غربا: مصرف وورثة احلاج باسو ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   07 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 40012  - 14

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: فدان شعاب الكرمة 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: فدان شعاب الكرمة 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزويوية.

مساحته: 80 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: احلاج الدويش بن حمادي ؛

شرقا: بوستة علي باحلميض ومجرى املاء ؛

جنوبا: حداني احمد ؛

غربا: الدويش العياشي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40013  - 14

تاريخ اإليداع: 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: فدان شهاب الكرمة 3.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: فدان شهاب الكرمة 3. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزويوية.

مساحته: 07 آر 80 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مصرف ؛

شرقا: مصرف ؛

جنوبا: ورثة موحى بن عمر ؛

غربا: الدويش اجلياللي ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   08 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40014  - 14

تاريخ اإليداع: 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الدهر 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الدهر 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزويوية.
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مساحته: 03 آر 40 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الدويش عمر وورثة عسو الكرم ؛

شرقا: مصرف والدويش محمد بن احلسني ؛

جنوبا: ممر وورثة علي الدويش ؛

غربا: مينة احمد ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40015  - 14

تاريخ اإليداع: 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: الدهر 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: الدهر 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزويوية.

مساحته: 05 آر 90 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة الدويش علي ؛

شرقا: ورثة العيساوي الدويش ؛

جنوبا: مصرف وورثة احلاج الدويش الوزاني وحمادي الدويش ؛

غربا: الشعبة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   11 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40016  - 14

تاريخ اإليداع: 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مصرف اودو 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مصرف اودو 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزويوية.

مساحته: 01 آر 30 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مصرف وورثة علي الدويش ؛

شرقا: مصرف ؛

جنوبا: ورثة احلاج املعطي ؛

غربا: ورثة الوزاني بلمومن ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40017  - 14

تاريخ اإليداع: 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مصرف اودو 5.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مصرف اودو 5. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزوالة.

مساحته: 02 آر 65 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: مصرف واحباس ؛

شرقا: ورثة احمد بوستة ؛

جنوبا: ورثة احمد الدويش ؛

غربا: فاطمة بوستة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40018  - 14

تاريخ اإليداع: 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مصرف اودو 4.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مصرف اودو 4. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزوالة.

مساحته: 02 آر 70 س تقريبا.
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حدوده: 

شماال: ديدي الوزاني ؛

شرقا: عبد القادر بوستة ؛

جنوبا: مصرف ؛

غربا: فاطمة محمد بوستة ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   12 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

مطلب رقم 40019  - 14

تاريخ اإليداع: 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مصرف اودو 3.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مصرف اودو 3. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزوالة.

مساحته: 02 آر 30 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: الساقية اليحياوية ؛

شرقا: ورثة محمد بن عمر ؛

جنوبا: ممر واحباس ؛

غربا: ورثة ايت عمر عبد القادر ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40020  - 14

تاريخ اإليداع: 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: مصرف اودو 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: مصرف اودو 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزويوية.

مساحته: 02 آر 40 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ممر ؛

شرقا: عمر الدويش ؛

جنوبا: عبد الرحمن الدويش بن عريب ؛

غربا: ورثة ايت عمر عبد القادر ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   13 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40021  - 14

تاريخ اإليداع: 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اشو 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اشو 1. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزويوية.

مساحته: 01 آر 30 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ورثة احلاج املعطي ؛

شرقا: عبد القادر اخللطي ؛

جنوبا: ممر واحباس ؛

غربا: محمد الدويش بالوزاني ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 صباحا.

مطلب رقم 40022  - 14

تاريخ اإليداع: 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: اشو 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: اشو 2. 

نوعه: ارض فالحية ؛

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

قصر الزويوية.

مساحته: 01 آر 10 س تقريبا.

حدوده: 

شماال: ممر واحباس ؛
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شرقا: مجرى املاء وعبد القادر اخللطي ؛

جنوبا: ساقية الصاحلية والطريق ؛

غربا: الدويش محمد بلوزاني ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 صباحا.

مطلب رقم 40023  - 14

تاريخ اإليداع: 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: ارض عارية حلدب.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: ارض عارية حلدب. 

نوعه: ارض عارية ؛

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

قصر الزويوية.

مساحته: 03 آر تقريبا.

حدوده: 

شماال: طريق وساقية اسمنت واحباس ؛

شرقا: ممر واحلدب ؛

جنوبا: طريق احلدب ؛

غربا: احلدب ؛

احلقوق العينية: الشيء.

أصل امللك: حيازة طويلة االمد 

على   2020 ماي   14 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 ظهرا.

احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية بالنيابة

حميد بوزهري   

محافظة سطات

مطلب رقم 41006 - 15 

تاريخ االيداع:10 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد احلسن سعدان بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حيط بوكطاية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حيط بوكطاية2"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛بلدية لوالد؛دوار اوالد عيسى اوالد 

بورية.

مساحته: 05 آ 20 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : الطريق؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : رسم عقاري عدد 33690 - 15؛عبدالرحيم بوراية ومن معه؛

غربا : مطلب عدد 16783/15.

احلقوق العينية:قناة لفائدة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 04 جمادى الثانية 1438 موافق 03 مارس2017؛

- رسم شراء مؤرخ في 15 جمادى الثانية 1438 موافق 14 مارس2017.

على   2020 أبريل  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41007 - 15 

تاريخ االيداع:10 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد محمد مسعودي بن امليلودي.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض احلطة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض احلطة"

نوعه:أرض فالحية.

رحال؛دوار  بن  امحمد  سيدي  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

القراشلة.

 مساحته: 01 هـ 11 آ 70 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : سعيد كوكي؛يزيد دحمان؛

مسعودي؛ورثة  وبوشعيب  امليلودي؛مسعودي  بن  بوشعيب   : شرقا 

امليلودي بن مسعود؛

جنوبا : بوشعيب مسعودي؛العربي بن محمد؛ورثة امليلودي بن مسعود؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني 1441 ) 26 ديسمبر 2019(.

على   2020 أبريل  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41008 - 15 

تاريخ االيداع:10 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد امليلودي رزقي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار الغبرة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دار الغبرة"

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

 مساحته: 03هـ 25 آ 01 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة العلمي بن اسماعيل؛

شرقا : احلاجة فاطنة؛ورثة احلاج الطيبي واحلاج ادريس؛

جنوبا : ورثة احلاج اجلياللي بن عبداهلل؛

غربا : بوشعيب بن احلاج اسماعيل.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 04 جمادى االولى 1441 ) 31 ديسمبر2019(.

على   2020 أبريل  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر .

مطلب رقم 41009 - 15 

تاريخ االيداع:10 فبراير2020.

طالبو التحفيظ:

- السيد عبدالرحيم بندقية بن محمد 

- السيد محمد بندقية بن محمد

- السيد أمني بندقية بن محمد

- السيد اخملتار بندقية بن اخملتار

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض املرس"

نوعه:أرض فالحية بها سكنى من سفلي واصطبلني ومستودع وبئر 

وشاطو وأشجار.

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

 مساحته: 15 هـ 59 آ 93 س تقريبا. 

حدوده:

احلاج  ولد  ؛ادريس  عبداهلل  12862/15؛بندقية  عدد  مطلب   : شماال 

عبدالكرمي ؛مطلب عدد 10812/15؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : ورثة احلاج اجلياللي بندقية؛

احلاج  دجاجي؛ورثة  بن  60196/15؛ورثة  عدد  عقاري  رسم   : غربا 

الكبير؛ورثة احلاج احمد .

احلقوق العينية:عمود كهربائي.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 12 محرم 1441 موافق 12 سبتمبر2019؛

- رسم صدقة مؤرخ في 26 صفر 1441 موافق 25 اكتوبر2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:08  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الواحدة.

مطلب رقم 41010 - 15 

تاريخ االيداع:11 فبراير2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد زوكاري بن بوعزة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"اللة اشميشة وسيدي علي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"اللة اشميشة"

نوعه:أرض فالحية .

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

الكيايلة اوالد بن اعريف.

 مساحته: 13 آ 33 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : الطريق؛

شرقا : أرض اجلموع؛

جنوبا : محمد زوكاري؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

موافق   1416 الثانية  جمادى   07 في  مؤرخ  ملكية  رسم   -

01 نوفمبر1995؛

- رسم شراء مؤرخ في 15 ربيع االول 1420 موافق 01 يوليو1999؛

- رسم شراء مؤرخ في 25 سبتمبر1980.

على   2020 أبريل  املؤقت:09  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41011 - 15 

تاريخ االيداع : 12 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيدة نعيمة بلحفيظ بنت بوشعيب.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الكوشة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الكوشة"

نوعه:أرض فالحية .

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

 مساحته: 98 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال : الطريق؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : محمد بلحفيظ؛

غربا : الطريق.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم مخارجة مؤرخ في 26 شوال 1435 موافق 23 اغسطس2014؛

موافق  1435 االول  ربيع   24 في  مؤرخ  ارارثة  رسم  من  نسخة   -

26 يناير2014؛

- نسخة من رسم استمرار مؤرخ في 19 شعبان 1438 ) 16 ماي2017(؛

موافق   1436 الثانية  جمادى   02 في  مؤرخ  استدراكي  ملحق   -

23 مارس2015.

على   2020 أبريل  املؤقت:10  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.
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مطلب رقم 41012 - 15 

تاريخ االيداع:12 فبراير2020.

طالبو التحفيظ:

- السيدة رشيدة متوكل بنت عمر

- السيدة حكيمة متوكل بنت عمر

- السيدة السعدية متوكل بنت عمر)بالتساوي بينهن(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"فدان السبع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"فدان السبع"

نوعه:أرض فالحية .

بني  الكطارنة؛فرقة  امزورة؛دوار  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

امحمد.

 مساحته: 07 هـ 23 آ38 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : مطلب عدد 25615/ض؛

شرقا : ورثة عمر بن بوشعيب؛

جنوبا : الطريق؛مطلب عدد 25615/ض

غربا : مطلب عدد 25615/ض؛بوشعيب جالل؛ورثة املعطي الراجي؛ورثة 

محمد بن الهاشمي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:رسم ملكية مؤرخ في 24 صفر 1441 موافق23 اكتوبر2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:10  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية.

مطلب رقم 41013 - 15 

تاريخ االيداع:12 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ:

- السيدة رشيدة متوكل بنت عمر

- السيدة حكيمة متوكل بنت عمر

- السيدة السعدية متوكل بنت عمر)بالتساوي بينهن(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"ملكيل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملكيل"

نوعه:أرض فالحية .

بني  ؛فرقة  القرية  امزورة؛دوار  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

امحمد.

 مساحته: 01 هـ 65 آ97 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : الطريق؛

شرقا : ورثة متوكل عمر؛رسم عقاري عدد 42390/15؛

جنوبا : وادسيدي عمر؛

غربا : شعيب بوشعيب.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 24 صفر 1441 موافق23 اكتوبر2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:10  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثالثة.

مطلب رقم 41014 - 15 

تاريخ االيداع:13 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد عبدالفضيل شكر بن ادريس.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"حلبل الطويل"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"حلبل الطويل"

نوعه:أرض فالحية .

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

اوالد بودريف.

 مساحته: 01هـ 76 آ 29 س تقريبا. 

حدوده:

شماال : ورثة صالح بن احلاج بوعزة؛

شرقا : رسم عقاري عدد 721ت؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : اجمليدي البيطري.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

- رسم ملكية مؤرخ في 16 جمادى االولى 1422 ) 06 اغسطس2001(.

على   2020 أبريل  املؤقت:13  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

  

مطلب رقم 41015 - 15 

تاريخ االيداع:13 فبراير2020.

طالبا التحفيظ:

- السيد حسن احمودا بن عمر

- السيد محمد احمودا بن عمر)بالتساوي بينهما(.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دغيمية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"دغيمية"

نوعه:أرض فالحية .

سي  اوالد  دوار  اكدانة؛  جماعة  سطات؛  ودائرة  موقعه:اقليم 

الطاهر؛شرقاوة.

 مساحته: 02هـ 18 تقريبا. 

حدوده:

شماال : فكري حسن؛

شرقا : فكري احلسني؛

جنوبا : امني محمد؛اخملتار ولد عائشة؛امبارك؛

 غربا : فكري عبدالرحيم
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احلقوق العينية:ممر.

أصل امللك:

- رسم استمرار مؤرخ في 10 رجب 1439 موافق 28 مارس2018.

- رسم شراء مؤرخ في 08 شعبان 1439 موافق 25 ابريل2018.

على   2020 أبريل  املؤقت:13  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

  

مطلب رقم 41016 - 15

تاريخ االيداع:14 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيدة حياة ملدلعا بنت احمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض املرس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض املرس"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة سيدي العايدي مزارع لكاللشة 

فخدة اوالد العربي.

مساحته: 03 هـ تقريبا. 

حدوده:

شماال:الطريق؛

شرقا: مخلص محمد بن عبدالسالم؛

جنوبا:عبدالرحيم مطير؛

غربا:عبدالرحيم مطير.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 07 جمادى الثانية 1416 موافق 01 نوفمبر1995؛

رسم شراء مؤرخ في 09 جمادى الثانية 1416 موافق 03 نوفمبر1995؛

رسم شراء مؤرخ في 22 رجب 1435 موافق 22 ماي2014؛

رسم شراء مؤرخ في 13 محرم 1423 موافق 28 مارس2002.

وكالة مؤرخة في 18 مارس2007؛

صورة طبق االصل من3وكاالت مؤرخة في 12 فبراير2020. 

على   2020 أبريل  املؤقت:14  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41017 - 15

تاريخ االيداع:17 فبراير2020.

طالبو التحفيظ:

السيد الزيتوني مذكير بن احمد بنسبة28/1024

السيدة نعيمة الهبطي بنت احلاج محمد " 14/"

السيد نبيل مذكير بن احمد " 28/" 

السيد عبدالواحد مذكير بن احمد " 28/"

السيدة مرمي مذكير بنت احمد " 14/" 

السيدة خدوج بدر الزمان بنت محمد " 128/"

السيد عبداللطيف مذكير بن موسى " 112/"

السيد محمد مذكير بن موسى " 112/"

السيدة الكبيرة مذكير بنت موسى " 56/"

السيدة مينة مذكير بنت موسى " 56/" 

السيد حسن مذكير بن موسى " 112/"

السيدة حدوم مذكير بنت موسى " 56/" 

السيد ملعاشي مذكير بن موسى " 112/"

السيدة السعدية مذكير بنت موسى " 56/" 

السيدة عائشة مذكير بنت موسى " 56/"

السيدة نعيمة مذكير بنت موسى " 56/"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض الغوالم1 بقعة 2"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض الغوالم1 بقعة2"

نوعه:أرض فالحية.

سي  اوالد  العايدي؛دوار  سيدي  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

الهاشمي.

 مساحته: 02 هـ 37 آ 11 س تقريبا. 

حدوده:

بن  الزيتوني  شماال:عيسى عطيف؛عريبي عبدالنبي؛محمد وسميح 

املكي؛

شرقا: احلاج التهامي ولد العريبية؛ورثة بوشعيب بن زهرة؛

جنوبا:عريبي بوشعيب؛ورثة عبدالسالم بن احلاج؛

غربا: الطريق؛ورثة عبدالسالم بن احلاج؛اسميح الزيتوني بن املكي؛قدور 

عبدالنبي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

 1435 ذوالقعدة   13 في  مؤرخة  ملكية  رسم  من  االصل  صورة طبق 

موافق 09 سبتمبر2014؛

صورة طبق االصل من رسم توحيد فريضة مؤرخ في 26 ربيع الثاني 

1440 موافق 23 ديسمبر2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة.

مطلب رقم 41018 - 15

تاريخ االيداع:17 فبراير2020.

طالبو التحفيظ:

السيد الزيتوني مذكير بن احمد بنسبة28/1024

السيدة نعيمة الهبطي بنت احلاج محمد " 14/"

السيد نبيل مذكير بن احمد " 28/" 

السيد عبدالواحد مذكير بن احمد " 28/"

السيدة مرمي مذكير بنت احمد " 14/" 

السيدة خدوج بدر الزمان بنت محمد " 128/"

السيد عبداللطيف مذكير بن موسى " 112/"

السيد محمد مذكير بن موسى " 112/"

السيدة الكبيرة مذكير بنت موسى " 56/"

السيدة مينة مذكير بنت موسى " 56/" 
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السيد حسن مذكير بن موسى " 112/"

السيدة حدوم مذكير بنت موسى " 56/" 

السيد ملعاشي مذكير بن موسى " 112/"

السيدة السعدية مذكير بنت موسى " 56/" 

السيدة عائشة مذكير بنت موسى " 56/"

السيدة نعيمة مذكير بنت موسى " 56/"

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"بالد الغوالم1 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"بالد الغوالم1 "

نوعه:أرض فالحية.

سي  اوالد  العايدي؛دوار  سيدي  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 

الهاشمي.

 مساحته: 01 هـ 94 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:سميح الزيتوني بن املكي؛

شرقا: الطريق؛

جنوبا:ورثة عبدالسالم بن احلاج؛

غربا: عريبي عبدالنبي.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 13 ذوالقعدة 1435 موافق 09 سبتمبر2014؛

رسم اراثة مؤرخ في 08 ذوالقعدة 1434 موافق 15 سبتمبر2013؛

رسم وكالة مؤرخ في 20 شوال 1434 موافق 28 اغسطس2013؛

 23 موافق   1440 الثاني  ربيع   26 في  مؤرخ  فريضة  توحيد  رسم 

ديسمبر2019.

على   2020 أبريل  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41019 - 15

تاريخ االيداع:17 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيدة زهرة حوزية بنت محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"أرض اجموحة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"أرض اجموحة"

نوعه:أرض فالحية.

موقعه:اقليم سطات؛دائرة ابن احمد؛جماعة امنيع؛دوار اوالد خمليش.

مساحته: 35 آ 96 هـ تقريبا. 

حدوده:

شماال:حوزية الكبيرة؛

شرقا: ممر؛

جنوبا:ورثة عبدالكبير؛مسكن عزالدين العمراني؛

ولد  ؛غربة  هرادي  مصطفى  محمد؛مسكن  فرحان  غربا:مسكن 

احلالفة.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 29 جمادى االولى 1439 موافق 16 فبراير2018.

على   2020 أبريل  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة.

مطلب رقم 41020 - 15

تاريخ االيداع:17 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد عاللي عبدالرزاق بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"الكياس –بوجبيرة-بير خدة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"ملك سناء"

نوعه:أرض فالحية.

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

اعمر.

مساحته: 06 هـ 29 آ 10 س تقريبا. 

حدوده:

شماال:احلاج بوشعيب الفهيد؛

شرقا: عاللي املصطفى؛صبري عبدالرحمان؛

جنوبا:عاللي يوسف؛

غربا:ورثة مصلح احلاج املعطي؛شركة الفارج.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 07 ربيع الثاني 1420 موافق 20 يوليو1999؛

رسم شراء مؤرخ في 02 ذوالقعدة 1419موافق 18 فبراير1999؛

رسم شراء مؤرخ في 16 ربيع الثاني 1420 موافق 03 اغسطس1999؛

رسم شراء مؤرخ في 07 ربيع الثاني 1420 موافق 20 يوليو1999؛

رسم ملكية مؤرخ في فاحت جمادى االولى1435 موافق 03 مارس2014؛

رسم شراء مؤرخ في 18 محرم1432 موافق 24 ديسمبر2010؛

رسم شراء مؤرخ في 05 جمادى الثانية 1432 موافق 09 ماي2011؛

االولى 1439 موافق 01  رسم شراء بني شركاء مؤرخ في 14 جمادى 

فبراير2018

رسم شراء مؤرخ في 06 صفر 1421 موافق 11 ماي2000؛

 06 موافق   1420 االولى  جمادى   25 في  مؤرخ  استمرار  رسم 

سبتمبر1999؛

رسم استمرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني 1403 موافق 31 يناير1983.

على   2020 أبريل  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر.

مطلب رقم 41021 - 15

تاريخ االيداع:17 فبراير2020.

طالب التحفيظ:السيد عاللي عبدالرزاق بن امحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا:"دار حجاج"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك:"عني حجاج"

نوعه:أرض فالحية.

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

مساحته: 20 آ تقريبا. 

حدوده:

شماال:عاللي محمد ومن معه؛وعدود بن خملير؛

شرقا: ممر؛

جنوبا:الطريق؛

غربا:وعدود بن محمد؛مطلب عدد 9823/15.

احلقوق العينية:الشيء.

أصل امللك:

رسم ملكية مؤرخ في 22 شوال 1415 موافق 23 مارس1995؛

رسم شراء مؤرخ في 12 صفر1417 موافق 29 يونيو1996.

على   2020 أبريل  املؤقت:15  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر.

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى "دار الرمان " 

مطلب رقم 21542 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 763 املؤرخة في 14 اغسطس 2013.

مسطرة  فإن  ديسمبر2019،   03 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " دار الرمان " ذي املطلب رقم 21542 - 15، الواقع 

بجماعة راس العني، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السيد عبدالعزيز 

تدعيما  إيداعها  السابق  العقود  مبقتضى  وذلك  محمد  بن  خومن 

ملطلب التحفيظ وكذا: 

رسم شراء مؤرخ في 20 صفر 1441 موافق 19 اكتوبر2019.

خالصة إصالحية- تتعلق بامللك املسمى "دار الرمان " 

مطلب رقم 30233 - 15 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريدة الرسمية عدد 947 املؤرخة في 15 فبراير2017.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 19 ابريل2017، فإن مسطرة حتفيظ 

تقع   ،15  -  30233 رقم  املطلب  ذي   " الفالحة  أرض   " املسمى  امللك 

بامللحقة االدارية اخلامسة بسطات بدل جماعة املزامزة اجلنوبية وذلك 

مبقتضى العقود السابق إيداعها تدعيما ملطلب التحفيظ وكذا: 

شهادة ادارية عدد 23/2017 بتاريخ 16 فبراير2017.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات 

محمد الزرهوني    

محافظة العيون 

مطلب رقم 5178 - 17 

تاريخ اإليداع: 06 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ: الدولة امللك اخلاص.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: " مقر التجهيز "؛
نوعه: أرض بها بنايات من سفلي ؛

موقعه: اقليم السمارة، ملتقى زنقة القدس و زنقة الباردي؛
مساحته:27 آر 89 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال: زنقة الباردي ؛ 

جنوبا: الرسم العقاري عدد 8073/17 ؛ 
شرقا: زنقة الباردي ؛ 

غربا: زنقة القدس؛
احلقوق العينية: ال شيء. 

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

17 يناير 2020؛
على   2020 أبريل   06 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا. 

مطلب رقم 5179 - 17 
تاريخ اإليداع: 06 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ: حنان ادعيسى بنت عبد اهلل.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: " الشيء ".

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

موقعه: اقليم العيون، حي الفرح زنقة موالي عبد السالم بن مشيش؛
مساحته:40 س تقريبا.

اجملاورون:
شماال: عبد اهلل بن ميان ؛ 

جنوبا: محمد املصطفى بن محمد اخملتار ؛ 
شرقا: زنقة عبد السالم بن مشيش ؛ 
غربا: محمد املصطفى و لد السيد ؛ 

احلقوق العينية: ال شيء. 
أصل امللك : 

رسم استمرار ملك عدلي مؤرخ 19 نونبر 2019 ؛
شهادة إدارية مؤرخة في 19 أبريل 2019؛

على   2020 أبريل   10 املؤقت:  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة العاشرة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 
              محمد فاري

محافظة خريبكة

مطلب رقم 53058 - 18
تاريخ اإليداع: 10 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ :
1( كادي فاطنة بنت العربي بنسبة 5064/8640
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2( فكعان كرمي الدين بن حمود بنسبة 1258/8640

3( فكعان آمال بنت حمود بنسبة 629/8640

4( فكعان بسمة بنت منير بنسبة 408/8640

5( فكعان فدوى بنت منير بنسبة 408/8640

6( مينة بنت موسى بن علي بنسبة 720/8640

7( الكبيرة يامل بنت أحمد بنسبة153/8640

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

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

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: مدينة خريبكة، دوار أوالد الشيخ علي.

مساحته: 81س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري 43270/18؛

شرقـا: الرسم العقاري 51684/18؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري 44078/18؛

غربـا: الرسم العقاري12792/18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ في 05 جمادى األولى 1409 موافق16 

ديسمبر1988.

 05 موافق   1399 شعبان   10 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -

يوليو1979.

- نسخة رسم اراثة عدلي مؤرخ 16 صفر 1430 موافق 12 فبراير2009.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53059 - 18

تاريخ اإليداع: 11 فبراير2020.

طالب التحفيظ : السيد: عمر خلوفي بن بلقاسم

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الرمل«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » الرمل«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة اجلناديز دوار العثامنة

مساحته: 15هـ 70آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: أوالد القايد اجلياللي؛

شرقـا: محمد شافعي ومن معه؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري3223/د، بوزكري العازبي بن أحمد؛

غربـا: الرسم العقاري3223/د.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 شوال 1434موافق 05 سبتمبر2013.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 شوال 1434موافق 05 سبتمبر2013.

 14 1434موافق  القعدة  ذو   07 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

سبتمبر2013.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 سبتمبر موافق 05 سبتمبر2013.

- نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 02 ربيع األول 1430 موافق 28 

فبراير2009.

 08 موافق   1434 األولى  جمادى   27 عدلي  اراثة  رسم  من  نسخة   -

ابريل2013.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1433 موافق 

14 نوفمبر 2012.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 رمضان 1422 موافق 24 

نوفمبر 2001.

- نسخة من رسم موجب احصاء مؤرخ في 02 ربيع األول 1430 موافق 

28 فبراير 2009.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1433 موافق 

14 نوفمبر 2012.

- نسخة من رسم مخارجة عدلي مؤرخ في 30 محرم 1398 موافق 

10 يناير 1978.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 ذي احلجة 1433 موافق 

14 نوفمبر 2012.

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 ربيع الثاني 1411 موافق 

12 نوفمبر 1990.

- نسخة من رسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 جمادى األولى 1434 موافق 

08 ابريل 2013.

 28 األول 1430 موافق  ربيع   02 اراثة عدلي مؤرخ في  - نسخة رسم 

فبراير 2009.

- نسخة من رسم إحصاء متروك مؤرخ في 02 ربيع األول 1430 موافق 

28 فبراير 2009.

- نسخة من عقد بيع عرفي مؤرخ في 16نوفمبر 1974.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53060 - 18

تاريخ اإليداع: 12 فبراير2020.

طالب التحفيظ : السيدة:رقية بن الفالح بنت حمو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بوعشة«.

نوعــه: ارض فالحية.
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موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة دوار آيت الفالح .

مساحته: 50 آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري 38316/18؛

شرقـا: زهرة بن الفالح؛ 

جنوبا: الرسم العقاري 38317/18؛

غربـا: الغزواني بن الفالح.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك: رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 ذي احلجة 1436 موافق 

04 أكتوبر2015.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 09 ابريل 2020 على 

الساعة: h 11 صباحا.

مطلب رقم 53061 - 18

تاريخ اإليداع: 12 فبراير2020.

طالب التحفيظ : السيدة: زهرة بن الفالح بنت حمو.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »بوعشة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » بوعشة«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة دوار آيت الفالح.

مساحته: 01هـ آر10 تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري 38317/18؛

شرقـا: الرسم العقاري38317/18؛ 

جنوبـا: الرسم العقاري 38317/18؛

غربـا: رقية بن الفالح.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

امللك: رسم ملكية عدلي مؤرخ في 05 محرم 1437 موافق19  أصل 

أكتوبر2015. 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 09 ابريل 2020 على 

الساعة: h 12 صباحا.

مطلب رقم 53062 - 18

تاريخ اإليداع: 13 فبراير2020.

طالب التحفيظ : السيد:الغزواني بن الفالح بن حمو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » بوعشة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »بوعشة«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة املعادنة دوارآيت الفالح.

مساحته: 01هـ 03آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري 38316/18؛

شرقـا: رقية بن الفالح؛ 

جنوبـا: رقية بن الفالح؛

غربـا: الرسم العقاري 38316/18، مطلب التحفيظ 18/ت.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك: رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 ذي احلجة 1436 موافق04 

أكتوبر2015.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53063 - 18

تاريخ اإليداع: 17 فبراير2020.

طالبا التحفيظ : السيدين :

1( شكار الكبير بن محمد بنسبة1/2

2( شكار اجلياللي بن محمد بنسبة1/2

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » املرس«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »املرس «.

نوعــه: ارض عارية.

موقعـه:مدينة خريبكة دوار عالل.

مساحته: 01هـ 05آر20س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الرسم العقاري14403 - 18؛

شرقـا: ورثة شكار بوعبيد؛ 

جنوبـا: ورثة شكار بوشعيب؛

غربـا: الرسم العاري 7270 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك: رسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 ربيع األول 1439 موافق09 

ديسمبر2017.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53064 - 18

تاريخ اإليداع: 17 فبراير2020.

طالب التحفيظ :ادريس املرصاوي بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » دار ادريس املرصاوي«.

نوعــه: دار للسكنى بها سفلي وطابق علوي.

موقعـه: مدينة وادي زم، زنقة بني سمير.

مساحته: 01آر30س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: الكبيرة بجدو؛

شرقـا: مينة لعريبي؛ 

جنوبـا: ورثة املرصاوي محمد بن املولودي ؛

غربـا:الزنقة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
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أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 سبتمبر1961.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 23 ذي القعدة 1430 موافق 11 نونبر2009.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 03 محرم 1441 موافق 03 سبتمبر2019.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 19 صفر 1441 موافق 18 أكتوبر 2019.

- رسم صدقة عدلي مؤرخ في 22 صفر 1441 موافق 21 أكتوبر 2019.

 25 موافق   1437 محرم   11 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -

أكتوبر2015.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 20 رمضان 1401 موافق 22 يوليو 1981.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53065 - 18

تاريخ اإليداع: 17 فبراير2020.

طالب التحفيظ : محمد بريدي بن عبد احلق

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » العني البيضاء«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة وادي زم، جماعة أوالد بوغادي دوار أوالد بوعائشة .

مساحته: 01هـ 55آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: عبد احلق بريدي؛

شرقـا: املعطي العميري ،الواد؛ 

جنوبـا: بريدي محمد؛

غربـا:أحمد بن عبد القادر.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

 30 موافق   1418 الثاني  جمادى   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

أكتوبر1997.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1420 موافق 27 يوليو1999.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ربيع الثاني 1421 موافق 12 يوليو2000.

 24 موافق   1421 األولى  جمادى   23 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

اغسطس 2000.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53066 - 18

تاريخ اإليداع: 18 فبراير2020.

طالب التحفيظ : عبد اهلل كلباوي بن أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » املرس«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » املرس«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة أوالد عزوز دوار اوالد ادريس.

مساحته: 01هـ 80آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: املعطي راجب؛

شرقـا: امحمد كلباوي؛ 

جنوبـا:عبد الرحيم كلباوي ؛

غربـا: محمد مرغوب.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 27 شوال 1440 موافق01 يوليو2019.

- رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 محرم 1418 موافق 05 يونيو 1997.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53067 - 18

تاريخ اإليداع: 18 فبراير2020.

طالب التحفيظ : موالي محمد امني بن موالي محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

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

نوعــه: دار للسكنى بها سفلي .

موقعـه: مدينة حطان حي نورة.

مساحته: 64 س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: مطلب التحفيظ 40196/س؛

شرقـا: مطلب التحفيظ 38438/س؛ 

جنوبـا: أفار احلسن ؛

غربـا:مطلب التحفيظ 38438 - 18.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 23 يونيو 1992.

- ترجمة عقد عرفي مؤرخ في29 أكتوبر 2019.

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

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53068 - 18

تاريخ اإليداع: 18 فبراير2020.

طالب التحفيظ :ميمي لكبيرة بنت مبارك. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » احلرشة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » احلرشة«.

نوعــه: ارض فالحية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة بني يخلف دوارالنغامشة.

مساحته: 87آر تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: محمد بن املعطي؛

شرقـا: الكبير بن احلاج؛ 

جنوبـا: ملك مبارك؛

غربـا: ملك البائع.
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احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.
أصل امللك:

- نسخة رسم شراء عدلي مؤرخ في27 ذي القعدة 1395 موافق 01 
ديسمبر1975.

 08 موافق   1397 محرم   12 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -
يناير1977.

 08 موافق   1393 شوال   12 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -
نوفمبر1973.

 07 موافق   1431 رمضان   27 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  نسخة   -
سبتمبر 2010.

 10 موافق   1431 شعبان   27 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -
اغسطس 2010.

- حكم ابتدائي مؤرخ في 30 مايو 2012.
- شهادة ضبطية مؤرخ في24 نوفمبر 2015.

- محضر تنفيذ مؤرخ في 25 نوفمبر 2014.
- حكم صادر مبحكمة االستئناف مؤرخ في 21 مارس 2013.

- قرار محكمة النقض مؤرخ في 04 مارس 2014.
- تقرير اخلبرة مؤرخ في 27 نوفمبر 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 20 ابريل 2020 على 
الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53069 - 18
تاريخ اإليداع: 19 فبراير2020.
طالبوا التحفيظ : السادة :

1(رقية الزراقي بنت حلسن بنسبة 04/32
2(محمد كريت بن علي بنسبة 14/32

3(حليمة اكريت بنت علي بنسبة 07/32
4(مرمي اكريت بنت علي بنسبة 07/32

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

نوعــه: دار للسكنى من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح.
موقعـه: مدينة أبي اجلعد، درب ميمونة.

مساحته: 01آر48س تقريبا.
حـدوده:

شمـاال: محمد بن عزوز ؛
شرقـا: الزنقة؛ 
جنوبـا: الزنقة؛

غربـا:احلاج العربي بن عباس .
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم موجب احصاء متروك عدلي مؤرخ في28 جمادى األولى 1423 

موافق 08 اغسطس 2002.
مادي عدلي مؤرخ في08 صفر 1441 موافق 07  - رسم اصالح خطأ 

أكتوبر 2019.
- رسم موجب اصالحي عدلي مؤرخ في27 ذو احلجة 1440 موافق 29 

اغسطس 2019.
 05 موافق   1372 احلجة  ذي   25 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -

سبتمبر1953.

 08 موافق   1423 األولى  جمادى   28 في  مؤرخ  عدلي  اراثة  رسم   -
اغسطس 2002.

2020 على  التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم21 ابريل 
الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53070 - 18
تاريخ اإليداع: 19 فبراير2020.
طالبوا التحفيظ : السادة :

1( رابحة لشهب بنت محمد بنسبة 19/304
2( فاطمة صويبري بنت محمد بنسبة 19/304

3(جناة عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304
4(جميلة عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304

5(عبد الواحد عكشة بن احلبيب بنسبة 28/304
6(خديجة عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304

7(صالح عكشة بن احلبيب بنسبة 28/304
8(يامنة عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304

9(نورالدين عكشة بن احلبيب بنسبة 28/304
10(عتيقة عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304

11(زهرة عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304
12(عبد النبي عكشة بن احلبيب بنسبة 28/304
13(الشرقاوي عكشة بن احلبيب بنسبة 28/304

14(السعدية عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304
15(احلسن عكشة بن احلبيب بنسبة 28/304
االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حوض منينة«.
نوعــه: ارض عارية.

موقعـه: دائرة خريبكة، جماعة اوالد عبدون دوار أوالد الشيخ علي.
مساحته: 80س تقريبا.

حـدوده:
شمـاال: الزنقة ؛

شرقـا: خدوج اخليرانية ؛ 
جنوبـا: مقصد لكبير؛

غربـا: الرسم العقاري 45224 - 18.
احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:
- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 شوال 1396موافق19 أكتوبر 1976.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في10 ربيع األول 1441 موافق 08 نوفمبر2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ذي احلجة 1396 موافق 19 نوفمبر1976.
التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 21 ابريل 2020 على 

الساعة: h 09 صباحا.

مطلب رقم 53071 - 18
تاريخ اإليداع: 18 فبراير2020.
طالبوا التحفيظ : السادة :

1( رابحة لشهب بنت محمد بنسبة 19/304
2( فاطمة صويبري بنت محمد بنسبة 19/304

3(جناة عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304
4(جميلة عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304

5(عبد الواحد عكشة بن احلبيب بنسبة 28/304
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6(خديجة عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304

7(صالح عكشة بن احلبيب بنسبة 28/304

8(يامنة عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304

9(نورالدين عكشة بن احلبيب بنسبة 28/304

10(عتيقة عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304

11(زهرة عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304

12(عبد النبي عكشة بن احلبيب بنسبة 28/304

13(الشرقاوي عكشة بن احلبيب بنسبة 28/304

14(السعدية عكشة بنت احلبيب بنسبة 14/304

15(احلسن عكشة بن احلبيب بنسبة 28/304

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: »الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: »الضاية«.

نوعــه: ارض فالحية.

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

مساحته:40 آر73س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: املفضل بن قدور؛

شرقـا: الرسم العقاري 33541 - 18؛ 

جنوبـا: امليلودي بن احلاج عبد السالم؛

غربـا: الهوني لكبير.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 14 شوال 1396موافق19 أكتوبر 1976.

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في10 ربيع األول 1441 موافق 08 نوفمبر2019.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 07 ذي احلجة 1396 موافق 19 نوفمبر1976.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 21 ابريل 2020 على 

الساعة: h 10 صباحا.

مطلب رقم 53072 - 18

تاريخ اإليداع: 19 فبراير2020.

طالبة التحفيظ : الزاهية العيناني بنت ابراهيم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا: » الشيء«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك: » حلرش«.

نوعــه: ارض فالحية.

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

مساحته: 39آر29س تقريبا.

حـدوده:

شمـاال: املصطفى خلود، وورثة بوشتى وراقي؛

شرقـا: بوشتى العيناني، وصالح العيناني؛ 

جنوبـا: الطريق؛

غربـا: زهرة العيناني.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية: الشيء.

 19 موافق  صفر1438   19 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم  امللك:  أصل 

نوفمبر 2016.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت: يوم 21 ابريل 2020 على 

الساعة: h 12 زواال.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : "الكدية" 

مطلب رقم 19723 - س الكائن بدائرة وادي زم جماعة 

املعادنة الذي ادرجت خالصت مطلب حتفيظه باجلريدة

 الرسمية عدد عدد 4199 املؤرخة في 21/04/1993.

مسطرة  فإن   ،2020 فبراير   18 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم 19723 - س  التحفيظ  الكدية " مطلب   " املدعو  امللك  حتفيظ 

تتابع على الشكل التالي :

1( حتت التسمية اجلديدة " بالد الشيخ أحمد 1" مبساحة 33 هكتار 

53آر 56س في اسم السيد برحيل أحمد.

2( حتت التسمية اجلديدة " بالد الشيخ أحمد 2" مبساحة 67هـ 88آر 

44 سنتيار في اسم السيد برحيل أحمد.

3( حتت التسمية اجلديدة " بالد الشيخ أحمد 3" مبساحة 1هـ 31آر في 

اسم السيد برحيل أحمد.

4(حتت تسمية اجلديدة " بالد عبد الكبير 1" مبساحة 15هـ 98آر 64س 

في اسم السيد برحيل عبد الكبير.

5( حتت التسمية اجلديدة " بالد عبد الكبير2" مبساحة 27هـ 01آر37س 

في اسم السيد برحيل عبد الكبير.

6(حتت التسمية اجلديدة " بالد عبد الكبير 3" مبساحة 01هـ 31آر في 

اسم السيد برحيل عبد الكبير.

7(حتت التسمية اجلديدة " بالد ااحلبيب1" مبساحة 22هـ 85آر 69س في 

اسم برحيل احلبيب.

2" مبساحة قدرها 03هـ 71آر  8(حتت التسمية اجلديدة " بالد احلبيب 

20س في اسم السيد برحيل احلبيب.

9(حتت التسمية اجلديدة " بالد احلبيب 3" مبساحة قدرها 10هـ 25آر 

44س في اسم السيد برحيل احلبيب.

10(حتت التسمية اجلديدة " بالد احلاج علي " مبساحة 08هـ 26آر 75س 

في اسم السيد أمل امحمد.

11(حتت حتت التسمية اجلديدة " بالد احلاج علي " مبساحة 01هـ 73آر 

في اسم السيد أمل امحمد.

12(حتت التسمية اجلديدة " بالد أمال" مبساحة 05هـ 24آر 03س في 

اسم السيد أمل امحمد.

13(حتت التسمية القدمية " الكدية" ملل تبقى من امللك املذكور أعاله 

في اسم ورثة برحيل احلاج بوشعيب بن رحال وهم :

1( ميلودة بنت العربي بن جابر بنسبة 07/168

2(ميلودة بنت بوزكري بن صالح بنسبة 07/168

3(خديجة بنت التازي بن العربي بنسبة 07/168

4(برحيل فاطمة بنت بوشعيب بنسبة 07/168

5(برحيل طامو بنت بوشعيب بنسبة 07/168

6(برحيل علي بن بوشعيب بنسبة 14/168

7(برحيل احلبيب بن بوشعيب بنسبة 14/168

8(برحيل ماليكة بنت بوشعيب بنسبة07/168

9(برحيل عبد القادر بن بوشعيب بنسبة 14/168

10(برحيل أحمد بن بوشعيب بنسبة 14/168

11(برحيل الزهراء بنت بوشعيب بنسبة 07/168

12(برحيل لطيفة بنت بوشعيب بنسبة 07/168

13(برحيل السعدية بنت بوشعيب بنسبة 07/168
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14(برحيل عبد الكبير بن بوشعيب بنسبة 14/168

15(برحيل رحال بن بوشعيب بنسبة بنسبة 14/168

16(برحيل حفيظة بنت بوشعيب بنسبة 07/168

17(برحيل عبد اجمليد بن بوشعيب بنسبة 14/168

وذلك استنادا الى نفس العقود السابق ايداعها وكذا:

- ملحق اراثة عدلي مؤرخ 12 فبراير 1998

- حكم ابتدائي بتاريخ 27 يناير 2016.

- شهادة بعدم االستئناف مؤرخ في 15 مارس 2017.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » دار املنصور املولودي « 

مطلب التحفيظ رقم 10430 - 18 الذي ادرجت خالصة مطلب 

حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 94 املؤرخة في 18 أكتوبر2000.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في19 فبراير2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو "دار املنصور املولودي" مطلب التحفيظ 10430 - 18 الكائن 

التحفيظ  طالب  إسم  في  تتابع  اجملاهدين،  شارع  اجلعد  ابي  مدينة 

سنتيار.   85 البالغة  العقاري  التصميم  عن  الناجتة  باملساحة  األصلي 

وذلك مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » العميري« 

مطلب التحفيظ رقم 38990 - 18 الذي ادرجت خالصة 

مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1035

املؤرخة في 31 أكتوبر 2018.

مسطرة  فإن  فبراير2020،   14 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعــو » العميري« مطلب التحفيظ رقم 38990 - 18 

الكائن بدائرة خريبكة جماعة دوار أوالد جدرة، تتابـع في اسم طالبي 

وذلك  العقاري  التصميم  عن  الناجتة  باملساحة  األصلي  التحفيظ 

مبقتضى العقود املودعة سابقا تأييدا للمطلب املذكور وكذا :

 29 1441موافق  الثانية  جمادى   03 في  مؤرخ  عدلي  اصالح  رسم   -

يناير2020.

خالصة إصالحية تتعلق بامللك املسمى » ملك سداوي«

مطلب التحفيظ رقم 38991 - 18 الذي ادرجت

خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد : 1035 

املؤرخة في 31 أكتوبر 2018.

مسطرة  فإن  فبراير2020،   14 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعــو »ملك سداوي« مطلب التحفيظ 38991 - 18 

في  تتابـع  جدرة،  أوالد  دوار  الكفاف  جماعة  خريبكة  بدائرة  الكائن 

اسم طالب التحفيظ األصلي مبساحة قدرها 05هـ 99آر55س الناجتة 

تأييدا  سابقا  املودعة  العقود  مبقتضى  وذلك  العقاري  التصميم  عن 

للمطلب املذكور وكذا :

 29 1441موافق  الثانية  جمادى   03 في  مؤرخ  عدلي  اصالح  رسم   -

يناير2020.

- رسم شراء عدلي مؤرخه في 28 صفر 1438 موافق 28 نوفمبر2016.

احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

بوسيف عبد الكرمي    

محافظة تطوان

مطلب رقم 56130 - 19 
تاريخ اإليداع 12فبراير 2020.

طالبا التحفيظ : 
1 - حلبوز عبد اإلله بن محمد بنسبة 1 / 2. 

2 - العاللي ادريس بن محمد بنسبة 1 / 2. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان بلقاضي".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان بلقاضي". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من كراج غير مكتمل . 

جنان   : املدعو  احملل   ، لتطوان  احلضرية  اجلماعة   ، تطوان   : موقعه 
بلقاضي. 

مساحته 99 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: اخلندق 
شرقا: أمينة الغياط 

جنوبا: محمد بلقاضي 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 23مارس 2006
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31أكتوبر 2017 . 
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 26يوليوز 2018

نسخة من رسم إبراء من كالئ الشراء عدلي بتاريخ 30نونبر 2018 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 3 ديسمبر 2018 
نسخة من رسم إثبات املشتري عدلي بتاريخ 6 ديسمبر 2018 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه تنازل بتاريخ 6 ديسمبر 2018

نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 7 ديسمبر 2018
شهادة إدارية بتاريخ 19نونبر 2019 . 

شهادة اإلذن بالتقسيم مؤرخة في 07 سبتمبر 2005.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 ابريل 2020 على الساعة 11 

و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56131 - 19 
تاريخ اإليداع 12فبراير 2020.

طالبو التحفيظ : 
1 - حلحول فطومة بنت محمد بنسبة 11 / 88. 

2 - بن صالح زينب بنت حسن بنسبة 7 / 88. 
3 - بن صالح محمد علي بن حسن بنسبة 14 / 88. 

4 - بن صالح نبيلة بنت حسن بنسبة 7 / 88. 
5 - بن صالح فاطمة الزهراء بنت حسن بنسبة 7 / 88. 

6 - بن صالح منير بن حسن بنسبة 14 / 88. 
7 - بن صالح سناء بنت حسن بنسبة 7 / 88. 

8 - بن صالح وسيمة بنت حسن بنسبة 7 / 88. 
9 - بن صالح سهيل بن حسن بنسبة 14 / 88. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "حلحول ".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "حلحول ". 
مشتمالته: أرض عارية . 

موقعه : تطوان ، اجلماعة احلضرية لتطوان ، احملل املدعو: حومة غرابو ، 
قرب واد بوجراح. 

مساحته 3 آ 2 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: الرسم العقاري رقم 64660 / 19 و اجلنجالي عبد الرحمان 
شرقا: الطريق 
جنوبا: الطريق 

غربا: الرسم العقاري رقم 77022 / 19 و عشوشة الكميلي 
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 23مارس 1991 . 
رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 18يناير 2016 .

رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 25يناير 2016 . 
نسخة من رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 3 فبراير 2016

شهادة إدارية بتاريخ 26ديسمبر 2019 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 10 ابريل 2020 على الساعة 12 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 56132 - 19 
تاريخ اإليداع 13فبراير 2020.

طالب التحفيظ : املقريني امحمد بن عمرو بنسبة 1 / 1. 
اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "املقريني ".

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

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة وجماعة عني احلصن ، احملل املدعو: مزارع 
مدشر بوريان ، قبيلة ودراس عزف د احملج. 

مساحته 5 آ 25 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 55725 / 19 و محمد املكريني 
شرقا: الطريق 

جنوبا: ابراهيم البزاز ومن معه 
غربا: الرسم العقاري رقم 27606 / 19 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 31أغسطس 2016
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 25أغسطس 2017 . 
صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه هبة بتاريخ 25أغسطس 2017 . 
صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 25أغسطس 2017 . 

صورة طبق األصل لعقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 28أغسطس 2017
عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 11سبتمبر 2017

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 أكتوبر 2017 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3 أكتوبر 2017 

صورة طبق األصل لشهادة إدارية بتاريخ 23أكتوبر 2017
رسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 14ديسمبر 2017

رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28يناير 2020.
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13ابريل 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة. 

مطلب رقم 56133 - 19 
تاريخ اإليداع 13فبراير 2020.

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

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الزنابطي -أكتاو 1". 
مشتمالته: أرض فالحية . 

: إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة ازال ، احملل املدعو:  موقعه 
هليلة مزارع درسة. 

مساحته 16 آ 87 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: ورثة الصرحاني 
شرقا: طالب التحفيظ 

جنوبا: الطريق 
غربا: ورثة الطيب حجاج 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

شهادة إدارية بتاريخ 28نونبر 2009 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 6 أكتوبر 2016 . 

نسخة من رسم عدلي موضوعه ملكية بتاريخ 25ديسمبر 2018 
نسخة من رسم عدلي موضوعه مناقلة بتاريخ 27يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13ابريل 2020 على الساعة 11 
و00 دقيقة. 

مطلب رقم 56134 - 19 
تاريخ اإليداع 14فبراير 2020.

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

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أخويان". 
مشتمالته: أرض بها بناية تتكون من سفل وطابقني علويني . 

، احملل املدعو: مدشر  ، قيادة وجماعة املالليني  : إقليم تطوان  موقعه 
القالليني ، الكدية. 

مساحته 85 س تقريبا. 
حدوده : 

شماال: محمد بن احمد شانة الودراسي 
شرقا: ياسني العمراني 

جنوبا: الطريق 
غربا: الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 
سند التملك : 

صورة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 13يناير 2006 . 
رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 9 نونبر 2017 . شهادة إدارية بتاريخ 

3 فبراير 2020 . 
التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13ابريل 2020 على الساعة 12 

و30 دقيقة. 
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان    

        املصطفى طريفة
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محافظة سال املدينة

مطلب رقم 3575 - 20

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020 .

طالبا التحفيظ :

1 -السيد الشرقاوي عبد الرحيم ابن عباد

2 -السيد العيمل عبد اجلبار ابن احلبيب مالكان على الشياع بنسبة 

متساوية بينهما.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بسم اهلل "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بسم اهلل "

نوعه : دار للسكن من طابق سفلي .

موقعه : سال املدينة زنقة البليدة رقم 1 مقاطعة باب ملريسة.

مساحته : 01 آر 76 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ممر عمومي .

شرقا : السيدة كرمية العلمي. 

جنوبا : شارع باب سبتة.

غربا : زنقة حمادشة.

احلقوق العينية : الشْي 

أصل امللك : 

1 -حكم ابتدائية سال رقم 48 مؤرخ في20 فبراير 2001 ملف رقم 42/2000/10.

 20 3787/2001 مؤرخ في  التنفيذ عدد  املزاد ملف  2 - محضر إرساء 

يناير 2011.

3 - دفتر التحمالت ملف التنفيذ عدد 3787/2001 مؤرخ في 20 يناير 2011.

4 – تقرير خبرة ملف رقم 42/2000/10 مؤرخ 07 نوفمبر 2000 )صورة شمسية(. 

5 -شهادة بعدم التعرض واإلستئناف والنقض عدد 10-00-42 مؤرخة 

في 29 اغسطس 2019.

6 -شهادة ادارية مؤرخة في 03 اغسطس 2018 عدد145/18 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت هو : يوم اجلمعة 17 أبريل 

2020 على الساعة العاشرة صباحا.  

احملافظ على األمالك العقارية بالنيابة بسال املدينة 

العلمي النعيم   

 

محافظة تازة

مطلب رقم 21182 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالب التحفيـظ : 

1 - فاطيمة الشكوتي بنت عالل.

2 - طارق احلميدي بن احمد. 

3 - عبد الكرمي احلميدي بن احمد.

4 - خالد احلميدي بن احمد.

5 - عماد احلميدي بن احمد.

6 - سناء احلميدي بنت احمد.

بحسب  بينهم  فيما  الشياع  على  احمد.  بنت  احلميدي  خولة   -  7

10/80 لألولى و 14/80 لكل واحد من الثاني و الثالث و الرابع و اخلامس 

و07/80 لكل واحدة السادسة من السابعة.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "سطح وساحل الزيتون" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ساحل احلجر" 

نوعه : ارض فالحية بها اشجار مختلفةـ

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

مساحته : 27 ار 09 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 14376 - 21، شكراد محمدين.

شرقا : لشكر حدهوم.

جنوبا : الواد.

غربا : احلمدي مصطفى.

احلقوق العينية : ال شيء

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في28 ربيع االول 1441موافق ل 26 نوفمبر 2019.

ملحق برسم ملكية عدلي مؤرخ في03 جمادى الثانية 1441 موافق 

ل 29 يناير 2020.

على   2020 ابريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21183 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : املطتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

" 25bاالسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اوفليك الرحبة الريحية

" 25bاالسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اوفليك الرحبة الريحية

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة، قيادة بني لنت، جماعة اوالد الشريف.

مساحته : 02 هـ 28 ار 24 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 25 مارس 2014

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 يناير 2014



عدد 1104 - 02 رجب 1441 )26 فبراير 2020(1490

رسم ملكية مؤرخ في 14 ماي 2014

رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 مارس 2015

رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 يناير 2015.

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 16 اغسطس 2014

وكالة عرفية مؤرخة في 03 مارس 2015

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 8/4/2020 على الساعة 

الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21184 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

" 7bاالسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اوفليك الرحبة الريحية

" 7bاالسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اوفليك الرحبة الريحية

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل، قيادة بني لنت، جماعة اوالد الشريف.

مساحته : 40 ار 98 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2014

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 فبراير 2014

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ماي 2014

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 يناير 2014

صورة شمسية لوكالة عرفي مؤرخة في07 يناير 2014.

على   2020 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21185 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

" 6bاالسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اوفليك الرحبة الريحية

" 6bاالسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوفليك الرحبة الريحية

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة، قيادة بني لنت، جماعة اوالد الشريف.

مساحته : 01ه 45 ار 94 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 06 مارس 2015

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 2014

صورة شمسية لرسم اراثة عدلي مؤرخ في 27 اكتوبر 2014

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2014

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 ماي 2014

رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2014

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ابريل 2014

صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 16 يناير 2014 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 يونيو 2014

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 13 مارس 2014

وكالة عرفية مؤرخة في 05 مارس 2014 .

على   2020 ابريل   9  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21186 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب..

" 28bاالسم الذي يعرف به امللك حاليا : اوفليك الرحبة الريحية

" 28bاالسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اوفليك الرحبة الريحية

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة، قيادة بني لنت، جماعة اوالد الشريف. 

مساحته : 01 هـ 78 ار 26 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 فبراير 2015

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 يونيو 2014

رسم شراء عدلي مؤرخ في 15 فبراير 2016

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 2015

رسم شراء عدلي مؤرخ في02 نوفمبر 2014

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 26 ابريل 2014

رسم شراء عدلي مؤرخ في09 نوفمبر 1962

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في09 نوفمبر 1962

صورة شمسية لنسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2015
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رسم ملكية عدلي مؤرخ في 24 ديسمبر 2014

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 09 مارس 2013

صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 17 ماي 2015 

على   2020 ابريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21187 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

" 5bاالسم الذي يعرف به امللك حاليا : " اوفليك الرحبة الريحية

" 5bاالسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اوفليك الرحبة الريحية

نوعه : ارض فالحية. 

موقعه : اقليم تازة، قيادة بني لنت، جماعة اوالد الشريف.

مساحته : 02 ه 07 ار 28 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

شرقا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

جنوبا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

غربا : املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 2014

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 20 مارس 2014

رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2014

رسم شراء عدلي مؤرخ في18 يناير 1995

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 18 يناير 1995

رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ماي 2014

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 يناير 2014

رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 اغسطس 2014

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 09 فبراير 2014

صورة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 07 يناير 2014 

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 27 مارس 2014

صورة شمسية لرسم شراء عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2014

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 08 يناير 2014

صورة شمسية لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 ماي 2014

صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 21 فبراير 2014 

على   2020 ابريل   09  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21188 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : عبد القادر بنيني ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " الدار القدمية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الفتح"

نوعه : ارض فالحية بها منزل من اسمنت يشتمل على سفلي وطابق اول. 

موقعه : اقليم تازة، دائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة،احملل املدعو : 

مزارع بني ازلينت. 

مساحته : 03 ار 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  لغالم محمد.

شرقا : عامر الشعيبي.

جنوبا : طالب التحفيظ.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

نسخة طبق االصل من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 15 اكتوبر 1993

شهادة عدم اخملالفة املؤرخة في03 فبراير 2020.

على   2020 ابريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية بعد الزوال.

مطلب رقم 21189 - 21

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : مولود انكال ابن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : باب قشاش"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك اونكال "

نوعه : ارض فالحية بها منزل يشتمل عل يسفلي وطابق اول ومراب. 

موقعه : اقليم تازة، دائرة تاهلة، قيادة بني وراين الغربية، جماعة الصميعة. 

مساحته : 05 ار 22 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  علي بن احمد.

شرقا : مصطفى سيبوس.

جنوبا : بورمضان محمد بن عمر.

غربا : رشيد ازروال، لويزة ازروال.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 1996.

شهادة عدم اخملالفة املؤرخة في 10 فبراير 2020

على   2020 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة والنصف صباحا.



عدد 1104 - 02 رجب 1441 )26 فبراير 2020(1492

مطلب رقم 21190 - 21

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : ادريس طريرش ابن عياد،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " صوطة الركو "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "صوطة طريرش"

نوعه : ارض فالحية بها اشجار مختلفة. 

موقعه : اقليم تازة ودائرة تازة، قيادة و جماعة باب مرزوقة، دوار املصارة. 

مساحته : 01 ار 68 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  طريرش ادريس.

شرقا : طريرش ادريس، الطريق.

جنوبا : ممر عمومي، طريرش زهرة.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

نسخة من عقد ملكية عدلي مؤرخ في 03 ماي 2001

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ديسمبر 2019

شهادة عدم اخملالفة املؤرخة في 31 ديسمبر 2019.

على   2020 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة والنصف زواال.

مطلب رقم 21191 - 21

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ :

1 -محمد هكور بن احمد

2 - عبداهلل هكور بن محمد

3 - سعيد هكور بن محمد على الشياع سوية بينهم.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " دير علي السايح "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "دير علي املسيح"

نوعه : ارض فالحية تشتمل على اشجار الزيتون وسكن. 

موقعه : اقليم تازة دائرة واد امليل، قيادة وجماعة اوالد ازباير. 

مساحته : 20 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  ورثة بلحسن.

شرقا : ورثة جعوان عبد الرحمان.

جنوبا : كوشو التهامي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 ابريل 1991

ملحق من رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 نوفمبر 2014

نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 ابريل 1991

نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 11 اغسطس 1992

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 يناير 1994

نسخة من رسم مصاحلة عدلي مؤرخ في 19 مارس 1992

صورة شمسية من وكالة عرفية مؤرخة في 28 يونيو 2018

ملحق من رسم اراثة عدلي مؤرخ في فاحت نوفمبر 2013

شهادة ادارية مؤرخة في 02 ديسمبر 2019

رسم شراء عدلي مؤرخ في16 يناير 2015.

على   2020 ابريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21192 - 21

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ :

1 - زهرة سغيار بنت العربي.

2 - السعدية معيش بنت عزوز.

3 - فتيحة معيش بنت عزوز.

4 - طامو معيش بنت عزوز.

5 - عبد الكرمي معيش بن عزوز.

6 - عبد الرزاق معيش بن عزوز.

7 - صباح معيش بنت عزوز.

8 - خالد معيش بن عزوز

9 - ياسني معيش بن عزوز. على الشياع فيما بينهم بحسب 96/12 

والسابعة  والرابعة  والثالثة  الثانية  من  لكل  جزء  و96/7  لالولى  جزء 

و96/14 جزء للخامس والسادس والثامن و التاسع.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوكنون"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوكنون"

نوعه : ارض عارية جزء منها به بناء من سفلي واسطبل. 

موقعه : مدينة تازة، البحرة حي السالم ،

مساحته : 03 ار 61 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  ورثة معيش عبد اجلليل، رسم عقاري عدد : 51117 - 21.

شرقا : رسم عقاري عدد : 28735 - 21.

جنوبا : بكور عزوز، قيبوس سعيد.

غربا : الطريق .

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 02 يوليو 2019

رسم تلقية بحيازة وتصرف عدلي مؤرخ في 21 سبتمبر 2018.

رسم اراثة وفريضة عدلي مؤرخ في 12 فبراير 2017.

شهادة ادارية مؤرخة في 27 ماي 2019

على   2020 ابريل   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.
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مطلب رقم 21193 - 21

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالبي التحفيـظ :

1 - احمد الرباني بن محمد

2 - عبد اهلل الرباني بن محمد على الشياع سوية بينهما.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تغروت"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تغروت"

نوعه : ارض عارية. 

موقعه : اقليم تازة ، بلدية تاهلة حي الفتح،

مساحته : 01 ار 50 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  مصطفى املكودي.

شرقا : الزنقة.

جنوبا : عبد الغني عبد الواحد.

غربا : ابراهمي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

نسخة طبق االصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 21 فبراير 2001

نسخة طبق االصل من رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 يوليو 2003

رسم وكالة عدلي مؤرخ في : 02 يناير 2020

شهادة ادارية مؤرخ في : 11 فبراير 2020

على   2020 ابريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 21194 - 21

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : ادريس الصنهاجي بن عبد السالم،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بياضة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك الصنهاجي "

نوعه : ارض بها بناء من سفلي وطابقني علويني. 

موقعه : مدينة تازة، حي امللحة. 

مساحته : 80 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  أحمد هندوز.

شرقا : العموري.

جنوبا : عمرو الفرحي.

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 12 سبتمبر 2011

رسم شراء عرفي مؤرخ في 13 اغسطس 2001

رسم شراء عرفي مؤرخ في 11 ابريل 2012.

على   2020 ابريل   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

مطلب رقم 21195 - 21

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالبة التحفيـظ : املبروكي حادة بنت أحمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ارميلة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عمران"

نوعه : ارض فالحية بها بناء يتكون من سفلي واشجار الزيتون. 

اوالد  جماعة  بوحلو،  قيادة  امليل،  واد  دائرة  تازة  اقليم   : موقعه 

بوشفاعة، دوار باب ازهر. 

مساحته : 5 ار 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  محمد اخللوفي.

شرقا : محمد اخللوفي.

جنوبا : محمد اخللوفي.

غربا : الطريق.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 اكتوبر 2019

عقد شراء عرفي مؤرخ في 05 يوليو 2002

عقد شراء عرفي عدلي مؤرخ في 02 اغسطس 2004

على   2020 ابريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعةالثانية والنصف بعد الزوال.

مطلب رقم 21196 - 21

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.

طالبة التحفيـظ : رابحة الهندي بنت محمد، 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "القدس"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : رابحة"

نوعه : ارض بها قبو. 

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة حي القدس ،

مساحته : 01 ار 04 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  مصطفى مشكور
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شرقا : الزنقة، ميمونة الفرحية، احرشاو علي.

جنوبا : عبد الوهاب بن احمدالسغروشي، يامنة احليانية.

غربا : حليمة هروش.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 اغسطس 2012

شهادة ادارية عدد 148/ج ت/م ت مؤرخة في09 ديسمبر 2019

على   2020 ابريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21197 - 21

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : عبدالعزيز صابر ابن حلسن،

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فرونكة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : فرونكة"

نوعه : ارض فالحية بها أشجار التني والزيتون. 

الغربية،  دائرة واد امليل، قيادة و جماعة غياثة   ، تازة  : اقليم  موقعه 

احملل املدعو : مزارع غياثة الغربية،

مساحته : 06 هـ 00 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  الوادي.

شرقا : ورثة علي بن محمد الصنهاجي.

جنوبا : الشفق.

غربا : عبد السالم بن حسون.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 ماي 1971

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05 يناير 2010

رسم وكالة عدلي مؤرخ في : 03 ديسمبر 2019

شهادة اداريةعدد 74ج/غ/غ مؤرخة في : 05 ديسمبر 2019

على   2020 ابريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21198 - 21

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.

طالبو التحفيـظ :

1 - الكاملة بوصبع بنت عبد القادر

2 -زهور قاش بنت عبد العزيز

3 - عزيز قاش بن عبد العزيز،

4 - بوشتى قاش بن عبد العزيز،

5 - أحمد قاش بن عبد العزيز،

6 - محمد قاش بن عبد العزيز 

بحسب  بينهم  فيما  الشياع  على  العزيز  عبد  بن  قاش  احلسن   -  7

11/88 لالولى و7/88 للثانية و 14/88 لكل من الثالث والرابع واخلامس 

والسادس و السابع.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الكاملة بوصبع"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكاملة بوصبع"

نوعه : ارض فالحية بها خربة. 

موقعه : اقليم ودائرة تازة، قيادة وجماعة باب مرزوقة، دوار الشقة احملل 

املدعو : بوفتيسن . 

مساحته : 90 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  بوصبع محمد.

شرقا : الطريق.

جنوبا : عبداهلل طواش.

غربا : بوصبع عبد النبي.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

عقد شراء عدلي مؤرخ في 21 يوليو 2003

صورة شمسية من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 10 ابريل 1999

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 19 اغسطس 2010.

شهادة عدم اخملالفة املؤرخة في : 12 فبراير 2020

على   2020 ابريل   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة صباحا.

مطلب رقم 21199 - 21

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيـظ : بالقاسم الرباني بن حلسن

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغروت""

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الرباني" 

نوعه : ارض عارية معدة للبناء،

موقعه : اقليم تازة ، بلدية تاهلة، احملل املدعو : تاغروت،

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  الزنقة.

شرقا : علي برغوت.

جنوبا : امحمد قاوقاو.

غربا : الشارع العمومي.
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احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 اغسطس 2005

نسخة من شهادة ادارية مؤرخة في 10 فبراير 2020

على   2020 ابريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 21200 - 21

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالبة التحفيـظ : مينة بو حسان بنت العربي، 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " تاغروت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوحسان"

نوعه : ارض عارية معدة للبناء. 

موقعه : اقليم تازة، بلدية تاهلة، احملل املدعو : تاغروت ،

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  الزنقة،

شرقا : الشارع العمومي.

جنوبا : امحمد قاوقاو.

غربا : علي برغوت.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 اغسطس 2015

نسخة من شهادة ادارية مؤرخ في10 فبراير 2020

وكالة عرفية مؤرخة في : 21 اغسطس 2017

على   2020 ابريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشرة زواال.

احملافظ املكلف مبسطرة التحفيظ بتازة 

    خيي شكري

 

محافظة قلعة السراغنة

مطلب رقم 28122 - 22

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك : " الروحة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الروحة "

نوع امللك : أرض فالحية بقطعتني

موقعه : إقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت قيادة و جماعة زمران دوار النواغرة

مساحته : 04 هكتارات 20 آرا 00 سنتيارا

حدوده

شماال : طريق عرضها 10 أمتار

شرقا : الرسم العقاري عدد 7896/م – اعبيد الشاقوري

جنوبا : أراضي الضم

غربا : ميلود بن يزة

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 170 بتاريخ 13 فبراير 2020

على   2020 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر وخمسة أربعون دقيقة )11 : 45( صباحا

مطلب رقم 28123 - 22

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك : "بقعة الزاوية بالركنة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بقعة الزاوية بالركنة "

نوع امللك : أرض فالحية

موقعه : إقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت قيادة و جماعة زمران احملل 

املدعو مزارع الفقرة

مساحته : 02 هكتارات 51 آرا 98 سنتيارا

حدوده

شماال : بوقنطار عبد الكرمي ورحال بوقنطار - مصرف

شرقا : ورثة حسن الزروالي 

جنوبا : الساقية التدالوية

غربا : عبد اجلبار التباعي

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : شهادة إدارية عدد 169 بتاريخ 13 فبراير 2020

على   2020 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة )H9( صباحا

مطلب رقم 28124 - 22

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف قلعة السراغنة نيابة عن األوقاف العامة

االسم الذي يعرف به امللك : " لكرنية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " لكرنية " 

نوع امللك : أرض فالحية

موقعه : إقليم قلعة السراغنة دائرة متاللت قيادة و جماعة زمران دوار العميرات

مساحته : 60 آرا 05 سنتيارا

حدوده

شماال : املصرف – مركول صالح
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شرقا : الرسم العقاري عدد 28171 - 22 

جنوبا : مركول صالح

غربا : مركول صالح

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

شهادة إدارية عدد 171 بتاريخ 13 فبراير 2020

على   2020 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة العاشرة وخمسة أربعون دقيقة )10 : 45( صباحا

مطلب رقم 28125 - 22

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020

طالب التحفيظ : محمد العربي عرش ابن صالح بن العربي 

االسم الذي يعرف به امللك : " جنان بن عرش "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " جنان بن عرش " 

نوع امللك : أرض فالحية

موقعه : مدينة قلعة السراغنة جنان بن عرش

مساحته : 26 آرا 24 س تقريبا .

حدوده

شماال : الغاراس اجلياللي 

شرقا : الطريق احملورية 

جنوبا : ورثة بن املكي 

غربا : الطريق الترابية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء

أصل امللك : 

1 -رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 2019 املوافق 22 صفر1441 

ضمن بعدد 94 صحيفة 127 كناش رقم 60 بتاريخ 04 نوفمبر 2019 

توثيق القلعة .

 222 2020 ضمن حتت عدد  يناير   13 2 -رسم ملحق عدلي مؤرخ في 

صحيفة 182 كناش رقم 95 بتاريخ 20 يناير 2020 توثيق القلعة 

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة )9 ( صباحا

احملافظ على األمالك العقارية بقلعة السراغنة

خالد احليطي    

 

محافظة اسفي

مطلب رقم 111275 - 23 

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : املوساوي عمر ابن احلسان بن احملجوب 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد اظهر" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد اظهر " 

نوعـه : أرض عارية 

موقعه : اقليم اسفي، بلدية اجزولة، حي املدورات 

مساحته : 90 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الشراق املصطفى 

شرقا : الشانطي 

جنوبا : دردر جنيب 

غربا : احملفوضي الكوشي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 12 مارس 1996 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 اكتوبر 2018 

شهادة ادارية مؤرخة في 08 يناير 2019 

على   2020 ابريل   15 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111276 - 23 

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ب.ب.273.ب.1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ب.ب.273ب.1 " 

نوعـه : أرض فالحية 

احلاج  دوار  الكنتور، مزارع  ، جماعة وقيادة  اليوسفية  اقليم   : موقعه 

احمد 

مساحته : 48 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 10 اكتوبر 1978 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 اكتوبر 1978 

على   2020 ابريل   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا. 

مطلب رقم 111277 - 23 

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ب.ب.265 .ب.1" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ب.ب.265 ب.1 " 
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نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اليوسفية ، جماعة وقيادة الكنتور، مزارع دوار احلاج احمد 

مساحته : 16 آر 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 16 اكتوبر 1977 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 16 اكتوبر 1977 

على   2020 ابريل   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 11 صباحا

مطلب رقم 111278 - 23 

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ب.ب.279.ب.1. 2" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ب.ب.279 ب..2.1 " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اليوسفية ، جماعة وقيادة الكنتور، مزارع دوار احلاج احمد 

مساحته : 04 آر 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 06 فبراير 1982 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 فبراير 1982 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 فبراير 1982 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 06 فبراير 1982 

على   2020 ابريل   17 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال. 

مطلب رقم 111279 - 23 

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020 

طالبتا التحفيظ : 

1( اجريفي كرمية بنت محمد بن امبارك بنسبة 1/3 

2( اجريفي زينب بنت محمد بن امبارك بنسبة 1/3

3( اجريفي سارة بنت محمد بن امبارك بنسبة 1/3 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد سعيد ومحمد " 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد سعيد ومحمد " 

نوعـه : أرض فالحية 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة بوكدرة، قيادة العامر، دوار اجرادات 

مساحته : 72 آر 25 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 4778/ز 

شرقا : اجنان ابراهيم 

جنوبا : اجنان ابراهيم

غربا : الطريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم وكالة عدلي مؤرخ في 11 اغسطس 2005 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 14 ديسمبر 2012 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 29 اغسطس 2015 

رسم صدقة عدلي مؤرخ في 05 ابريل 2016 

رسم وكالة عدلي مؤرخ في 04 ديسمبر 2019 

على   2020 ابريل   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال.

مطلب رقم 111280 - 23 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : شكير كمال ابن عبد العزيز بن أحمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك كمال وابراهيم" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك كمال وابراهيم " 

نوعـه : دار للسكن بها سفلي وطابق أول بدون هواء والهواء لفائدة 

الشهاوي ابراهيم متكون من طابق ثاني وثالث . 

موقعه : اسفي، سانية زين العابدين

مساحته : 34 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : بوشتاوي 

شرقا : نائب ورثة اسماعيل 

جنوبا : الزنقة 

غربا : الرسم العقاري عدد 2496 - 23 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 21 اكتوبر 1981 

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 28 ديسمبر 2008 

عقد تنازل عرفي مؤرخ في 31 مارس 2010 

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 07 ابريل 2010 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 مارس 2014 

شهادة ادارية مؤرخة في 19 اغسطس 2013 

على   2020 أبريل   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 14 بعد الزوال.
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مطلب رقم 111281 - 23 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : حرود هشام ابن الطاهر 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " بالد الشانطي" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بالد الشانطي" 

نوعـه : أرض فالحية تخترقها طريق 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة سيدي التيجي، دوار العبادلة 

مساحته : 28 آر 71 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : الطريق 

شرقا : مبارك ابن عبد اهلل- والرسم العقاري عدد 80263 - 23 

جنوبا : جنية أبي 

غربا : مليكة بنت عبد اهلل

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

شهادة ادارية مؤرخة في 28 فبراير 2019 

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 15 مارس 2019 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 18 مارس 2019

على   2020 ابريل   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 09 صباحا .

مطلب رقم 111282 - 23 

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : لغليظ عبد الهادي ابن احمد بن محمد 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " حفرة اخلوضة وجبل الكدية" 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حفرة اخلوضة وجبل الكدية " 

نوعـه : أرض فالحية بها طريق 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة الصعادال، قيادة دار السي عيسى، دوار ركراكة 

مساحته : 01 هك 08 آر 40 س تقريبا 

حدوده : 

شماال : لغليظ محمد 

شرقا : الهيري محمد- ولغليظ ادريس- ولغليظ حنان – والبوندي عبد 

الكبير-والرسم العقاري رقم72829 - 23 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 62531 - 23 – ولغليظ رقية – ومستون 

فاطمة- ومستون كرمي 

غربا : لغليظ مليكة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء 

أصل امللك : 

شهادة ادارية مؤرخة في 27 ابريل 2014

رسم استمرار عدلي مؤرخ في 20 يونيو 2014 

شهادة ادارية مؤرخة في فاحت يوليو 2019 

على   2020 ابريل   21 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 00 : 12 زواال..

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بالد جبودة " 

مطلب رقم 37008 - 23 الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 559 بتاريخ 16 سبتمبر 2009

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 19 فبراير 2020 فان مسطرة حتفيظ امللك 

املدعو "بالد جبودة " مطلب عدد 37008 - 23 ، الكائن بإقليم اسفي، جماعة 

وقيادة سيدي عيسى، تتابع يومه في اسم السادة : 

صالح احلمزي 

فاطمة الزعالمي 

جناة املكينسي 

سمية املكينسي

على الشياع بينهم بنسبة 5/24 لألول و3/24 للثانية و 8/24 لكل من 

الثالثة والرابعة

وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا .

احلكم االبتدائي رقم 84 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2016 ملف عقاري رقم 

.119/15/1403

القرار االستئنافي رقم 253 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2017 ملف رقم 

.120/1403/17

شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 26 ابريل 2018 

رسم عدلي تصحيح الفريضة مؤرخ في 23 مارس 2019 

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 21 نوفمبر 2014 

رسم اراثة عدلي مؤرخ في 29 نوفمبر 2002 

رسم احصاء عدلي مؤرخ في 04 نوفمبر 1998 

وكالة عرفية مصححت االمضاء بتاريخ 13 نوفمبر 2006 

وكالة عرفية مصححت االمضاء بتاريخ 13 فبراير 2018 

وكالة عرفية مصححت االمضاء بتاريخ 19 سبتمبر 2019

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " منطقة الصناعية رقم 214 " 

مطلب رقم 17962 - 23 الـذي أدرجـت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلـريدة الرسميـة عدد 4470 بتاريخ فاحت يوليو 1998

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 02 يونيو 2017 فان مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو" منطقة الصناعية رقم 214 " مطلب عدد 17962 - 23 

الكائن بأسفي ، حي اموني، تتابع يومه مبساحة قدرها 02 هك 47 أر 

33 سنتيار بدال من 19 آر 70 املصرح بها عند ايداع مطلب التحفيظ.

وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا .

احملافظ على االمالك العقارية بأسفي 

شكيب حيمود     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 131129 - 24

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : وفاء البكاري بنت احمد

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " البكاري ".
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نوعـه : أرض عارية. 

"ادهار   "  : املدعو  احملل  امزورن،  جماعة  احلسيمة،  اقليم   : موقعه 

امجاهد" حوز اَيت موسى واعمر"

مساحته : 01 اَر 

حدوده : 

شرقا : رشيد احلنكوري؛

شماال : جعفر احلنكوري ؛

جنوبا : الشارع ؛

غربا : الشارع؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم : 142 صحيفة 335 

عدد : 253 بتاريخ 9 اكتوبر 2019.

صورة طبق األصل من رسم قسمة عرفي أصلها ثابت التاريخ 

في فاحت ابريل 2008

بسجل  مضمن  أصلها  عدلي  شراء  رسم  من  األصل  طبق  صورة 

األمالك رقم 99 صحيفة 372 عدد 275 بتاريخ 07 ابريل 2014

صورة طبق األصل لنسخة من رسم وكالة عدلي أصلها مؤرخ 

في 27 ديسمبر 2019

صورة طبق األصل لوكالة عرفية أصلها ثابت التاريخ في 15 اغسطس 2007

صورة طبق األصل لوكالة عدلية أصلها مضمن بسجل باقي الوثائق 

رقم 38 صحيفة 174 عدد 251 بتاريخ 04 فبراير 2008

صورة طبق األصل من رسم تسليم عرفي أصله ثابت التاريخ 

في 04 سبتمبر 1997

بدفتر  مضمن  أصلها  عدلية  وصية  رسم  من  األصل  طبق  صورة 

التركات رقم 20 صحيفة 26 عدد 41 بتاريخ 19 ماي 1977.

صورة طبق األصل من رسم وكالة عدلية أصلها مؤرخ في 28 سبتمبر 1969

صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلية أصلها مضمن بدفتر التركات 

رقم 19 صحيفة 160 عدد 146 بتاريخ 08 نوفمبر 1982

وكالة عرفية ثابتة التريخ في 19 نوفمبر 2019

شهادة إدارية مؤرخة في 22 نوفمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 14 صباحا.

مطلب رقم 131130 - 24

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : سعيدة الطاهري بنت طاهر

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

نوعـه : أرض عارية. 

" حي   : املدعو  احملل  بوعياش،  بني  إقليم احلسيمة، جماعة   : موقعه 

بوسالمة سيدي احلاج زكري

مساحته : 01 اَر 12س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق؛

جنوبا : احلسني املساوي؛

غربا : زليخة املساوي ؛

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

 114 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  1

صحيفة 262 عدد 220 بتاريخ 10 ديسمبر 2015

2 - .صورة طبق األصل من رسم صدقة عدلي أصلها مضمن بسجل 

األمالك العقارية رقم 98 صحيفة 411 عدد 290 بتاريخ 04 مارس 2014

3 - صورة طبق األصل من رسم اثبات امللك عدلي أصلها مؤرخ في 26 

فبراير 2013

4 - وكالة عرفية ثابتة التاريخ في 05 يونيو 2015

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 07 فبراير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 09 صباحا.

مطلب رقم 131131 - 24

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : سعيدة الطاهري بنت طاهر .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الطاهري2".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة بني بوعياش ، احملل املدعو : " حي 

بوسالمة، سيدي احلاج زكري ".

مساحته : 01 آر 18س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق؛

شماال : الطريق ؛ 

جنوبا : احمد املساوي؛

غربا : احلسني املساوي 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

صورة من رسم صدقة عدلي أصلها مؤرخ في 19 فبراير 2014.

صورة لرسم اثبات امللك عدلي أصلها مؤرخ في 26 فبراير 2013.

صحيفة   116 رقم  العقارية  األمالك  بسجل  مضمن  عدلي  شراء  رسم 

121عدد 104 بتاريخ 11 ديسمبر 2015

شهادة ادارية مؤرخة في 07 فبراير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 10صباحا.
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مطلب رقم 131132 - 24

تاريخ اإليداع : 13فبراير2020.

طالب التحفيظ : عبد الوافي ابن عبد السالم بوسفينات .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "بوسفينات".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : مدينة احلسيمة، جماعة احلسيمة، احملل املدعو : "حي بوجيبار

مساحته : 01 آر 03 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الطريق ؛

شماال : أيلو محمد ؛ 

جنوبا : الشعبة؛

غربا : الرسم العقاري عدد 16462 - 24 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم إتبات ملكية عدلي مضمن بسجل باقي الوتائق رقم 83 صفحة 338 

عدد 247 بتاريخ 18 ماي 2018

نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخة في 12 فبراير 2020.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : يوم 14 أبريل 2020 على 

الساعة 00 : 12زواال.

مطلب رقم 131133 - 24

 تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف احلسيمة .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إفتيسن)1(".

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل ،جماعة بني بوعياش احملل 

املدعو : "إفتيسن )1(

مساحته : 16 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : اوالد موح أبركان ؛

شماال : ورثة البحريني وسعيد أحيذار؛ 

جنوبا : السباعي احميدوش، بركان عمر؛

غربا : ورثة اخملتار لقجيري 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : الشيء 

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

الساعة 00 : 10صباحا.

مطلب رقم 131134 - 24

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف احلسيمة .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " إفتيسن )2(".

نوعـه : أرض فالحية

موقعه : إقليم احلسيمة، دائرة بني ورياغل ،جماعة بني بوعياش احملل 

املدعو : "إفتيسن )2( 

مساحته : 16 ار تقريبا.

حدوده : 

شرقا : ورثة أحمد شعيب، موح مسعود التجريني، أزرقان أحمد ؛

شماال : الساقية، ورثة العربي موح، ورثة أبركان موح ؛ 

جنوبا : ورثة أحميدوش،ورثة أكروم أحمد؛

غربا : حموسي حمو، أبركان عمر

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : ال شيء

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

الساعة 00 : 11صباحا

مطلب رقم 131135 - 24

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ناظر أوقاف احلسيمة .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أزالف )3(".

نوعـه : أرض فالحية

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

احملل املدعو : "أزالف

مساحته : 01 آر 96 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الرسم العقاري عدد387 - 24 ؛

شماال : الرسمني العقاريني عدد 20976 - 24 و387 - 24 ؛ 

جنوبا : مسلك عمومي؛

غربا : أزغاي دحمان 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : الشيء 

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

الساعة 00 : 12زواال.

مطلب رقم 131136 - 24

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : مليكة احلوش بنت محمد .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "احلوش".

نوعـه : أرض عارية

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن ، احملل املدعو : "حي لعزيب

مساحته : 95 س تقريبا.

حدوده : 

شرقا : الرسم عقاري عدد4978 - 24 ؛

شماال : الرسم عقاري عدد30544 - 24 ؛ 
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جنوبا : الشارع؛

غربا : الشارع 

احلقوق العينية : ال شيء. 

أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مضمن بسجل األمالك العقارية رقم 143صحيفة 

57 عدد 69 بتاريخ 18 يونيو 2019

رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 ماي 1991

صورة طبق األصل لوكالة أصلها مضمن بكناش 39 صحيفة 1037 

حتت عدد 1037 بتاريخ 23 نوفمبر 2018

شهادة إدارية عدد 318/2019 مؤرخة في 06 ديسمبر 2019. 

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

الساعة 00 : 14بعد الزوال.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"اكرود" ذي

املطلب رقم 45890 - 24 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد : 1026 املؤرخة في 29 اغسطس 2018.

السيد  عن  صادر   2020 فبراير   11 في  مؤرخ  إيداع  مطلب  مبقتضى 

عبد احلق اليسناري ( نيابة عن طالب التحفيظ)، فإن عملية التحديد 

األولي للملك املسمى "اكرود" التي أجريت بتاريخ 13 سبتمبر 2018 

قد ألغيت مع ما ترتب عنها من معلومات هندسية وتقرر إجراء عملية 

حتديد جديدة بتاريخ 13 ابريل 2020 على الساعة 14 : 00 بعد الزوال. 

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

 

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3792 - 26

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020

طالبة التحفيظ : فاطنة بوعيادي بنت اجملدوب

بصفتها طالبة التحفيظ الوحيدة

االسم الذي يعرف به امللك : "الرملية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرملية "

نوعه : ارض فالحية .

أوالد  دوار  علي  بن  موسى  سيدي  جماعة   ، احملمدية  عمالة   : موقعه 

سيدي حجاج

مساحته : هكتارين تقريبا

حدوده : 

شماال : بوشعيب بن محمد بن خشان

جنوبا : الرسم العقاري 34974 - 26

شرقا : الطريق رقم 3301

غربا : ورثة اوالد حليمة

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مضمن بعدد 86 ص 54 كناش االمالك 16 بتاريخ 

09 ماي 1977

2 - عقد تبوث الشخصية مؤرخ في 06 فبراير 2020

3 - نسخة كاملة من رسم الوالدة رقم 321 بتاريخ 06 فبراير 2020

4 - وكالة مؤرخة في 06 فبراير 2020

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

الساعة 09 و 30د صباحا

مطلب رقم 3793 - 26

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020

عمر  موالي  بن  البلغيتي  ابوطارة  احلسن  موالي   : التحفيظ  طالب 

بصفته طالب التحفيظ الوحيد

االسم الذي يعرف به امللك : "الرملية "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الرملية "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

مساحته : 12 ار 70 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق غير معبدة عرضها 04 أمتار

جنوبا : ورثة شامة بنت عبد الرحمان

شرقا : ورثة عبد اهلل بن عبد الرحمان

غربا : ورثة عبد اهلل بن عبد الرحمان

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

بتاريخ   76 180 كناش االمالك  1 - رسم ملكية عدلي مضمن بعدد 

13 ماي 2014

القروية  الشؤون  قسم  عن  صادرة  43/م.ت.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  2

بعمالة احملمدية بتاريخ 10 اغسطس 2011

 76 االمالك  كناش   185 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  3

بتاريخ 19 ماي 2014

4 - وكالة مؤرخة في 05 فبراير 2020

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

الساعة 09 و 30د صباحا

مطلب رقم 3794 - 26

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020

عمر  موالي  بن  البلغيتي  ابوطارة  املهدي  موالي   : التحفيظ  طالب 

بصفته طالب التحفيظ الوحيد



عدد 1104 - 02 رجب 1441 )26 فبراير 2020(1502

االسم الذي يعرف به امللك : "الزيتونة "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزيتونة "

نوعه : ارض فالحية .

موقعه : عمالة احملمدية ، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

مساحته : 12 ار 19 سنتيار تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق غير معبدة عرضها 04 أمتار

جنوبا : ورثة شامة بنت عبد الرحمان

شرقا : ورثة أحمد بن عبد اهلل

غربا : ورثة عبد اهلل بن عبد الرحمان

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

 82 االمالك  كناش   25 بعدد  مضمن  عدلي  ملكية  رسم   -  1

بتاريخ 21 نوفمبر 2013

القروية  الشؤون  قسم  عن  صادرة  48/م.ت.ق  عدد  ادارية  شهادة   -  2

بعمالة احملمدية بتاريخ 05 نوفمبر 2011

 38 االمالك  كناش   323 بعدد  مضمن  عدلي  شراء  رسم   -  3

بتاريخ 13 فبراير 2014

4 - وكالة مؤرخة في 05 فبراير 2020

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

الساعة 10 و 30د صباحا

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" السند " 

مطلب رقم 2915 - 26 املودع في اطار مسطرة التحفيظ اجلماعي 

ملنطقة سيدي موسى اجملدوب

الذي أدرج االعالن عن ايداع القائمة التجزيئية املتعلقة به

مبقر السلطة احمللية باجلريدة الرسمية عدد 636

املؤرخة في 09 مارس 2011 و االعالن عن اختتام أشغال التحديد 

املتعلق به باجلريدة الرسمية عدد 752 بتاريخ 29 ماي 2013

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 15 ابريل 2019 فإن مسطرة حتفيظ 

 26  -  2915 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " السند   " املسمى  امللك 

الكائن باحملمدية، جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار أوالد باحمد، تتابع من 

االن فصاعدا في اسم : 

1 - أحمد بورزامي بن محمد

2 - جلول شكري بن احميدة

بصفتهما طالبي التحفيظ على الشياع مناصفة بينهما

وذلك استنادا إلى العقود املودعـة سابقـا وكذا : 

- حكم رقم 114 صادر عن احملكمة االبتدائية باحملمدية بتاريخ 25 ابريل 2016 

]ملف رقم 376/2013[ 

- شهادة بعدم االستئناف بتاريخ 23 سبتمبر 2016

- رسم صلح و ابراء عدلي مضمن بعدد 391 كناش اخملتلفة 75 بتاريخ 

09 ابريل 2015

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى" لبنى " 

مطلب رقم 1377 - 26 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية عدد 599 املؤرخة في 23 يونيو 2010 

وخالصة اصالحية مع اعالن عن انتهاء التحديد املتعلق به 

باجلريدة الرسمية عدد 667 بتاريخ 12 اكتوبر 2011

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 17 فبراير 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى " لبنى " موضوع مطلب التحفيظ عدد 1377 - 26 الكائن باحملمدية، 

جماعة عني حرودة دوار أوالد يطو، تتابع من االن فصاعدا في اســـم السيد 

محمد ناجي بن العربي ]طالب التحفيظ األصلي[ بصفته طالب التحفيظ 

الوحيد ملساحة تبلغ 35 ار 86 سنتيار و دلك مبقتضى : 

1 - رسم ملكية عدلي عدد 486 كناش االمالك 74 بتاريخ 13 فبراير 2020

2 - شهادة ادارية عدد 1547/م.ش.د بتاريخ 21 سبتمبر 2017

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

عبد احلميد سفيان    

 

محافظة ورزازات

مطلب رقـم 50459 - 28

تاريخ االيداع :  13  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد سعيد ايت ونخار بن صالح. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : قصبة دوبو دموند.

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قصبة دوبو دموند. 

نوع امللك : ارض بها بناية من طابق ارضي و طابق أول ؛

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة ترناتة، احملل املدعو : مزارع بلدة العروميات.

مساحته : 01 ار 20 س تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : العزاوي زيد و محمد العزاوي .

شرقا : الطريق .

جـنوبا : يحيى الصاحلي .

غربا : يحيى الصاحلي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 13 يناير 2012 

-نسخة من عقد شراء عدلي مؤرخ في 16 يناير 2020 

-عقد شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2002 

- رسم موافقة عدلي مؤرخ في 15 يناير 2020 

-شهادة ادارية مؤرخة في 24 ديسمبر 2019. ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  13  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.
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مطلب رقـم 50460 - 28

تاريخ االيداع :  17  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : اعلي ملود.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : اعلي ملود. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة تنسيفت، احملل املدعو : اكموضن.

مساحته : 10 ار تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : رقية عبد النبي .

شرقا : ممر عمومي .

جـنوبا : الطريق .

غربا : علي بلمهدي و رقية عبد النبي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : امللك  أصل 

بتاريخ : 22 يونيو 2018 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  ابريل    20  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50461 - 28

تاريخ االيداع :  17  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : اورتي الزاوية.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : اورتي الزاوية. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة تنسيفت، احملل املدعو : اكموضن.

مساحته : 06 ار تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : ايت تسوقت .

شرقا : الطريق .

جـنوبا : ايت بن عال محمد و ايت احلسني احدو .

غربا : ايت احلسني احدو .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : امللك  أصل 

بتاريخ : 22 يونيو 2018 ؛

العاشرة   : الساعة  2020 على  ابريل    20  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50462 - 28

تاريخ االيداع :  17  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : توغزى.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : توغزى. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، اجلماعة الترابية ألكدز، احملل املدعو 

: حارة شعو.

مساحته : 10ار تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : الطريق .

شرقا : ايت الكروش احلسني .

جـنوبا : املصرف .

غربا : احملجوب ايت ويناس .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : امللك  أصل 

بتاريخ : 22 يونيو 2018 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  20  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50463 - 28

تاريخ االيداع :  17  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : السراف.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : السراف. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، اجلماعة الترابية ألكدز، احملل املدعو 

: حارة شعو.

مساحته : 09ار تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : الكروش الصديق .

شرقا : ايت باري و املصرف .

جـنوبا : املصرف .

غربا : احلاج ابراهيم .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : امللك  أصل 

بتاريخ : 22 يونيو 2018 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  20  ابريل 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50464 - 28

تاريخ االيداع :  17  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : متدى تنشلح.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : متدى تنشلح. 
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نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، اجلماعة الترابية ألكدز، احملل املدعو 

: حارة شعو.

مساحته : 09ار تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : االحباس .

شرقا : ايت بالقاسم الصديق .

جـنوبا : الطريق .

غربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : امللك  أصل 

بتاريخ : 22 يونيو 2018 ؛

الواحدة   : الساعة  على   2020 ابريل    20  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50465 - 28

تاريخ االيداع :  17  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : تنشركن.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : تنشركن. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، اجلماعة الترابية ألكدز، احملل املدعو 

: حارة شعو.

مساحته : 40ار تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : املصرف .

شرقا : ايت بقاد محمد .

جـنوبا : الساقية .

غربا : الساقية .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : امللك  أصل 

بتاريخ : 22 يونيو 2018 ؛

الثانية   : الساعة  على   2020 ابريل    20  : يوم  ستقع  حتديده  عملية 

والنصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50466 - 28

تاريخ االيداع :  17  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : اكراوازو.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : اكراوازو. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

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

مساحته : 02 ار تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : املصرف .

شرقا : محمد امليح .

جـنوبا : العرابي بن بوسدرة .

غربا : احماد قرمص و العرابي بن بوسدرة .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : امللك  أصل 

بتاريخ : 04 يونيو 2007 ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  ابريل    20  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50467 - 28

تاريخ االيداع :  17  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : اكدامن 3.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : اكدامن 3. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

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

مساحته : 08 ار 40 س تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : املصرف و مسلك للمرور .

شرقا : ممر عمومي .

جـنوبا : مسلك للمرور .

غربا : احلاج بادي .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : امللك  أصل 

بتاريخ : 04 يونيو 2007 ؛

العاشرة   : الساعة  2020 على  ابريل    20  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50468 - 28

تاريخ االيداع :  17  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : امدوان 2.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : امدوان 2. 



1505 عدد 1104 - 02 رجب 1441 )26 فبراير 2020(

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

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

مساحته : 06 ار 96 س تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : املصرف .

شرقا : امبارك بن عبد اهلل .

جـنوبا : احلاج احلسن بوتدغارت .

غربا : مسلك للمرور .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : امللك  أصل 

بتاريخ : 04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  20  ابريل 2020 على الساعة : احلادية عشر 

و النصف صباحا.

مطلب رقـم 50469 - 28

تاريخ االيداع :  17  فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : امدوان 1.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : امدوان 1. 

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

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

مساحته : 04 ار 59 س تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : املصرف .

شرقا : احلاج احلسن بوتدغارت .

جـنوبا : ممر عمومي .

غربا : املصرف .

احلقوق العينية : الشيء.

احلبسية  املمتلكات  إحصاء  كناش  من  موجزة  نسخة   : امللك  أصل 

بتاريخ : 04 يونيو 2007 ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  20  ابريل 2020 على الساعة : الثانية عشر 

و النصف بعد الزوال.

مطلب رقـم 50470 - 28

تاريخ االيداع :  17  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السـيد هشام امغار بن عمر. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : ملك أمغار.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : ملك أمغار. 

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

مزارع   : املدعو  احملل  ترميكت،  جماعة  ورزازات،  ودائرة  اقليم   : موقعه 

األبوار بتكمي اجلديد.

مساحته : 01 ار تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : بوستة بورحيم و زوجته .

شرقا : امغار حلسن .

جـنوبا : اخبوش مليكة .

غربا : الزنقة .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : رسم شراء عدلي مؤرخ في 22 فبراير 2011 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 أبريل 2008 

- نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 اغسطس 2002 

- شهادة ادارية مؤرخة في 07 يناير 2014 

- صورة شمسية لرخصة البناء مؤرخة في 05 ماي 2014 

- وكالة مصححة اإلمضاء بتاريخ 13 فبراير 2020 

- رسم موقعي ؛

التاسعة   : الساعة  2020 على  ابريل    17  : يوم  عملية حتديده ستقع 

والنصف صباحا.

مطلب رقـم 50471 - 28

تاريخ االيداع :  20  فبراير 2020.

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السـيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية : قصبة الناني. 

اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : واد الفرغ.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : واد الفرغ. 

نـوع امللك : ارض رعوية ؛

موقعه : اقليم و دائرة زاكورة، جماعة كتاوة، احملل املدعو : تاكونيت.

مساحته : 38 هك 57 ار32 س تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : اراضي جموع الزاوية اجلديدة الزراهنة الطريق .

شرقا : جبل موالي ابراهيم .

جـنوبا : اراضي جموع اوالد عمرو .

غربا : واد الفرغ .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : هيازة هادئة و مستمرة ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  21  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

مطلب رقـم 50472 - 28

تاريخ االيداع :  20  فبراير 2020.

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السـيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية : ايت تغال. 
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اإلسم الـذي يـعـرف بـه امللك حالـيا : أسفور ايت تغال.

اإلسم الـذي أعطاه طـالب التحفيظ للملك : أسفور ايت تغال. 

نـوع امللك : ارض رعوية ؛

موقعه : اقليم زاكورة دائرة أكدز، جماعة تزارين، احملل املدعو : تزارين.

مساحته : 38 هك 90 ار 21 س تـقـريـبا.

حدوده : 

شماال : مطلب حتفيظ اسفور ايت سيدي مساعد .

شرقا : الطريق الوطنية رقم 17 .

جـنوبا : مطلب حتفيظ اسفور ايت سيدي مساعد .

غربا : اجلبل و املطار القدمي .

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : هيازة هادئة و مستمرة ؛

عملية حتديده ستقع يوم :  21  ابريل 2020 على الساعة : العاشرة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-145979

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مبارك عزي بن عبد اهلل ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " عند البرج"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " عند البرج "

نوعه : أرض عارية محاطة بسور ،

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

مساحته : 01 آ 20 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك أقللوش حلسن ، 

شرقا : ملك أكناو ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2019 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 19 ديسمبر 2019 ،

على   2020 ابريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145980

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد صباح بوحسني بن محمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " بوحسني "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" بوحسني "

سفلي  من  بناية  بها  منها  بجزء  بسور  محاطة  عارية  أرض   : نوعه 

وطابق علوي واحد ،

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

مساحته : 01 آ 11 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : قاسم ايت ابورك ، 

جنوبا : قاسم ايت ابورك ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 31 يوليو 2019 ،

على   2020 ابريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145981

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم باسعدون بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " باسعدون"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" باسعدون "

نوعه : أرض بها بناية مسقفة قدمية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" شارع بن 

الشيخ احلاج أحمد "،

مساحته : 60 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك اجناتن ، 

شرقا : ايت داعلي ، 

جنوبا : ايت داعلي ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 23 سبتمبر 2019 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 11 ديسمبر 2019 ،

على   2020 ابريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145982

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسني أجبور بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " الضايت "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك" الضايت "
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نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" الضايت "،

مساحته : 01 آ 85 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : أقدمي محمد ، 

شرقا : أقدمي محمد ، 

جنوبا : أقدمي محمد ،

غربا : زنقة ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

عقد شراء عرفي مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 ، 

نسخة طبق االصل لعقد صدقة عرفي مؤرخ في 15 أغسطس 2006 ،

ملحق عرفي لعقد صدقة عرفي مؤرخ في 12 سبتمبر 2006 ،

تصريح بالشرف مؤرخ في 03 فبراير 2020 ،

شهادة ادارية مؤرخة في 18 أبريل 2008 عدد 253 ،

على   2020 ابريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145983

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد أحمد ابيروك بن جامع ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك أبيروك 5 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أحمد أبيروك"

نوعه : أرض محاطة بسور،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادكوجا "،

مساحته : 73 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : علي أبيروك ، 

شرقا : زنقة ، 

جنوبا : ابراهيم أبيروك ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2019 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 04 ديسمبر 2019 ،

على   2020 ابريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145984

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مبارك ابيروك بن جامع ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك أبيروك 7 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مبارك أبيروك"

نوعه : أرض عارية محاطة بسور،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادكوجا "،

مساحته : 01 آ 04 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-4746 ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : احلسني أبيروك ،

غربا : زنقة ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2019 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 06 ديسمبر 2019 ،

على   2020 ابريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145985

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد علي ابيروك بن جامع ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك أبيروك 6 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " علي أبيروك"

نوعه : أرض عارية محاطة بسور بجزء منها بها بناية سفلية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادكوجا "،

مساحته : 73 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-4746 ، 

شرقا : زنقة ، 

جنوبا : أحمد أبيروك ،

غربا : طريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2019 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 04 ديسمبر 2019 ،

على   2020 ابريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .
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مطلب رقم 31-145986

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسن ابيروك بن جامع ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك أبيروك 9 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك أبيروك 9"

نوعه : أرض بها بناية سفلية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادكوجا "،

مساحته : 65 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : احلسني ابيروك ، 

شرقا : احلسني ابيروك ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : زنقة ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2019 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 04 ديسمبر 2019 ،

على   2020 ابريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-145987

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسني ابيروك بن جامع ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك أبيروك 8 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " احلسني أبيروك "

نوعه : أرض بها منزل سكني سفلي ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادكوجا "،

مساحته : 95 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مبارك ابيروك ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : احلسني ابيروك والطريق ،

غربا : زنقة ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 04 سبتمبر 2019 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 04 ديسمبر 2019 ،

على   2020 ابريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 زواال .

مطلب رقم 31-145988

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم ابيروك بن جامع ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " ملك أبيروك 4 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ابراهيم أبيروك "

نوعه : أرض بها منزل سكني سفلي ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" دوار ادكوجا "،

مساحته : 97 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : أحمد ابيروك ، 

شرقا : زنقة ، 

جنوبا : الطريق ،

غربا : ممر،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 19 سبتمبر 2019 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 04 ديسمبر 2019 ،

على   2020 ابريل   10 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-145989

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد امحمد اصواب بن أحمد ، 

االسم الذي يعرف به امللك : " مركز اداوسمالل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مركز اداوسمالل "

نوعه : أرض بها بناية سفلية وطابق علوي واحد،

موقعه : جماعة تيزغران قيادة اداكوكمار دائرة أنزي اقليم تيزنيت احملل 

املدعو" مركز جمعة اداوسمالل "،

مساحته : 85 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : الطريق ، 

جنوبا : اصواب امحمد ،

غربا : بومزوغ احلسن ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 يناير 2020 ،

على   2020 ابريل   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .
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مطلب رقم 31-145990

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 .

طالبا التحفيظ : 

السيد عابد ابو الواحي بن محمد ،

السيدة فاطمة بنت محمد العالوي ،

مناصفة بينهما على الشياع ،

االسم الذي يعرف به امللك : " ايت امبارك "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ايت امبارك "

نوعه : أرض بجزء منها بها منزل للسكنى سفلي وطابق علوي واحد 

والباقي عبارة عن حديقة ،

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

دوار تكضيشت "،

مساحته : 01 آ 62 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ممر، 

شرقا : ممر، 

جنوبا : ورثة عابد الفيالحي ،

غربا : طريق الدوار،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 ،

وكالة عرفية مصححة االمضاء في 10 ديسمبر 2018 ،

على   2020 ابريل   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145992

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1770 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1770 قروي"

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  : جماعة  موقعه 

مدرسة ايت اليس " ،

مساحته : 16 آ تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير ، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 05 فبراير 2020 .

على   2020 ابريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145993

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1768 قروي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1768 قروي"

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  : جماعة  موقعه 

مدرسة بوالوس " ،

مساحته : 17 آ 68 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير ، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : الطريق،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 05 فبراير 2020 .

على   2020 ابريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145994

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1767 قروي"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1767 قروي "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  : جماعة  موقعه 

مدرسة ادوجدة " ،

مساحته : 11 آ 70 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : رع رقم 31-56950 ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : رع رقم 31-56950 ،
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غربا : رع رقم 31-56950 ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 05 فبراير 2020 .

على   2020 ابريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-145995

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك : " الدولة 1769 قروي "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " تيزنيت الدولة 1769 قروي"

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

 " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  بونعمان  وقيادة  : جماعة  موقعه 

مدرسة أكادير زكاغن " ،

مساحته : 07 آ 38 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير ، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 05 فبراير 2020 .

على   2020 ابريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 زواال .

مطلب رقم 31-145996

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد امحمد الرحماني بن عبد الرحمان ،

االسم الذي يعرف به امللك : " انكرا "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " انكرا "

نوعه : أرض بها مباني وأغراس مختلفة ،

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

دوار الدمياللن "،

مساحته : 32 آ 05 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مصرف ، 

شرقا : ممر، 

جنوبا : عابد الرحماني والطريق ،

غربا : ورثة محمد بن عيسى وورثة عبد الرحمان الرحماني ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : نظير رسم استمرار عدلي مؤرخ في 22 ديسمبر 2015 ،

على   2020 ابريل   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-145997

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد سعيد باحو بن مولود ،

االسم الذي يعرف به امللك : " اخربيل "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اخربيل "

نوعه : أرض بها سكنى سفلية ،

موقعه : بلدية وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت احملل املدعو" حتت فندق اللوز"،

مساحته : 72 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الزنقة ، 

شرقا : ابراهيم باحو وجناة باحو، 

جنوبا : الكحاوي ،

غربا : لطيفة باحو ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 21 أكتوبر2019 ،

وكالة مفوضة عرفية مصححة االمضاء في 30 ديسمبر 2019 ،

على   2020 ابريل   13 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-145998

تاريخ اإليداع 14 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مصطفى آيت منصور بن موالي ابراهيم ،

االسم الذي يعرف به امللك " تيرت 2 "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أيت منصور"

نوعه : أرض عارية ،

احملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  ميراللفت  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو " تيرت 2 " ،

مساحته : 84 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ورثة بورحيم ، 

شرقا : ورثة بورحيم ،

جنوبا : ورثة ادعلي محمد ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 
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أصل امللك : 

رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 يوليو 2018 ،

رسم ملكيةعدلي مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 ،

على   2020 ابريل   14 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 30 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-145999

تاريخ اإليداع 18 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1778 قروي"

 1778 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة ايت جليار "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أنزي دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مدرسة 

أيت جليار " ،

مساحته : 03 آ 25 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 

شرقا : ملك الغير ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 10 فبراير 2020 .

على   2020 ابريل   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146000

تاريخ اإليداع 18 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1780 قروي"

 1780 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة أكرومة "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أنزي دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مدرسة 

أكرومة " ،

مساحته : 07 آ 92 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 10 فبراير 2020 .

على   2020 ابريل   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا .

مطلب رقم 31-146001

تاريخ اإليداع 18 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك" الدولة 1779 قروي"

 1779 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة فنينيد "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

موقعه : جماعة وقيادة أنزي دائرة واقليم تيزنيت احملل املدعو " مدرسة 

فنينيد " ،

مساحته : 29 آ 34 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 10 فبراير 2020 .

على   2020 ابريل   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146002

تاريخ اإليداع 18 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد مندوب امالك الدولة بتيزنيت نيابة عن امللك 

اخلاص للدولة املغربية ،

االسم الذي يعرف به امللك " الدولة 1781 قروي "

 1781 الدولة  تيزنيت   " للملك  التحفيظ  طالب  أعطاه  الذي  االسم 

قروي مدرسة امتشان "

نوعه : أرض بها بناية مدرسية ،

مدرسة   " املدعو  احملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أنزي  وقيادة  جماعة   : موقعه 

امتشان " ،

مساحته : 03 آ 15 س تقريبا ،



عدد 1104 - 02 رجب 1441 )26 فبراير 2020(1512

حدوده : 

شماال : ملك الغير، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ملك الغير،

غربا : ملك الغير،

احلقوق العينية : الشيء . 

الدولة  أمالك  محتويات  كناش  من  مستخرجة  نسخة   : امللك  أصل 

مؤرخة في 10 فبراير 2020 .

على   2020 ابريل   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146003

تاريخ اإليداع 18 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل أيت عبد بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " قبلة الديور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قبلة الديور"

نوعه : أرض بورية عارية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو " مزارع جماعة املعدر الكبير" ،

مساحته : 16 آ 99 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ممر عمومي ، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : ابراهيم أيت عابد ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

 27 في  مؤرخ  لرسم ملكية عدلي  االصل  : نسخة طبق  امللك  أصل 

نوفمبر 2019 

على   2020 ابريل   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146004

تاريخ اإليداع 18 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد احلسني أيت عبد بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " قبلة الديور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قبلة الديور"

نوعه : أرض بورية عارية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو " مزارع جماعة املعدر الكبير" ،

مساحته : 38 آ 85 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق بعضا وأيت بوضان ورع رقمي 60896-31 و 31-60898 

بعضا آخر، 

شرقا : الطريق ،

جنوبا : الطريق ،

غربا : الطريق بعضا وأيت بوضاض بعضا آخر،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 

على   2020 ابريل   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146005

تاريخ اإليداع 18 فبراير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة بية أيت عابد بنت محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " قبلة الديور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قبلة الديور"

نوعه : أرض بورية عارية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو " مزارع جماعة املعدر الكبير" ،

مساحته : 21 آ 77 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مسلك ، 

شرقا : رقية أيت عابد ،

جنوبا : ورثة بوبكر اجو بنت علي ،

غربا : الطريق ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 

على   2020 ابريل   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 30 صباحا .

مطلب رقم 31-146006

تاريخ اإليداع 18 فبراير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة رقية أيت عابد بنت محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " قبلة الديور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قبلة الديور"

نوعه : أرض بورية عارية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو " مزارع جماعة املعدر الكبير" ،

مساحته : 21 آ 77 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : الطريق ، 
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شرقا : عائشة أيت عابد ،

جنوبا : ورثة بوبكر اجو بنت علي ،

غربا : بية ايت عابد ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 

على   2020 ابريل   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 زواال .

مطلب رقم 31-146007

تاريخ اإليداع 18 فبراير 2020 .

طالبة التحفيظ : السيدة عائشة أيت عابد بنت محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " قبلة الديور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قبلة الديور"

نوعه : أرض بورية عارية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو " مزارع جماعة املعدر الكبير" ،

مساحته : 21 آ 77 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : مسلك ، 

شرقا : عبد اهلل أيت عابد ،

جنوبا : ورثة بوبكر اجو بنت علي ،

غربا : رقية ايت عابد ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 نوفمبر 2019 

على   2020 ابريل   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 30 بعد الزوال 

مطلب رقم 31-146008

تاريخ اإليداع 18 فبراير 2020 .

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل أيت عبد بن محمد ،

االسم الذي يعرف به امللك " قبلة الديور"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " قبلة الديور"

نوعه : أرض بورية عارية ،

تيزنيت  واقليم  دائرة  رسموكة  قيادة  الكبير  املعدر  : جماعة  موقعه 

احملل املدعو " مزارع جماعة املعدر الكبير" ،

مساحته : 48 آ 32 س تقريبا ،

حدوده : 

شماال : ممر عمومي ، 

ينوب عنهم  البشير  وكالي  الرحمان  بن عبد  غباو علي  ورثة   : شرقا 

غباو محمد ،

جنوبا : ورثة بوبكر ايجو بنت علي ،

غربا : عائشة أيت عابد ،

احلقوق العينية : الشيء . 

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلي مؤرخ في 27 نوفمبر 2019 ،

صورة شمسية لشهادة ادارية مؤرخة في14 أكتوبر 2019 عدد66.

على   2020 ابريل   20 املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال 

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى : " أبو الدهب " 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 362 

بتاريخ 07 ديسمبر 2005 ،

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 14 فبراير 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

باحملل  الكائن   31  -  14704 رقم  التحفيظ  مطلب   " الدهب  أبو   " املسمى 

املدعو"دوتركا ثالث حجاج " جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت 

تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة - ---- فاطمة عياد بنت جامع 

– ابراهيم أبو الدهب بن أحمد – عائشة خواد بنت عبد اهلل ومبساحة 

قدرها02 هـ 08 آ 19 س وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة 

سابقا تأييدا للمطلب املدكور وكذا :

 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 15 أبريل 2015 

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 18 سبتمبر 2019 ،

- وكالة عرفية مؤرخة في 12 ماي 2015 ،

- ملحق اصالحي عدلي مؤرخ في 31 مارس 2011 ،

- رسم تصحيح الفريضة عدلي مؤرخ في 03 ماي 2011 ،

- شهادة مطابقة االسم مؤرخة في 08 أبريل 2011 ،

- نسخة موجزة من رسم الوالدة مؤرخة في 08 أبريل 2011 ، 

 12 بتاريخ   485 26 عدد  االيداع املضمن بكناش  ان  الى  وجتدر االشارة 

اخلالصة  هذه  نشر  من  ابتداء  موضوع  دي  غير  يعتبر   2019 نوفمبر 

االصالحية باجلريدة الرسمية .

والباقي بدون تغيير .

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى"ملك الركيبي"

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسميةعدد 464

بتاريخ 21 نوفمبر 2007،

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 14 فبراير 2020 فإن مسطرة حتفيظ امللك 

باحملل  الكائن   31  -  18265 رقم  التحفيظ  الركيبي"مطلب  ملك  املسمى" 

تتابع من  ايفني  وباشوية سيدي  املدعو" شارع موالي يوسف"بلدية 

اآلن فصاعدا في اسم السادة- فاطمة فوزي بنت بركة بحصة1/3 – 

بكار فوزي بن بركة بحصة2/3 وذلك مبقتضى نفس العقود والوثائق 

املودعة سابقا تأييدا للمطلب املدكور وكذا :

- رسم اراثة عدلي مؤرخ في 10 يوليو 2017 ،

- رسم فريضة عدلي مؤرخ في 26 يوليو2017 ،

بتاريخ   513 عدد   25 بكناش  املضمن  االيداع  ان  الى  االشارة  وجتدر 

اخلالصة  ابتداء من نشر هذه  دي موضوع  يعتبر غير   2019 21 مارس 

االصالحية باجلريدة الرسمية .

والباقي بدون تغيير .
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خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى :"جنان احلاجة مسعودة " 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 943

بتاريخ 25 يناير2017

مسطرة  فإن   2020 فبراير   05 في  مؤرخ  اصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب   " مسعودة  احلاجة  جنان   " املسمى  امللك  حتفيظ 

رقم 71215 - 31 الكائن باحملل املدعو" دوار أهل الديب " جماعة اصبويا 

في  فصاعدا  اآلن  من  تتابع  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  مستي  قيادة 

اسم نفس طالب التحفيظ االصلي مبساحة قدرها 63 آ 56 س وذلك 

مبقتضى نفس العقود والوثائق املودعة سابقا تأييدا للمطلب املدكور .

والباقي بدون تغيير .

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بتيزنيت

البشير أصوفي   

 

محافظة الصويرة

مطلب رقم 62255 - 35

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ : 

- أحمد الباز ابن مبارك بنسبة 14/88.

زينبة الباز بنت ابراهيم بن محمد بنسبة 11/ 88.

سمير الباز ابن مبارك بنسبة 14/88 

عبد الرحيم الباز ابن مبارك بنسبة 14/88.

مليكة الباز بنت مبارك بنسبة 7/88.

خالد الباز ابن مبارك بنسبة 14/88.

محمد الباز ابن مبارك بنسبة 14/88.

بصفتهم طالب حتفيظ على الشياع حسب النسب أعاله.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : جيركان.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جيركان.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار األركان.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وقيادة وجماعة سميمو دوار تيضورين. 

مساحته : 2 هـ 35 آ 54 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة عمر ابن أحمد الباز. 

شرقا : ورثة عمر ابن أحمد الباز – ورثة عبد اهلل الباز.

جنوبا : غابة تيدزي ذي الرسم العقاري عدد 28295 - 35.

غربا : الرسم العقاري عدد 13624/م.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- وكالة عدلية محررة بتاريخ 30 اغسطس 2018.

- رسم اراثة عدلية محررة بتاريخ 18 اكتوبر 2011

- رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ 18 اغسطس 2019.

- شهادة ادارية عدد 17/ ق ق ج محررة بتاريخ 16 اغسطس 2019.

- تصميم طبوغرافي للملك.

تاريخ التحديد 14 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62256 - 35

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالبو التحفيظ : 

- أحمد الباز ابن مبارك بنسبة 14/88.

زينبة الباز بنت ابراهيم بن محمد بنسبة 11/ 88.

سمير الباز ابن مبارك بنسبة 14/88 

عبد الرحيم الباز ابن مبارك بنسبة 14/88.

مليكة الباز بنت مبارك بنسبة 7/88.

خالد الباز ابن مبارك بنسبة 14/88.

محمد الباز ابن مبارك بنسبة 14/88.

بصفتهم طالب حتفيظ على الشياع حسب النسب أعاله.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تالبرنشت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تالبرنشت.

نوعه : أرض فالحية بها مطفية.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وقيادة وجماعة سميمو دوار تيضورين. 

مساحته : 13 آ 21 س تقريبا.

حدوده

شماال : ورثة مبارك الباز بن محند. 

شرقا : ورثة ابراهيم الباز.

جنوبا : رقية الباز بنت عمر

غربا : حبيبة الباز.

احلقوق العينية : خط كهربائي ذو ضغط منخفض.

اصل امللك : 

- وكالة عدلية محررة بتاريخ 30 اغسطس 2018.

- رسم اراثة عدلية محررة بتاريخ 18 اكتوبر 2011

- رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ 18 اغسطس 2019.

- شهادة ادارية عدد 16/ ق ق ج محررة بتاريخ 16 اغسطس 2019.

- تصميم طبوغرافي للملك.

تاريخ التحديد 14 ابريل 2020 مع 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62257 - 35

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : ثورية حسناوي بنت الهاشمي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الرويضة 2.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثورية1.
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نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وقيادة وجماعة احلنشان، حي بير الصور.

مساحته : 10 آ 50 س تقريبا.

حدوده

شماال : رسم عقاري عدد 26635 - 35. 

شرقا : مطلب حتفيظ عدد 7041 - 35.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 22432 - 35.

غربا : عبد االله الشاعي.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ 09 ابريل 2019.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 04/ ق ش د مؤرخة في 

03 ابريل 2019.

- تصميم طبوغرافي للملك.

تاريخ التحديد 15 ابريل 2020 مع 10 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62258 - 35

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : ثورية حسناوي بنت الهاشمي.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : الرويضة 1.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ثورية2.

نوعه : أرض عارية.

موقعه : إقليم الصويرة، دائرة وقيادة وجماعة احلنشان، حي بير الصور.

مساحته : 07 آ 80 س تقريبا.

حدوده

شماال : عبد االله الشاعي . 

شرقا : الرسم العقاري رسم عقاري عدد 22432 - 35.

جنوبا : الرسم العقاري عدد 27538 - 35.

غربا : زنقة عرضها 4 أمتار.

احلقوق العينية : الشيء

اصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي محرر بتاريخ 09 ابريل 2019.

- نسخة طبق األصل لشهادة إدارية عدد 05/ ق ش د مؤرخة في 

03 ابريل 2019.

- تصميم طبوغرافي للملك.

تاريخ التحديد 15 ابريل 2020 مع 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62259 - 35

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى كوسا ابن عبد الكبير.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : قرية الشمس.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : قرية الشمس.

نوعه : أرض بها مسكن.

موقعه : : إقليم الصويرة، دائرة احلنشان، قيادة أمرامر، جماعة سيدي 

عيسى الركراكي، دوار قرية الشمس.

مساحته : 12 آ 50 س تقريبا.

حدوده

شماال : سور. 

شرقا : محمد كوسا – هشوم لكحل.

جنوبا : ورثة عبدان بن عمر – احلاج محمد بن احلاج عالل. 

غربا : الطريق اجلهوية عدد 301.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 مارس 2019.

- نسخة من رسم إستمرار عدلية مؤرخة في 31 مارس 1997.

- رسم إراثة عدلية مؤرخ في 22 فبراير 2019.

2019 مؤرخة  05 لسنة  - نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 

في 09 يناير 2020.

- شهادة مطابقة اإلسم رقم 02/2020 مؤرخة في 20 يناير 2020.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 16 ابريل 2020 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62260 - 35

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : جللول تبوكا ابن عمر.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : تكديالت.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تكديالت.

نوعه : أرض فالحية بها بناية من سفلي ومطفية وأشجار الزيتون واألركان.

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

مساحته : 64 آ 73 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 01. 

شرقا : طريق عمومية بعرض 5 أمتار.

جنوبا : ورثة حسناء بنت الفار. 

غربا : عربية تبوكا.

احلقوق العينية : خط كهربائي ذو تيار منخفض.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 29 يناير 2020.

- شهادة إدارية عدد 09/م ش ق مؤرخة في 28 يناير 2020.

- تصريح بالشرف عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 13 فبراير 2020.

- تصميم طبوغرافي.

تاريخ التحديد 17 ابريل 2020 09 : 30 صباحا.
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مطلب رقم 62261 - 35

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : حيسون السليماني ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : ملك حيسون.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك مروة.

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول.

موقعه : : إقليم الصويرة، باشوية متنار حي سيدي سعيد. 

مساحته : 01 آ تقريبا.

حدوده : 

شماال : زنقة بعرض 06 امتار. 

شرقا : حيسون السليماني.

جنوبا : زنقة بعرض 07 امتار. 

غربا : الزنقة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 يونيو 2019.

- شهادة إدارية عدد 366/ق ش ق مؤرخة في 04 يونيو 2019.

- تصميم معماري.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 20 ابريل 2020 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62262 - 35

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عزيز اعتابن ابن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : اطواع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اطواع.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واألركان والتني.

موقعه : : إقليم الصويرة، دائرة وقيادة احلنشان جماعة الكدادرة دوار 

الربابعة. 

مساحته : 43 آ 64 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة العسري. 

شرقا : ورثة عبد الرحمان اخلناتي.

جنوبا : ورثة احملجوب. 

غربا : طريق عرضها 10 امتار.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 07 يوليو 2019.

- شهادة إدارية عدد 36/2019 مؤرخة في 27 ماي 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 20 ابريل 2020 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 62263 - 35

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : كبيرة عقيزة بنت احلسني.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أركان أوسيسل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أركان أوسيسل.

نوعه : أرض فالحية.

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

كاوكي، دوار افران. 

مساحته : 24 آ 39 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : أحمد عقيزة - طريق عمومي. 

شرقا : الكدالي احلبيب – ورثة بارزي عمر.

جنوبا : ورثة مزار سعيد – احلسني اشطبة. 

غربا : ورثة مزار سعيد - أحمد عقيزة.

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 10 فبراير 2020.

- شهادة إدارية عدد 26/2020/ق ق ج مؤرخة في 05 فبراير 2020.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية مؤرخة في 12 سبتمبر 2019

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 20 ابريل 2020 13 : 00 صباحا.

مطلب رقم 62264 - 35

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : احمد عقيزة بن احلسن.

االسم الذي يعرف به امللك سابقا : أركان أوسيسل.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أركان أوسيسل.

نوعه : أرض فالحية.

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

كاوكي، دوار إفران. 

مساحته : 24 آ 39 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة مزار سعيد - طريق عمومي. 

شرقا : كبيرة عقيزة.

جنوبا : كبيرة عقيزة. 

غربا : ورثة باحنان - محمد البناني.

احلقوق العينية : ال شيء.
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أصل امللك : 

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.

- شهادة إدارية عدد 126/2019/ق ق ج مؤرخة في 21 نوفمبر 2019.

- تصميم موقعي.

تاريخ التحديد 20 ابريل 2020 12 : 00 زواال.

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة

ربيع الشركي    

 

محافظة العرائش

مطلب رقم 32794 - 36

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020

طالب التحفيظ السادة : 

1 - محمد الفاطمي بن عبد السالم بنسبة 1/3.

2 - احميدو الفاطمي بن عبد السالم بنسبة 1/3.

3 - مصطفى الفاطمي بن عبد السالم بنسبة 1/3.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكرميات"

نوعه : أرض فالحية.

: "مزارع  املدعو  احملل  اوشيح  أوالد  العرائش، جماعة  "إقليم   : موقعه 

دوار الصنيجة"

مساحته : 02 هكتار 73 آر 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد بن فضول.

جنوبا : الطريق. 

شرقا : عبد السالم العرباوي -محمد العرباوي -العمراني العرباوي.

غربا : مطلب التحفيظ عدد : 5949 - 19. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

-رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 34 عدد : 408 صحيفة 270 

بتاريخ : 24 فبراير 2004.

- صورة شمسية لنسخة رسم اراثة واحصاء متخلف عدلي مضمن بسجل 

التركات رقم 28 عدد 213 صحيفة 249 بتاريخ : 25 ديسمبر 2003.

- صورة طبق األصل لوكالة عرفية بتاريخ : 23 ديسمبر 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 14 ابريل 2020 على 

الساعة 09 : 30 صباحا؛

مطلب رقم 32795 - 36

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020

طالب التحفيظ : 

1 -عبد السالم العرباوي بن اليزيد.

2 -محمد بن اليزيد العرباوي.

3 -العمراني بن اليزيد العرباوي.سوية بينهم.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "الكرميات الدهس" 

نوعه : ارض فالحية

موقعه : إقليم العرائش، جماعة أوالد أوشيح احملل املدعو : دوار الصنيجة"

مساحته : 02 هكتار 73 آر 78 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة أحمد بن فضول

جنوبا : واد

شرقا : 

غربا : محمد الفاطمي 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

 34 رقم  األمالك  بدفتر  واجب في عقار مضمن  - نسخة رسم شراء 

عدد 409 صحيفة 270 بتاريخ : 24 فبراير 2004.

- صورة شمسية لنسخة رسم إراثة وإحصاء متخلف مضمن بسجل 

التركات رقم 28 عدد 213 صحيفة 249 بتاريخ : 25 ديسمبر 2003.

- وكالة خاصة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ : 23 ديسمبر 2019

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 17 ابريل 2020 على 

الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 32796 - 36

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020

طالب التحفيظ : عبد العلي الزناتي 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الزناتي"

نوعه : ارض بها بناء يتكون من طابق أرضي وطابق علوي بهوائه.

موقعه : إقليم العرائش مدينة القصر الكبير، احملل املدعو : حي الفرفارة"

مساحته : 01 آر 17 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : شارع.

جنوبا : أحمد محروق

شرقا : حميد كروم. 

غربا : الوافي الصاحلي 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

- رسم عدلي ملقاسمة عقار مضمن بكناش األمالك رقم 4 عدد 194 

صحيفة 213 بتاريخ : 27/08 - 1994.

-رسم شراء عقار مضمن بكناش األمالك رقم 33 صحيفة 55 عدد 432 

بتاريخ : 09 اكتوبر 2003.

 184 عدد  مكرر   37 رقم  األمالك  بكناش  مضمن  عدلي  شراء  -رسم 

صحيفة 137 بتاريخ : 09 سبتمبر 2005.
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-رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 49 مكرر صحيفة 250 

عدد 293 بتاريخ : فاحت اكتوبر 2012.

-ملحق إصالحي لرسم شراء عدلي مضمن بكناش اخملتلفة رقم 48 

صحيفة 109 عدد 146 بتاريخ : 28 يناير 2013.

- رسم هبة عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 57 أ عدد 254 صحيفة 295 

بتاريخ : 09 فبراير 2014.

-وكالة خاصة مفوضة مصححة اإلمضاء بتاريخ : 09 ديسمبر 2014.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 17 ابريل 2020 على 

الساعة : 12 : 00 ظهرا.

مطلب رقم 32797 - 36

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020

طالبا التحفيظ :

1 - هاجر بنت الغالي املنصوري.

2 - محمد بن محمد بوقبايل. سوية بينهما 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ياسني"

نوعه : ارض عارية.

موقعه : إقليم العرائش، مدينة القصر الكبير احملل املدعو : حي دار الدخان"

مساحته : 01 آر 20 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : شارع

جنوبا : عمر الوحيدي.

شرقا : املصطفى بنيعيش

غربا : عبد السالم الزبيري. 

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك :

 213 عدد   41 رقم  األمالك  بدفتر  عقار مضمن  رسم شراء  نسخة   -

صحيفة 118 بتاريخ : 14/12 - 1982.

- رسم شراء عدلي مضمن بكناش األمالك رقم 47 عدد 519 صحيفة 438 

بتاريخ : 26 اغسطس 2011.

- ملحق إصالحي عدلي مضمن بسجل اخملتلفة رقم 53 -ب عدد 565 

صحيفة 297 بتاريخ : 27 يناير 2020.

-وكالة مفوضة مصححة اإلمضاء بتاريخ : 28 اغسطس 2019.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : في 17 ابريل 2020 على 

الساعة 13 : 30 ظهرا.

احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

العربي الظريف    

محافظة تاونات

مطلب رقم 64115 - 37

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020 .

طالبا التحفيظ :

الدولة املغربية امللك اخلاص النائب عنها مندوب أمالك الدولة بتاونات 

بنسبة 3/4 ؛ 

احمد البقالي بنسبة 1/4 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان القرعة 2 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان القرعة 2 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو تيزيغوان 

مساحته : 05 ار 00 س س تقريبا. 

حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : احلناش محمد ؛ 

جنوبا : املصباحي اعمرو و السعيدي عبداللطيف 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

الظهير الشريف رقم 1-58-103 املؤرخ في 27 مارس 1958 ؛ 

ملخص من كناش احملتويات ؛ 

تصميم يوضح القطعة موضوع التحفيظ 

ملخص مطلب التحفيظ 

 .h 9 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14 ابريل 2020 على الساعة

مطلب رقم 64116 - 37

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020 .

طالبت التحفيظ :

الدولة املغربية امللك اخلاص النائب عنها مندوب أمالك الدولة بتاونات 

بنسبة 3/4 ؛ 

احمد البقالي بنسبة 1/4 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : " جنان القرعة 1 " ؛

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : جنان القرعة 1 ؛

مشتمالته : أرض فالحية ؛

موقعه : اقليم تاونات جماعة عني مديونة احملل املدعو تيزيغوان 

مساحته : 12 ار 00 س س تقريبا. 
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حدوده  : 

شماال : الطريق ؛ 

شرقا : الطريق ؛ 

جنوبا : الطريق 

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

الظهير الشريف رقم 1-58-103 املؤرخ في 27 مارس 1958 ؛ 

ملخص من كناش احملتويات ؛ 

تصميم يوضح القطعة موضوع التحفيظ 

ملخص مطلب التحفيظ 

 .h 10 التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 14 ابريل 2020 على الساعة

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "عني عروس ". 

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية عدد 1035 

املؤرخة في 31 أكتوبر 2018 .

مسطرة  فإن   2020 فبراير   04 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم  مبقتضى 

عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع   " عروس  عني   " املدعو  امللك  حتفيظ 

54846 - 37 الكائن باقليم وبلدية تاونات جماعة تاونات حي الرميلة 

مطلب  إيداع  عند  بها  املصرح  مساحته  عروس  عني  املدعو  احملل 

التحفيظ هي 86 س تقريبا ، تتابع من اآلن فصاعدا في اسم السادة : 

ادريس مطيع بن بوشتى بنسبة 1/2

عبداحلق مطيع بن بوشتى بنسبة 1/2

استنادا على الوثائق املودعة سابقا تدعيما للمطلب املذكور

و كذا : 

رسم شراء عدلي بتاريخ 04 فبراير 2020 ،

و مطلب إيداع بتاريخ 18 فبراير 2020 

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

بن طامة يوسف     

 

محافظة متارة

مطلب رقم 2733 - 38 

تاريـخ اإليداع : 18 فبراير 2020 

طالبي التحفيظ : 

1 -محمد فالح بن بوجمعة بنسبة 2080/3731

2 - سميرة زراري بنت بوبكر بنسبة 1126/3731

3 -كرمية بوشتوي بنت محمد بنسبة 525/3731. 

بصفتهم طالبي التحفيظ على الشياع حسب النسب املذكورة أعاله .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » القنطرة«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » زهور املنزه«.

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

اوالد بوطيب.

نوعه : ارض حرث. 

مساحته : 37 آر 31 س تقريبا

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 64662 - 38؛

شرقا : ورثة فالح مصطفى ؛

جنوبا : الطريق السيار الصخيرات - سال؛

غربا : زهير املرودي و شركاؤه.

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

04 سبتمبر  1441 موافق  4 محرم  امللك عدلي مؤرخ في  1 –موجب استمرا 

2019 ضمن حتت عدد 283 صحيفة 487 بتاريخ 20 ديسمبر 2019 سجل 

األمالك رقم 17 .

2 -شهادة إدارية عدد 35/2019 مؤرخة في 03 سبتمبر 2019.

3 - شهادة إدارية عدد 1801 مؤرخة في 30 اكتوبر 2019

4 - تصميم موقعي .

5 - تفويض عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 05 سبتمبر 2019

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

الساعة العاشرة صباحا .

احملافظ على االمالك العقارية بتمارة

سعد عفيفي    

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 31661 - 39

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز عبد النور بن محي.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » ملك عبد العزيز «.    

نوعـه : ارض عارية.

موقعه : مزارع احلصن بلدية تارودانت.
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مساحته : 08 ار 05 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الطريق؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 13617 - 39؛ 

جنوبا : املصرف والتهامي ابراهيم ومن معه؛

غربا : فاطمة لهبوب؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- عقد شراء عدلي مؤرخ في 05 ديسمبر 2019.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2019.

- وكالة عرفية مؤرخة في 28 نوفمبر 2019.

تاريخ التحديد : 20 ابريل 2020 على الساعة 09 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31662 - 39

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد نايت اوفقير مصطفى بن محمد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان ايت باها «.    

نوعـه : ارض عارية محاطة بسور.

موقعه : دوار ايت زيتان جماعة وقيادة احمر دائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 05 ار 25 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : سي عبد اهلل وبوجمعة التهامي؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : ايت احملجوب؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2017.

تاريخ التحديد : 20 ابريل 2020 على الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 31663 - 39

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد نايت اوفقير مصطفى بن محمد.

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

نوعـه : دار للسكن سفلية.

موقعه : دوار ايت زيتان جماعة وقيادة احمر دائرة سيدي موسى احلمري 

اقليم تارودانت.

مساحته : 01 ار 00 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ميلود بن علي؛ 

شرقا : الطريق؛ 

جنوبا : الطريق؛

غربا : السعيدي مصطفى؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : رسم ثبوت ملكية عدلي مؤرخ في 26 سبتمبر 2017.

تاريخ التحديد : 20 ابريل 2020 على الساعة 12 : 00 ظهيرة.

مطلب رقم 31664 - 39

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » حبل بوداز بزاوية المان «.    

نوعـه : أرض فالحية.

اوموسى  قيادة سيدي عبد اهلل  املهارة  زاوية المان جماعة   : موقعه 

دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 07 ار 90 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت موسى؛ 

شرقا : اومغار بوجمعة؛ 

جنوبا : املصرف؛

غربا : ورثة ايت موسى؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 582 مؤرخة في 12 فبراير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 21 ابريل 2020 على الساعة 11 : 30 صباحا.

مطلب رقم 31665 - 39

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت .

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » فدان بدار مبو باملغدود 1 «.    

نوعـه : أرض فالحية مغروسة باشجار الزيتون.

موقعه : دوار زاوية عبو جماعة و قيادة اكلي دائرة اوالد برحيل اقليم تارودانت.

مساحته : 07 ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الشيضمي السعدية؛ 
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شرقا : املصرف؛ 

جنوبا : الشرقاوي حسن؛

غربا : الفندقي عبد الرحيم؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك : 

- شهادة عدد 580 مؤرخة في 12 فبراير 2020.

- احليازة الهادئة املستمرة و الطويلة االمد.

تاريخ التحديد : 21 ابريل 2020 على الساعة 10 : 30 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » الرمل « 

مطلب رقم 15504 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 585 املؤرخة في 17 مارس 2010.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 12 فبراير 2020 فان مسطرة حتفيظ امللك 

املسمى" الرمل " موضوع مطلب التحفيظ عدد 15504 - 39 الكائن فوق 

تارغونت حتت ساقية تاللت بلدية تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا 

في اسم السيدة اسماء شاريز بنت ادريس.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- عقد هبة عدلي مؤرخ في 28 مارس 2016.

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 28 ابريل 2015.

 31 بتاريخ  العقاري  التحفيظ  84 من ظهير  للفصل  االيداع طبقا   -

مارس 2016 كناش 17 عدد 926 والذي سيصبح الغيا بعد نشر هذه 

اخلالصة االصالحية.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » جنان اجلامع « 

مطلب رقم 31295 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 1075 املؤرخة في 07 اغسطس 2019.

فان مسطرة   2019 ديسمبر   11 في  مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ 

حتفيظ امللك املسمى" جنان اجلامع " موضوع مطلب التحفيظ عدد 

اقليم  افريجة  قيادة  و  بوريوس جماعة  اوالد  دوار  الكائن   39 -  31295

تارودانت، ستتابع من االن فصاعدا حتت االسم اجلديد * جنان اجلامع * 

بدال من االسم القدمي * فدان باحسني *.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- شهادة عدد 4946 مؤرخة في 11 ديسمبر 2019.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى » ملك ورا « 

مطلب رقم 9777 - 39 والذي ادرجت خالصة مطلب حتفيظه

باجلريدة الرسمية رقم : 342 املؤرخة في 20 يوليو 2005.

مبقتضى مطلب اصالحي مؤرخ في 17 فبراير 2020 فان مسطرة حتفيظ امللك 

الكائن   39  -  9777 عدد  التحفيظ  " موضوع مطلب  ورا  ملك  املسمى" 

بدوار تكاديرت جماعة سيدي واعزيز قيادة تافنكولت اقليم تارودانت، 

ستتابع من االن فصاعدا مجزأة على الشكل التالي : 

- حتت االسم اجلديد *ورا الدولة* وملساحة تقريبية قدرها 04 هـ 00 آر 00 س 

في اسم : 

- الدولة املغربية )امللك اخلاص( النائب عنها مندوب امالك الدولة بتارودانت. 

ركيتي  السيد  اسم  في  امللك  من  تبقى  وملا  القدمي  االسم  حتت   -

الصديق بن حلسن.

ملطلب  تدعيما  سالفا  املودعة  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  وذلك 

التحفيظ املذكور وكذا حسب : 

- ظهير املصادرة بتاريخ 27 مارس 1958املنشور باجلريدة الرسمية عدد 2372 

بتاريخ 11 ابريل 1958.

- الئحة االحكام الصادرة عن جلنة البحث والتقصي املنشور باجلريدة 

الرسمية عدد 2391 بتاريخ 22 اغسطس 1958.

- محضر احصاء ممتلكات القائد السابق الطيب بن حيدة الدردوري.

- حكم ابتدائي رقم 133 الصادر بتاريخ 03 يوليو 2014 ملف عدد 09/2014. 

- قرار استئنافي رقم 682 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2015 ملف عدد 33/15. 

 2016 06 ديسمبر  591/8 الصادر بتاريخ  - قرار محكمة النقض رقم 

ملف عدد 4542/1/8/2016.

 02 بتاريخ  العقاري  التحفيظ  84 من ظهير  للفصل  االيداع طبقا   -

ديسمبر 2011 كناش 15 عدد 980 والذي سيصبح الغيا بعد نشر هذه 

اخلالصة االصالحية.

اعالن عن إيداع الالئحة التعديلية لألمالك

املتعلقة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة بـ * املهادي *

اقليم تارودانت

10جمادى  بتاريخ  الظهير عدد174-69-1  10 من  للفصل  - تطبيقا   (

االول 1389 )25 يوليو 1969( بشأن التحفيظ اجلماعي(.

اوالد  دائرة  امحلة  اوالد  قائد  أنه وضع مبكتب  العموم  ليكن في علم 

مبنطقة  املتعلقة  لألمالك  التعديلية  الالئحة  تارودانت  اقليم  تامية 

تارودانت ذات األعداد  اقليم   * املهادي   * بـ  املدعوة  التحفيظ اجلماعي 

التالية : 20723  - 39 - 22143  - 39.

وفي وسع كل من يهمه االمر ان يطلع مجانا على الالئحة التعديلية 

لألمالك في مركز السلطة احمللية وكذا باحملافظة العقارية.

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     
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محافظة ميدلت          

مطلب رقم 35603 - 42

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : باقسو خاليد بن موحى

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : نهيلة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : نهيلة. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  سوق االحد املوتن.

مساحته :  16س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 4535 - 42؛

شرقا : ور ثة عسو خدجو؛

جنوبا : ورثة عسو خدجو ؛

غربا : ورثة عسو خدجو؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

 77 109 كناش االمالك رقم  91ص  رسم شراء عدلي ضمن حتن عدد 

بتاريخ 17 ديسمبر  2019

366 كناش  253 ص  نسجة من رسم قسمة عدلي ضمن حتت عدد 

التركات عدد 23 بتاريخ 27 ماي 2010

على   2020 10ابريل   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 بعد الزوال.

        

مطلب رقم 35604 - 42

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : املدير االقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

نيابة عن الدولة )امللك الغابوي(

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : قسم إيتزر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : إيتزر. 

نوعه : ملك غابوي؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة بومية جماعة تانوردي، احملل املدعو 

أيت حساين.

 مساحته :  66آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : امللك الغابوي؛

شرقا : أبرديش زايد؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 25734 - 42 ؛

غربا : امللك الغابوي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

املتعلق   )1916 ينلير   3(  1334 26 صفر  في  الصادر  الشريف  الظهير 

بسن نظام خاص لتحديد ملك الدولة وذلك طبقا لالحكام الفصل 

الرابع والفقرة منه

2020على  أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 12 زواال.

        

مطلب رقم 35605 - 42

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية أيت ازدك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اكردان

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اكردان. 

نوعه : أرض رعوية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو  .

 مساحته :  240 هكتارا تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : رسم عقاري رقم 7220 - 42؛

شرقا : العاصي؛

جنوبا : العاصي ؛

غربا : العاصي؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35606 - 42

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية أيت ازدك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اعفران

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اعفران. 

نوعه : أرض رعوية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو  .

 مساحته :  5 هكتار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : طريق؛

شرقا : ملك؛

جنوبا : ساقية ؛
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غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 ابريل   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35607 - 42

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم

ونيابة عن اجلماعة الساللية أيت ازدك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اخنيس

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اخنيس. 

نوعه : أرض رعوية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو.

 مساحته :  38 هكتارا تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ساقية؛

شرقا : طريق ورسم عقاري رقم 3328 - 27؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ساقية؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 ابريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35608 - 42

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية باسم

ونيابة عن اجلماعة الساللية أيت ازدك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تاوريرت نسيدي علي وبوحلرمل

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تاوريرت نسيدي علي وبوحلرمل. 

نوعه : أرض رعوية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو  .

 مساحته :  52 هكتارا تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب رقم 1281 - 42؛

شرقا : دوار الكويت؛

جنوبا : دوار زاوية اساكا ؛

غربا : مطلب رقم 2382 - 42؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 ابريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35609 - 42

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية أيت ازدك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ازوكاعن 1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ازوكاعن 1. 

نوعه : أرض رعوية؛

موقعه : اقليم ودائرة ميدلت قيادة أحواز جبل العياشي ملوية جماعة 

ايت ازدك، احملل املدعو  .

 مساحته :  15 هكتارا تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 6013 - 42؛

جنوبا : طريق وطنية رقم 13 ؛

غربا : ملك؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

حيازة طويلة االمد و مستمرة بدون منازع

على   2020 ابريل   24  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 09 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35610 - 42

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ :

1 - عمر االطراسي ابن العربي بنسبة 1/3

2 - محمد يدان ابن محمد بنسبة 1/3

3 - مصطفى يدان ابن محمد 1/3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : عمر

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : عمر. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  ميمالل.

 مساحته :  02آ62س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بقدير حلسن؛

شرقا : بقدير حلسن؛
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جنوبا : قهري يدير ؛

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم ثبوت ملكية عدلي ضمن حتت عدد 162 ص 222 سجل االمالك 

94 بتاريخ 22 يناير 2020

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 211 ص 289 كناش االمالك رقم 94 

بتاريخ 6 فبراير 2020

على   2020 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35611  -  42

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : 1 - عمر االطراسي ابن العربي بنسبة 1/3

2 - محمد يدان ابن محمد بنسبة 1/3

3 - مصطفى يدان ابن محمد 1/3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : محمد. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  ميمالل.

 مساحته :  3آ39س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : أليف رشيدة وبقدير حلسن؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : بقدير حلسن ؛

غربا : بقدير حلسن؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم ثبوت ملكية عدلي ضمن حتت عدد 162 ص 222 سجل االمالك 

94 بتاريخ 22 يناير 2020

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 212 ص 290 كناش االمالك رقم 94 

بتاريخ 6 فبراير 2020

على   2020 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 10 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35612  -  42

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : 1 - عمر االطراسي ابن العربي بنسبة 1/3

2 - محمد يدان ابن محمد بنسبة 1/3

3 - مصطفى يدان ابن محمد 1/3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مصطفى

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مصطفى. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  ميمالل.

 مساحته :  2آ85س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بقدير حلسن؛

شرقا : ممر؛

جنوبا : قهري يدير ؛

غربا : بقدير حلسن؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم ثبوت ملكية عدلي ضمن حتت عدد 162 ص 222 سجل االمالك 

94 بتاريخ 22 يناير 2020

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 213 ص 291 كناش االمالك رقم 94 

بتاريخ 6 فبراير 2020

على   2020 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 00 صباحا.

        

مطلب رقم 35613  -  42

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ :

1 - عمر االطراسي ابن العربي بنسبة 1/3

2 - محمد يدان ابن محمد بنسبة 1/3

3 - مصطفى يدان ابن محمد 1/3

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : يوسف

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : يوسف. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  ميمالل.

 مساحته :  3آ68س تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بقدير حلسن؛

شرقا : بقدير حلسن؛

جنوبا : بقدير حلسن ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

رسم ثبوت ملكية عدلي ضمن حتت عدد 162 ص 222 سجل االمالك 

94 بتاريخ 22 يناير 2020

عقد شراء عدلي ضمن حتت عدد 214 ص 292 كناش االمالك رقم 94 

بتاريخ 6 فبراير 2020

على   2020 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 11 : 30 صباحا.

        

مطلب رقم 35614  -  42

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ضهري عبد العزيز بن عسو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : رانيا
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : رانيا. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم و مدينة ميدلت، احملل املدعو  احلروش ديور اجلداد.

مساحته :  1آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ضهري حميد؛

شرقا : اياو لال زهور؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : ال شئ

أصل امللك : 

كناش   327 ص   193 بعدد  مضمن  عدلي  قسمة  رسم  من  نسخة 

التركات 14 مؤرخ في 19  نوفمبر  2001

نسخة من رسم ثبوت قسمة عدلية مضمن بعدد 504 صحيفة 440 

كناش التركات عدد 11مؤرخ ب 06 يوليو 1984

ملحق عقد قسمة عدلي ضمن بعدد 42 ص 82 كناش التركات عدد 

33 بتاريخ 30 ابريل 2015.

على   2020 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 00 زواال.

        

مطلب رقم 35615  -  42

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : ضهري عبد العزيز بن عسو

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : سناء

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سناء. 

نوعه : أرض عارية؛

موقعه : اقليم ومدينة ميدلت، احملل املدعو  احلروش ديور اجلداد.

 مساحته :  1آ تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بوهو محمد؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : ضهري حفيظة ومليكة ضهري؛

احلقوق العينية : ال شيء

أصل امللك : 

كناش   327 ص   193 بعدد  مضمن  عدلي  قسمة  رسم  من  نسخة 

التركات 14 مؤرخ في 19  نوفمبر  2001

نسخة من رسم ثبوت قسمة عدلية مضمن بعدد 504 صحيفة 440 

كناش التركات عدد 11مؤرخ ب 06 يوليو  1984

ملحق عقد قسمة عدلي ضمن بعدد 42 ص 82 كناش التركات عدد 

33 بتاريخ 30 ابريل 2015 .

على   2020 ابريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة : 14 : 30 بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                              حلسن اليعقوب.

 

محافظة مراكش سيدي يوسف بن علي

مطلب رقم 9336 - 43

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

حليمة ساهر بنت محمد بنسبة 45/630 ؛

مينة امدور بنت عمر بنسبة 169/630؛

مباركة امدور بنت عمر بنسبة 169/630؛

فاطمة امدور بنت عمر بنسبة 169/630؛

حسن بنعطوش بن عمر بنسبة 78/630؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ليهاري"

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي وطابق أول ؛ 

موقعه :  مراكش املدينة، باب ايالن، درب احلمام رقم 149؛  

مساحته : 01 آر 30 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : درب حلمام؛

شرقا : بناية ؛

جنوبا : بنايات مهدمة ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 7083 م ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء ؛

أصل امللك : 

رسم استمرر عدلي ضمن بعدد 505 صحيفة 410 كناش االمالك عدد 

287 بتاريخ 17 ديسمبر 2019 توثيق مراكش؛

كناش   68 صحيفة   50 بعدد  أصله  ضمن  عدلي  اراثة  رسم  نسخة 

التركات رقم 127 بتاريخ 23 ماي 2012 توثيق مراكش ؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 245 صحيفة 226 كناش 

التركات رقم 155 بتاريخ 21 مارس 2016؛

رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 295 صحيفة 270 كناش التركات عدد 

191 بتاريخ 22 مارس 2019؛

وكالة تابثة االمضاء في 31 ديسمبر 2019؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 13 أبريل 2020 على الساعة 13:30.
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مطلب رقم 9337 - 43

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

السعيد بن ازنكود بن عبد النبي بنسبة 2/10؛

لطيفة بن ازنكود بنت عبد النبي بنسبة 1/10؛ 

يونس بن ازنكود بن عبد النبي بنسبة 2/10؛

سميرة بن ازنكود بنت عبد النبي بنسبة 1/10؛ 

مصطفى بن ازنكود بن عبد النبي بنسبة 2/10؛

امينة بن ازنكود بنت عبد النبي بنسبة 1/10؛ 

حنان بن ازنكود بنت عبد النبي بنسبة 1/10؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بن ازنكود"

نوعه : حانوت؛ 

موقعه :  مراكش املدينة، القصور، درب احلركاصة رقم 1؛  

مساحته : 17 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : درب احلركاصة؛

شرقا : ناصري ابراهيم ؛

جنوبا : الفران ؛

غربا : الفران ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : حق الهواء لفائدة محب محمد 

ابتداء من 3.3 متر ؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   265 صحيفة   433 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

رقم 205 رقم 205 بتاريخ 07 يناير 2015 ؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 424 صحيفة 497 كناش 

3 رقم 68 بتاريخ 23 ديسمبر 2005 توثيق مراكش؛

01 كناش  01 صحيفة  بعدد  اراثة عدلي ضمن أصلها  نسخة رسم 

التركات رقم 128 بتاريخ 29 أكتوبر 2011 بتوثق مراكش؛

 296 االمالك  27 كناش  39 صحيفة  بعدد  رسم صدقة عدلي ضمن 

بتاريخ 17 سبتمبر 2019 توثيق مراكش؛

رسم قسمة عدلي حفظ حتت عدد 1296 بتاريخ 09 يونيو 1998؛

نسخة رسم شراء عدلي ضمن أصلها  بعدد 692 صحفة 442 كناش 

االول رقم 25 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14 أبريل 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9338 - 43

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل ناجي بن مبرك؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك ناجي"

نوعه : أرض عارية ؛ 

موقعه :  عمالة مراكش، دائرة البور، جماعة واحة سيدي ابراهيم دوار 

أوالد بلعكيد؛  

مساحته : 02 آر تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : أمال أسالوي؛

شرقا : محمد اوزاكي ؛

جنوبا : محمد وزاكي ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

رقم  االمالك  كناش  305 صحيفة299  بعدد  عدلي ضمن  رسم شرء 

103 بتاريخ 28 نوفمبر 2006 مبراكش ؛

ملحق عدلي ضمن بعدد 192 صحيفة 162 كناش اخملتلفة  رقم 116 

بتاريخ 28 فبراير 2007؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14 أبريل 2020 على الساعة 10:30.

مطلب رقم 9339 - 43

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020 ؛

طالبي التحفيظ : 

خديجة النفساني بنت احلسني بنسبة 1/2؛ 

مارية النفساني بنت احلسني بنسبة 1/2؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " النفساني 2"

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول ومرافق بالسطح ؛ 

موقعه :  مراكش املدينة، درب العنبوب، رقم 2؛  

مساحته : 01 آر 81 سنتيارتقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : الرسمني العقاريني 55006 - 04 و 55005 - 04؛

شرقا : ورثة بلحاج اخلضير ؛

جنوبا : درب العنبوب ؛

غربا : صوفية بلحاج اخلضير و ورثة بلحاج اخلضير ابرهيم ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

162 كناش االمالك رقم  109 صحيفة  رسم شرء عدلي ضمن بعدد 

298 بتاريخ 23 يناير 2006 مبراكش ؛

رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 80 صحيفة 120 كناش 298 بتاريخ 

19 ديسمبر 2019 مراكش؛

 75 صحيفة   103 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  مخارجة  رسم  نسخة 

كناش االول رقم 73 بتاريخ 14 رجب 1395 بتوثق مراكش؛

78 كناش  69 صحيفة  بعدد  اراثة عدلي ضمن أصلها  نسخة رسم 

الثاني رقم 93 بتاريخ 04 مارس 2008 بتوثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14 أبريل 2020 على الساعة 11:30.

مطلب رقم 9340 - 43

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : محسني الناجدي؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الناجدي"

نوعه : أرض عارية ؛ 
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موقعه :  عمالة مراكش، دائرة الويدان، جماعة واحة سيدي ابراهيم 

دوار اوالد بلعكيد؛  

مساحته : 80 سنتيارتقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : طريق عرضه 6 أمتار؛

شرقا : عبد الغني ؛

جنوبا : عمر بن شهبا ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

 277 االمالك  كناش   83 صحيفة   84 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 15 أكتوبر 2018 توثيق مراكش ؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 62 صحيفة 58 كناش االمالك رقم 168 

بتاريخ 26 يوليو 2011؛؛

ش   58 صحيفة   62 بعدد  أصلها  ضمن  عدلي  شراء  رسم  نسخة 

االمالك رقم 168 في 26 يوليو 2011 توثيق مراكش؛

نسخة رسم استمرار عدلي ضمن اصلها بعدد 134 صحيفة 134 ش 

ل رقم 60 في 30 أغسطس 1969 توثيق ابن جرير؛

شهادة ادارية رقم 103 بتاريخ 17 سبتمبر 2018؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 14 أبريل 2020 على الساعة 12:30.

مطلب رقم 9341 - 43

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : أبو الفراج شرف الدين بن محمد؛ 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " سناء"

نوعه : أرض بها منزل من طابق أرضي و طابق علوي، وبئر ؛ 

موقعه :  عمالة مراكش، دائرة و جماعة الويدان، دوار السويكية؛  

مساحته : 27 آر 08 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : ورثة بلهواوي؛

شرقا : لعصودي عمر  ؛

جنوبا : طريق عمومي عرضه 6 أمتار ؛

غربا : ورثة بلهواوي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

 254 عدد  كناش   248 صحيفة   166 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم 

بتاريخ 19 ماي 2017 بتوثيق مراكش؛

االمالك  كناش   165 صحيفة   154 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 255 بتاريخ 26  أبريل 2017 توثيق مراكش؛

صورة شهادة ادارية رقم 16/2017 مؤرخة في 07 أبريل 2017؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 15 أبريل 2020 على الساعة 09:30.

مطلب رقم 9342 - 43

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020 ؛

طالب التحفيظ : 

فاطمة عاد بنت ابراهيم بنسبة 6/96؛

لطيفة بنزادي بنت محمد فتحا بنسبة 7/96؛ 

بشرى بنزادي بنت محمد فتحا بنسبة 7/96؛

 فوزية بنزادي بنت محمد فتحا بنسبة 7/96؛ 

كرمية بنزادي بنت محمد فتحا بنسبة 7/96؛

 لطفي بنزادي بن محمد فتحا بنسبة 14/96؛

ناجية النعيمي بنت الهاشمي بنسبة 6/96؛

حنان بنزادي بنت محمد ضما بنسبة 7/96؛

فاطمة بنزادي بنت محمد ضما بنسبة 7/96؛

عبد الصمد بنزادي بن محمد ضما بنسبة 14/96؛

أمني بنزادي بن محمد ضما بنسبة 14/96؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " صفاء"

نوعه : دار للسكن من طابق أرضي، طابق أول و سطح ؛ 

موقعه :  مراكش املدينة، الزاوية العباسية، درب بونوالة رقم 32؛  

مساحته : 04 آر 86 سنتيار تقريبا  ؛

حدوده : 

شماال : طريق باب اخلميس؛

شرقا : ورثة زين الدين  ؛

جنوبا : الرسم العقاري 29003 - 43 و درب بونوالة ؛

غربا : ورثة ناجية بنت الهاشمي ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشيء ؛

أصل امللك : 

االمالك  كناش   485 صحيفة   583 بعدد  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

عدد 287 بتاريخ 19 فبراير 2020 توثيق مراكش؛

 61 رقم  ل  كناش   67 صحيفة  بعدد72  ضمن  عدلي  استمرار  رسم 

بتاريخ 15 ديسمبر 1973 بتوثيق مراكش؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 197 صحيفة 396 كناش 

الثالث رقم 08 باملواسني بتوثيق مراكش؛

شهادة مطابقة االسم رقم 03 مؤرخة في 03 أكتوبر 2019؛

نسخة رسم اراثة عدلي ضمن أصلها بعدد 104 صحيفة 466 كناش 

الثالث رقم 8 بتوثيق مراكش؛

شهادة مطابقة االسم رقم 01 مؤرخة في 05 فبراير 2020؛

صورة رسم وصية بالثلث عدلي ضمن بعدد 57 صحيفة 23 كناش 3 

رقم 14 مبحكمة الرحامنة ؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 312 صحيفة 293 ش ل رقم 62 في 12 

مارس 1974 بتوثيق مراكش؛

صورة رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 298 صحيفة 288 كناش 3 رقم 04 

بتاريخ متم ربيع الثاني 1394 بتوثيق مراكش؛

رسم شراء عدلي ضمن بعدد 291 صحيفة 261 ش ل رقم 65 في 29 

يوليو 1974 بتوثيق مراكش؛
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صورة رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 17 صحيفة 16 سجل التركات 22 

بتاريخ 29 يونيو 2007؛

صورة رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 229 صحيفة 270 كناش التركات 

رقم 119 فيس 04 يوليو 2011 توثيق مراكش؛

صورة رسم اراثة عدلي ضمن بعدد 121 صحيفة 153 سجل التركات 

رقم 136 بتاريخ 19 سبتمبر 2013 توثيق مراكش؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد 15 أبريل 2020 على الساعة 10:30.

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

                      جواد شريفي.

 

محافظة الرباط - أكدال - الرياض

مطب رقم 81 - 50

تاريخ االيداع : 17 فبراير 2020

طالب التحفيظ : الدولة ) امللك اخلاص(.

 ."E ETAT lot" : اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك

نـوعه : أرض بها بنايات 

موقعه : الرباط  جماعة اليوسفية احلي الصناعي .       

مساحتـه : 4ار 03 سنتيارا  تقريبا .

حـدوده :

شماال  : الرسمني العقارين رقم 9344/ر و16805/ر

شرقا   : شارع حي النهضة.                    

جنوبا  : شارع حي النهضة .

غربا   : الرسم العقاري رقم 9638 - 50

احلقوق العينية : الشئ

أصل امللك : 

-نسخة من كناش  محتويات  أمالك الدولة.

-تصميم موقعي.

على   2020 ابريل   16 املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 9و30 دقيقة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بأكدال - الرياض. 

                     لكميري حسن.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 18745 - 53

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد(ة) محمد فالح بن قاسم .

االسم الذي كان يعرف به امللك : أرض دكالة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : أرض دكالة .

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار الركاكنة .

مساحتها : 70 آر 80 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : احمد زياد؛

شرقا : مطلب رقم 15200 - 53 و مطلب رقم 3368 - 53 ؛

جنوبا : بوشعيب بن بوعزة ؛

غربا : حميد بن احلاج عبد القادر و مطلب رقم 6271 - 15 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 237 صحيفة 188 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 04 ديسمبر 2019.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 390 صحيفة 311 

كناش األمالك عدد 155 بتاريخ 17 يناير 2020.

 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 20 مؤرخة في 21 نوفمبر 2019.

 - تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 14 أبريل 2020 على الساعة احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 18746 - 53

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد(ة) محمد شكير بن محمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : بالد السدرة . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : بالد السدرة .

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار الكواسم .

مساحتها : 01 هك 11 آر 29 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : ورثة احلاج العربي ؛

شرقا : املعطي احملمدي ؛

جنوبا : ورثة الغزواني بن محمد و ورثة محمد رايحي ؛

غربا : ورثة احلاج العربي ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 52 73 صحيفة  بعدد  برشيد  بتوثيق  - رسم ملكية عدلي مضمن   

كناش األمالك عدد 147 بتاريخ 14 نوفمبر 2018.

 - رسم شراء عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 319 صحيفة 254 

كناش األمالك عدد 153 بتاريخ 26 ديسمبر 2019.

 - رسم وكالة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 384 صحيفة 346 

كناش اخملتلفة عدد 68 بتاريخ 09 سبتمبر 2019.

 - رسم استدراك عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 126 صحيفة 95 

كناش اخملتلفة عدد 71 بتاريخ 13 نوفمبر 2019.
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 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 41 مؤرخة في 25 ماي 2018.

 - وكالة خاصة مصححة االمضاء بتاريخ 24 يناير 2020.

 - تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 14 أبريل 2020 على الساعة الثالثة زواال.

مطلب رقم 18747 - 53

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد(ة) بوشرى حمدان بنت محمد .

االسم الذي كان يعرف به امللك : ارض احلوض . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ارض احلوض .

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة املباركيني دوار البصاصلة .

مساحتها : 30 آر 45 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : احلاج محمد الوراق ؛

شرقا : ورثة حمدان بوشعيب ؛

جنوبا : احلاج محمد الوراق ؛

غربا : حمدان حلسن ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء.

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 470 صحيفة 354 

كناش األمالك عدد 143 بتاريخ 14 أغسطس 2018.

 524 بعدد  برشيد  بتوثيق  مضمن  عدلي  اقارب  بني  صدقة  رسم   -  

صحيفة 400 كناش األمالك عدد 143 بتاريخ 06 سبتمبر 2018.

 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 48 مؤرخة في 24 يوليو 2018.

 - وكالة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 02 يناير 2020.

 - تصميم هندسي .

تاريخ التحديد : 17 أبريل 2020 على الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18748 - 53

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد(ة) عبد اهلل خليل بن بوشعيب .

االسم الذي كان يعرف به امللك : الدزاز 2 . 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : خليل .

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار البراهمة .

مساحتها : 01 هك 51 آر 65 س تقريبا.

حدوده: 

شماال : مينة خليل؛

شرقا : مسلك من 5 امتار ؛

جنوبا : خليل اخملتار ؛

غربا : رسوم عقارية عدد  : 35640 - 53 - 35024 - 50470-53 - 53 ؛

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك:

 - رسم ملكية عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 256 صحيفة 234 

كناش األمالك عدد 144 بتاريخ 18 مارس 2019.

 - رسم مخارجة عدلي مضمن بتوثيق برشيد بعدد 20 صحيفة 33 

كناش األمالك عدد 152 بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

 - تفويض عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 26 سبتمبر 2019.

942 مؤرخة في   - صورة شمسية ملذكرة املعلومات التعميرية عدد 

20 سبتمبر 2019.

 - نسخة مطابقة لالصل لشهادة إدارية عدد 38/2019 مؤرخة في 07 

أغسطس 2019.

 - صورة شمسية لشهادة إدارية عدد 07 مؤرخة في 23 يناير 2019.

 - تصميم هندسي.

تاريخ التحديد : 20 أبريل 2020 على الساعة الثانية عشرة زواال.

احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد.

                                      فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد

مطلب رقم 18205 - 54           

 تاريخ اإليداع : 05 فبراير 2020.

طالبوا التحفيظ السادة :

 1 - عالل بنحمو بن عبدالسالم ؛

2 - عبدالعزيز بنحمو بن عبدالسالم؛

3 - عادل بنحمو بن محمد؛

4 - جواد بنحمو بن عبدالسالم؛

5 - عبداجمليد بنحمو بن عبدالسالم؛

6 - حميد بنحمو بن عبدالسالم؛ على الشياع بنسبة متساوية فيما بينهم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حمري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بنحمو 1".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي حمري.

مساحته : 35 آ 47 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

 شرقا : الطريق؛

 جنوبا : الطريق؛ 

 غربا : ورثة احلاج حلسن.

 احلقوق العينية : الشيء .           

 أصل امللك : 
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1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 08 نوفمبر 2018؛

2 - نظير شراء بتاريخ 02 أغسطس 2016؛

3 - عقد هبة عرفي مصحح االمضاء في 04 أبريل 2007؛

4 - إشهاد مبوافقة مؤرخ في 25 نوفمبر 2019؛

5 - شهادة إدارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2019؛

6 - استدراك عدلي بتاريخ 04 فبراير 2020.

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

على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18206 - 54      

 تاريخ اإليداع : 05 فبراير2020.

طالبوا التحفيظ السادة :

1 - عالل بنحمو بن عبدالسالم ؛

2 - عبدالعزيز بنحمو بن عبدالسالم؛

3 - عادل بنحمو بن محمد؛

4 - جواد بنحمو بن عبدالسالم؛

5 - عبداجمليد بنحمو بن عبدالسالم؛

6 - حميد بنحمو بن عبدالسالم؛ على الشياع بنسبة متساوية فيما بينهم. 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حمري

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " ملك بنحمو 2".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي حمري.

مساحته : 04 آ 67 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

 شرقا : الطريق؛

 جنوبا : أحمد املعكيس؛ 

 غربا : أسماء املعكيس؛مرمي املعكيس ؛ فتيحة املعكيس

 احلقوق العينية : الشيء            

 أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 01 يونيو 2019؛

2 - رسم عدلي بتوصل ببقية ثمن مؤرخ في 01 أغسطس 2019 

3 - إشهاد مبوافقة عدلية مؤرخ في 25 نوفمبر 2019؛

وملحق  2015؛  أبريل   09 في  ملكية  رسم  من  شمسية  صورة   -  4

إصالحي في 02 ماي 2019.

5 - عقد تراضي والتزام طبق األصل في 18 أبريل 2006؛

6 - صورة شمسية اللتزام مؤرخ في 09 ماي 2019؛

7 - شهادة إدارية مؤرخة في 31 ديسمبر 2019؛

8 - استدراك عدلي بتاريخ 03 فبراير 2020.

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

على الساعة التاسعة صباحا. 

  مطلب رقم 18207 - 54      

 تاريخ اإليداع : 05 فبراير2020.

طالب التحفيظ : السيد محمد اليقني بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : مرجة بالرج.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " مرجة بالرج".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد؛ جماعة اجبابرة، احملل املدعو 

مزارع دوار اوالد بن عدو.

مساحته : 01 هـ 40 آ 89 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

 شرقا : اخلمار بن علي؛

 جنوبا : ورثة اخلمار بن علي؛ 

 غربا : ورثة اخلمار بن علي.

 احلقوق العينية : الشيء            

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 30 ديسمبر 2019

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 26 ديسمبر 2019؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 30 يناير 2020.

أبريل   07 الثالثاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

   

مطلب رقم 18209 - 54           

تاريخ اإليداع : 10 فبراير2020.

طالب التحفيظ : السيد مصطفى العلوي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لولج.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " حبيبة".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات،جماعة غفساي، حي الزريقة.

مساحته : 55 آ 05 س تقريبا.

حدوده :

شماال : اكدم؛

 شرقا : موالي الطيب بن ادريس؛ موالي أحمد بن ادريس؛ موالي خالد 

بن ادريس؛

 جنوبا : الطريق؛ 

ادريس؛ موالي خالد  بن  ادريس؛ موالي أحمد  بن  الطيب  : موالي   غربا 

بن ادريس؛.

 احلقوق العينية : الشيء            

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 01 مارس 2015
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2 - شهادة إدارية مؤرخة في 07 ماي 2015؛

3 - نسخة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 15 أبريل 2015.

10أبريل  اجلمعة  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18210 - 54      

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد عبدالناصر الزناسني بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بوطهرات.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بوطهرات".

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي بوطهرات.

مساحته : 28 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

 شرقا : مطلب التحفيظ رقم 678 - 54؛ سعاد البوزكرالوي.

 جنوبا : طالب التحفيظ؛ 

 غربا : مرماش عبدالرحيم.

 احلقوق العينية : الشيء .           

 أصل امللك : 

1 - رسم موجب إثبات ملكية مؤرخ في 11 مارس 2016؛

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 12 فبراير 2020؛

3 - نسخة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 11 مارس 2016 .

أبريل   15 األربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة صباحا. 

مطلب رقم 18211 - 54      

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد املصطفى املريزق بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : القاليع.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " نهاد".

نوعـه : أرض فالحية. 

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي يحيى بني زروال، 

احملل املدعو مزارع أوالد بن عمران.

مساحته : 01 هـ 20 آ 05 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

 شرقا : ورثة سيدي محمد بن البشير العلوي؛

 جنوبا : الطريق؛ واد اخليزران؛ 

 غربا : ورثة سيدي محمد بن البشير.

 احلقوق العينية : الشيء            

 أصل امللك : 

1 - رسم ملكية مؤرخ في 05 يناير 2020؛

أبريل   15 األربعاء  يوم   : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

2020 على الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 18212 - 54      

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ادريس العاللي بن أحمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : بالد النادر.

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

نوعـه : أرض عارية. 

موقعه : إقليم تاونات، جماعة قرية بامحمد، حي اخلربة.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده :

شماال : املمر العمومي؛

 شرقا : ورثة أحمد الهيطي؛

 جنوبا : ورثة الدويب؛ 

 غربا : ورثة السعدية بن دي.

 احلقوق العينية : الشيء            

 أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يناير 2020؛

2 - رسم ملكية مؤرخ في 03 يناير 2020؛

3 - شهادة إدارية مؤرخة في 12 فبراير 2020؛

4 - نسخة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 11 فبراير 2020. 

أبريل   16 اخلميس  يوم   : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ 

2020 على الساعة التاسعة صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد. 

                         يوسف بوكنيفي.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 33581 - 55

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020

طالب التحفيظ : املرابط نادية بنت موالي اسماعيل بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكرض نواها"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "شهد" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ايت امزيل

مساحته : 94 س تقريبا

حدوده : شماال : طريق 
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شرقا : طريق 

جنوبا : اتوامي بناصر 

غربا : اتوامي بناصر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 5 ماي 2017 

 - شهادة إدارية بتاريخ 28يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13ابريل 2020 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 33582 - 55

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020

طالب التحفيظ : مرشيد مصطفى بن حلسن بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "الزاوية"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "سهيل" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الزاوية

مساحته : 89 س تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : طريق 

جنوبا : التوامي سمية 

غربا : اتوامي حفصة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 26 ابريل 2017 

 - شهادة إدارية بتاريخ 28 يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 ابريل 2020 على الساعة 10 صباحا

مطلب رقم 33583 - 55

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020

طالب التحفيظ : حرت جمال بن علي بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تيكليت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مجد" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الفالح

مساحته : 3 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : طريق 

شرقا : ورثة الذهبي 

جنوبا : بنها محمد بن عدي 

غربا : بنها محمد بن عدي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 6 بتاريخ  ملكية  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -  

سبتمبر 2019 

 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية بتاريخ 20ديسمبر 2019 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24 يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 ابريل 2020 على الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 33584 - 55

تاريخ اإليداع :  12 فبراير 2020

طالب التحفيظ : هيدور احلسن بن ابراهيم بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اغير"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "هيدور" 

مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول 

موقعه : إقليم أزيالل مدينة دمنات احملل املدعو حي اغير

مساحته : 1 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : عبد الكرمي خروب 

جنوبا : عبد الكرمي خروب 

غربا : عبد السالم الزهواني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 9  ابريل 2012 

 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 5 يونيو 2012 

 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 13ماي 2013 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 8 يوليوز 2013 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 3  يناير 2018 

 - شهادة إدارية بتاريخ 2  يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 ابريل 2020 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 33604 - 55

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تيرست نكرام"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "تيرست نكرام" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اسامر

مساحته : 1 هـ 30 آ تقريبا

حدوده : شماال : قدور الكميري 

شرقا : مصطفى زاهر و البخاري 

جنوبا : مصطفى زاهر 
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غربا : مصطفى زاهر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 12 فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 ابريل 2020 على الساعة 14 

بعد الزوال

مطلب رقم 33605 - 55

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "أمرصيد أسمير"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "أمرصيد أسمير" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اسامر

مساحته : 1 هـ 50 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : شعبة 

شرقا : طالبي ناصر 

جنوبا : طالبي ناصر 

غربا : ورثة طارق علي و اجلياللي رحمة و طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 12 فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 ابريل 2020 على الساعة 14 

و45 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33606 - 55

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اسيل الدفلة"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "اسيل الدفلة" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار اسامر

مساحته : 90 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : علي احماد 

شرقا : باحساين 

جنوبا : ورثة تناغملت 

غربا : ورثة تناغملت 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 12 فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13 ابريل 2020 على الساعة 15 

و30 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33607 - 55

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020

طالب التحفيظ : الكرش هشام بن عدي بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "داو اغير 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "داو اغير 2" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت

مساحته : 6 آ 99 س تقريبا

حدوده : 

شماال : احنصال محمد 

شرقا : احنصال احمد 

جنوبا : طريق 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 12أكتوبر 2016 

 - شهادة إدارية بتاريخ 16 يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 ابريل 2020 على الساعة 09 صباحا

مطلب رقم 33608 - 55

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020

طالب التحفيظ : الكرش هشام بن عدي بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "داو اغير "

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "داو اغير "

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي تانوت

مساحته : 8 آ 47 س تقريبا

حدوده : 

 شماال : احنصال محمد 

شرقا : احنصال محمد 

جنوبا : طريق 

غربا : طالب التحفيظ : 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 
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 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 27 فبراير  2017 

 - شهادة إدارية بتاريخ 16 يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 15 ابريل 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة صباحا

مطلب رقم 33609 - 55

تاريخ اإليداع :  14 فبراير 2020

طالب التحفيظ ::

الصبار عبد الرحيم بن محمد بنسبة 2/10

 الصبار وردية بنت محمد بنسبة 1-10

 الصبار عبد الكبير بن محمد بنسبة 2-10

 الصبار زهرة بنت محمد بنسبة 1-10

 الصبار لطيفة بنت محمد بنسبة 1-10

 الصبار بهيجة بنت محمد بنسبة 1-10

 الصبار عادل بن محمد بنسبة 2/10

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ترجمت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "الصبار 1" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار امداحن

مساحته : 67 آ 32 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة رحمة بنت سي صالح و ورثة احلاج عبد اهلل بن علي 

شرقا : ورثة رحمة بنت سي صالح 

جنوبا : مسلك عمومي و ورثة احلاج عبد اهلل بن علي 

غربا : ورثة احلاج عبد اهلل بن علي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - صورة طبق األصل من رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 25 ماي 2010 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 17مارس 2017 

 - شهادة إدارية بتاريخ 29 يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16 ابريل 2020 على الساعة 14 

و45 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33610 - 55

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020

طالب التحفيظ :  

الصبار عبد الرحيم بن محمد بنسبة 2/10

 الصبار وردية بنت محمد بنسبة 1-10

 الصبار عبد الكبير بن محمد بنسبة 2/10

 الصبار زهرة بنت محمد بنسبة 1-10

 الصبار لطيفة بنت محمد بنسبة 1-10

 الصبار بهيجة بنت محمد بنسبة 1-10

 الصبار عادل بن محمد بنسبة 2/10

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ترجمت"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "الصبار 2" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ابزو احملل املدعو دوار امداحن

مساحته : 1 هـ 22 آ 77 س تقريبا

حدوده : 

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : أراضي اجلموع و عبد السالم بولي 

جنوبا : طريق 

غربا : مسلك عمومي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 7 مارس 2017 

 - شهادة إدارية بتاريخ 29 يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 16 ابريل 2020 على الساعة 14 

بعد الزوال

مطلب رقم33611 - 55

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قطعة بجنان احماني"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "قطعة بجنان احماني" 

مشتمالته : أرض فالحية بها اشجار الزيتون 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة امليل احملل املدعو تغامنني

مساحته : 50 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : محمد ايت احلسني 

شرقا : محمد ايت احلسني 

جنوبا : ورثة ايت حسي 

غربا : محمد ايت احلسني 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 17 فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 ابريل 2020 على الساعة 12 زواال

مطلب رقم 33612 - 55

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020

طالب التحفيظ : االوقاف العامة بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "قطعة بأخليف أولعيد"



1535 عدد 1104 - 02 رجب 1441 )26 فبراير 2020(

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "قطعة بأخليف أولعيد" 

مشتمالته : أرض فالحية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة امليل احملل املدعو دوار تزكبيت

مساحته : 55 آ تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة ايت امحمد 

شرقا : حوسى بن ناصر 

جنوبا : طريق 

غربا : ورثة ايت امحمد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - شهادة إدارية بتاريخ 17 فبراير 2020 

 - حيازة هادئة ومستمرة

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 17 ابريل 2020 على الساعة 13 زواال

مطلب رقم 33613 - 55

تاريخ اإليداع :  19 فبراير 2020 

طالب التحفيظ : املصلوحي حلسن بن محمد بنسبة 1-1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تبيوين"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "ملك حلسن" 

مشتمالته : أرض عارية 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت تكال احملل املدعو دوار تزروت

مساحته : 7 آ 53 س تقريبا

حدوده : 

شماال : ورثة العباسي سيدي علي 

شرقا : ورثة العباسي سيدي علي 

جنوبا : ورثة العباسي سيدي علي وورثة ايت سيدي علي 

غربا : العباسي الهاشمي 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

بتاريخ  استمرار  موضوعه  عدلي  رسم  من  األصل  طبق  صورة   -  

25أكتوبر 2016 

 -  صورة طبق األصل من عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 10  فبراير  2017 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 24 ابريل 2017 

 - شهادة إدارية بتاريخ 17 فبراير 2020

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20  ابريل 2020 على الساعة 14 

و30 دقيقة بعد الزوال

مطلب رقم 33614 - 55

تاريخ اإليداع : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : 

فياللي هشام بن عبد اهلل بنسبة 14/32

 فياللي سهام بنت عبد اهلل بنسبة 7/32

 املؤدن نعيمة بنت محمد بنسبة 4/32

 فياللي لطيفة بنت عبد اهلل بنسبة 7/32

 اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تفراوت نتلوست"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : للملك : "تفراوت نتلوست" 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اخلروب 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تاونزة احملل املدعو دوار ايت امعال

مساحته : 69 آ 43 س تقريبا

حدوده : 

شماال : زهير محند 

شرقا : زهير محند بن حلسن 

جنوبا : طريق 

غربا : طريق 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31يوليو 2003 

 - رسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 5 أغسطس 2019 

 - نسخة موجزة من رسم الوفاة بتاريخ 9 ديسمبر 2019 

 - شهادة مطابقة االسم بتاريخ 9 ديسمبر 2019 

 - شهادة إدارية بتاريخ 16 يناير 2020 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 20 ابريل 2020 على الساعة 15 

و30 دقيقة بعد الزوال

 خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "الغديرة"

مطلب رقم 20153 - 55 الذي أدرج ملخص مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1019 املؤرخة في 11 يوليو 2018 

ذي املطلب أعاله الكائن بإقليم أزيالل جماعة تيديلي

 فطواكة احملل املدعو دوار توريرت

مبقتضى املطلب املؤرخ 12  فبراير 2020 الصادر عن السيد عبد العزيز 

كركاب بن علي مت إلغاء عملية حتديد امللك موضوع مطلب التحفيظ 

من  عنها  ترتب  ما  مع    2018 نوفمبر   15 بتاريخ  أجريت  والتي  أعاله 

معلومات هندسية، وذلك بسبب تعذر القيام باملسح النهائي لضياع 

األرفات، وتقرر إجراء عملية حتديد جديدة بتاريخ 10 أبريل 2020 على 

الساعة 13 و 30 دقيقة بعد الزوال.

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل بالنيابة.

                                        عبد العزيز احلاجبي.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22833 - 56

تاريخ اإليداع : 07 فبراير  2020

طالب التحفيظ : ابراهيم كدوار بن بوجمع 

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

نوعه : دار مكونة من سفلي و طابق علوي واحد 

موقعه : احملل املدعو حي املوحدين ، مدينة كلميم 

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الشارع

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : ايت علي والي؛

غربا : كرنيت مبارك ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

يونيو   29 في  مؤرخة  عدلية  بيع  نسخة  من  األصل  طبق  صورة   -  1

1990 مضمن بعدد 534 صحيفة 276 سجل اخملتلفة رقم 39 بتاريخ 

17 ديسمبر 2014 

2 - صورة طبق األصل من رسم اراثة عدلية مؤرخة في 04  ديسمبر  

2014 مضمن بعدد 387 صحيفة 455 سجل التركات رقم 23 بتاريخ 

10 ديسمبر 2014 

3 - محضر بيع عقار عدد 343/18 بتاريخ 11 مارس 2019 

4 - نسخة طبق األصل من حكم صادر عن احملكمة اإلبتدائية بكلميم 

رقم 41/2016 ملف رقم 49/2015 بتاريخ 02 يونيو 2016 

محكمة  عن  صادر  إستئنافي  قرار  من  األصل  طبق  نسخة   -  5

اإلستئناف بأكادير قرار عدد 271 بتاريخ 21 مارس 2017 

6 - شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 31 يناير 2020               

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 15 : 30

مطلب رقم 22834  -  56

تاريخ اإليداع : 07 فبراير  2020

طالب التحفيظ :

1 -  محند مكدول بن عبداهلل بنسبة 14/104 

2 - عويشة اكرام بنت احلسني بنسبة 13/104 

3 - خديجة مكدول بنت عبداهلل بنسبة 7/104 

4 - فاطيمة مكدول بنت عبداهلل بنسبة 7/104 

5 - مبارك مكدول بن عبداهلل بنسبة 14/104 

6 - زينة مكدول بنت عبداهلل بنسبة 7/104 

7 -  احلسان مكدول بن عبداهلل بنسبة 14/104

8 -  حفيظة مكدول بنت عبداهلل بنسبة 7/104  

9 -  مليكة مكدول بنت عبداهلل بنسبة 7/104 

10 -  جمال مكدول بن عبداهلل بنسبة 14/104

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : تغزرت

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : تغزرت

نوعه : أرض فالحية بها بناية و أشجار و بئر 

موقعه : احملل املدعو دوار اكيسل جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم 

مساحته : 25 هكتار 87 آر 89 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك اهل محند اوعلي

شرقا : ملك اهل محند اوعلي ؛

جنوبا : ملك الفوكالي محمد بن البشير

غربا : ملك اكرام احلسني بن علي ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

رسم ملكية عدلية مؤرخة في 27  ديسمبر  2019 مضمن بعدد 260 

سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 08 يناير 2020 

 99 بعدد  مضمن   2007 يوليو   09 في  مؤرخة  عدلية  إراثة  عقد   -  2

صحيفة 145 سجل التركات رقم 12 بتاريخ 12 يوليو 2007 

3 - نسخة موجزة من رسم وفاة رقم 9 بتاريخ 28 يناير 2020 

4 - شهادة إدارية مؤرخة في 16  ديسمبر  2019 حتت عدد 64/ ق ش ق 

على   2020 أبريل   08  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00

مطلب رقم 22835  -  56

تاريخ اإليداع : 07 فبراير  2020

طالب التحفيظ : احمد اقس بن علي

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك اقس1

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اقس1

نوعه : دار للسكن بالسفلي و طابقيني علويني 

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم 

مساحته : 01 آر 10 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : عائشة أوشحال و الروماني رقية و كومولود احلسن

شرقا : االدريس موالي احلسان؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : سليمان منسول  ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 06 بعدد  مضمن   2007 فبراير   09 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  1

صحيفة 06 سجل األمالك رقم 38 بتاريخ 16 فبراير 2007 

 145 بعدد  مضمن   2006 مارس   30 في  مؤرخ  عدلي  شراء  عقد   -  2

صحيفة 177 سجل األمالك رقم 35 بتاريخ 05 أبريل 2006 

3 - نسخة بيع عدلية مؤرخة في 02  سبتمبر  1999 مضمن أصلها 

بعدد 166 صحيفة 180 سجل األمالك رقم 15    

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 11 : 30
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مطلب رقم 22836  -  56

تاريخ اإليداع : 10 فبراير  2020

طالب التحفيظ : ابراهيم الذهبي بن مبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك ابراهيم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك ابراهيم 

نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو السهب جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 01 هكتار 80 آر 56 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك كام احلافظ

شرقا : ملك الذهبي حسن؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 855 -  31 ؛

غربا : ملك بالواد احلسني و بوحريكة  ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 18 أكتوبر 2014 مضمن بعدد 369 

كناش األمالك رقم 09 بتاريخ 25 نوفمبر 2014 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 07 أبريل 2014 حتت عدد 21 ق ش ق      

على   2020 أبريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00

مطلب رقم 22837  -  56

 تاريخ اإليداع : 10 فبراير  2020

 طالب التحفيظ : احلسن العراصي بن موالي احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : اخلير

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : اخلير نوعه : ارض عارية 

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بسيون محمد

شرقا : املغيفري سالمة مطلب التحفيظ عدد 21355  -  56؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 01 يونيو 2019 سجل األمالك رقم 

25 عدد 164 بتاريخ 10 يوليو 2019 

 2019 14 مارس  إدارية مؤرخة في  2 - صورة طبق األصل من شهادة 

عدد 11/ق.ت      

على   2020 أبريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 12 : 00

مطلب رقم 22838  -  56

تاريخ اإليداع : 10 فبراير  2020

طالب التحفيظ : احلسن العراصي بن موالي احمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : البركة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : البركة نوعه : أرض عارية 

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : شكراد محمد

شرقا : برد الليل عبد الصادق؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - رسم ملكية عدلية مؤرخة في 01 يونيو 2019 مضمن بعدد 150 

سجل األمالك رقم 25 بتاريخ 26 يونيو 2019 

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 10/ق.ت بتاريخ 14 

مارس 2019 

على   2020 أبريل   10  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 12 : 30

مطلب رقم 22839  -  56

تاريخ اإليداع : 11 فبراير  2020

طالب التحفيظ : احلبيب بنصفية بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : محمد

نوعه : بناية مكونة من سفلي 

موقعه : احملل املدعو حي تيرت العليا ، مدينة كلميم

مساحته : 01 آر 12 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : الزنقة

شرقا : سليمان اوتسلمت ؛

جنوبا : عمر أقبور ؛

غربا : عبد اهلل مصمودي و الرسم العقاري رقم 3696  -  56 ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 437 بعدد  مضمن   1994 أبريل   05 في  مؤرخ  عدلي  بيع  رسم   -  1

صحيفة 271 كناش األمالك رقم 01 بتاريخ 14 أبريل 1994 

2 - رسم بيع عدلي مؤرخ في 30 يونيو 1992 مسجل بكناش اإليداع 

رقم 6 عدد 2781 

3 - شهادة عدم التجزئة مؤرخة في 1 أبريل 1994 حتت عدد 596/م.ب.ك 

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 14 : 30
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مطلب رقم 22840  -  56

تاريخ اإليداع : 12 فبراير  2020

طالب التحفيظ : حلبيب نبوتر بن محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : حلبيب

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : حلبيب

نوعه : أرض عارية 

قيادة أسرير  و  اخلنوس تغمرت جماعة  ايت  دوار  املدعو  احملل   : موقعه 

إقليم كلميم

مساحته : 07 آر 02 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ملك اهل حلبيب )اليمني حلبيب(

شرقا : الزنقة ؛

جنوبا : دار الضيافة تيري دوني ؛

غربا : دار الضيافة تيري دوني ؛

احلقوق العينية : امللك يخترقه خط كهربائي

أصل امللك : 

2019 مضمن حتت  28  ديسمبر   1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 

عدد 428 سجل األمالك 72 بتاريخ 10 يناير 2020 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 20 ديسمبر 2019 حتت عدد 27/2019  

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 30

مطلب رقم 22841  -  56

تاريخ اإليداع : 13 فبراير  2020

طالب التحفيظ : عمر هرواش بن امبارك

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : لبريزة

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : لبريزة

نوعه : أرض بورية 

موقعه : احملل املدعو لبريزة جماعة و قيادة الشاطئ األبيض إقليم كلميم 

مساحته : 06 هكتار 67 آر 67 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : بوجمعة البرباش

شرقا : عمر هرواش ؛

جنوبا : املساعدي مسعود ؛

غربا : أوالد بوعيطة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

 306 2015 مضمن بعدد  10 ماي  1 - رسم إستمرار عدلي مؤرخ في 

صحيفة 291 بتاريخ 09 يونيو 2015 

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 17 يوليو 2014 حتت 

عدد 01 ق.ش.ق

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 10 : 30 :

مطلب رقم 22842 - 56

تاريخ اإليداع : 17 فبراير  2020

طالب التحفيظ : علي سالم هرواش بن سويلم 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : هرواش علي سالم

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : هرواش علي سالم

نوعه : دار للسكن بالسفلي وطابق علوي واحد 

موقعه : احملل املدعو حي الرجاء في اهلل ، مدينة كلميم 

مساحته : 01 آر 04 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : زنقة 5

شرقا : الزنقة 5؛

جنوبا : شارع 09 يوليو ؛

غربا : فضيلي ولد احلسن ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - عقد ثبوت امللكية عدلية مؤرخة في 30 يوليو  2019 حتت عدد 249 

سجل األمالك رقم 71 بتاريخ 06 أغسطس 2019 

2 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة مؤرخة في 19 يوليو  

2019 حتت عدد 31/ق.ت . 

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة  : 14 : 30

مطلب رقم 22843 - 56

تاريخ اإليداع : 17 فبراير  2020

طالب التحفيظ : عالي عدي بن البشير

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : منزل عالي عدي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : منزل عالي عدي

نوعه : بناية مكونة من سفلي و طابق أول 

موقعه : احملل املدعو دوار تغمرت جماعة و قيادة أسرير إقليم كلميم

مساحته : 05 آر 50 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : لدمية عدي

شرقا : ورثة احملجوب عدي ؛

جنوبا : ورثة عبد اهلل فائز الدين و ورثة عدي البشير

غربا : الزنقة ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 
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 420 بعدد  مضمن   2019 يونيو   26 في  مؤرخ  عدلي  إستمرار  رسم 

سجل األمالك رقم 70 بتاريخ 22 يوليو 2019 

2 - شهادة إدارية مؤرخة في 18 أبريل 2019 حتت عدد 03/2019 .

على   2020 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 30

مطلب رقم 22844 - 56

تاريخ اإليداع : 17 فبراير  2020

طالب التحفيظ :

1 -  عبدالعزيز الشيكر بن محمد   بنسبة ½ 

2 - حمزة شيكر بن محمد بنسبة ½ 

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : محمد

نوعه : مستودع بالسفلي و طابقيني علويني 

موقعه : احملل املدعو الرك األصفر حي الرحمة ، مدينة كلميم 

مساحته : 01 آر 47 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 22254 - 56

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 7538 - 56  ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

1 - نسخة شراء عدلية مؤرخة في 19 أكتوبر 1972 مضمن بعدد 925 

صحيفة 466 سجل اخملتلفة رقم 36 بتاريخ 23 أبريل 2013 

 507 بعدد  مضمن   2019 فبراير   15 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  2

بتاريخ 25 فبراير 2019 سجل األمالك رقم 11

3 - عقد شراء عرفي مصحح اإلمضاء بتاريخ 03  سبتمبر  1981 

4 - عقد مبادلة عرفية مصححة اإلمضاء بتاريخ 02 أكتوبر 1991 

أغسطس    11 في  مؤرخ  عدلي  بيع  رسم  من  األصل  - صورة طبق   5

2010 مضمن بعدد 40 صحيفة 40 كناش األمالك رقم 06 بتاريخ 13 

أغسطس 2010 

6 - صورة طبق األصل من عقد شراء عدلي مؤرخ في 24 أبريل 2013 مضمن 

بعدد 350 صحيفة 334 سجل األمالك عدد 55 بتاريخ 14 ماي 2013

7 - صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلية مؤرخة في 29 يناير 2013 

 12 بتاريخ   21 عدد  التركات  376 سجل  289 صحيفة  بعدد  مضمن 

فبراير 2013 

 05/2019 عدد  حتت   2019 فبراير   11 في  مؤرخة  إدارية  شهادة   -  8

ق.ت.ت/ج.ك 9

9 - صورة طبق األصل من رخصة بناء مؤرخة في 13 نونبر 2019 قرار 

عدد 360/2019      

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ   

الساعة  : 15 : 30

مطلب رقم 22845 - 56

تاريخ اإليداع : 19 فبراير  2020

طالب التحفيظ : احلسن الطالبي بن ج محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : ملك الطالبي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك الطالبي

نوعه : أرض فالحية

موقعه : احملل املدعو جماعة أباينو قيادة القصابي إقليم كلميم

مساحته : 04 هكتار 11 آر 10 سنتيار تـقـريـبـا.

حدوده : 

شماال : ابو الفتوح عبد اجمليد بعضا و خيري محمد بعضا و مسلك 

طرقي في البعض األخر

شرقا : ورثة احمد امحند بيروك و هالوي مبارك ؛

جنوبا : الطريق ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك : 

1 - عقد شراء عدلي مؤرخ في 09 ماي 2017 مضمن بعدد 204 سجل 

األمالك عدد 68 بتاريخ 02 أبريل 2018 

2 - عقد إستمرار عدلي مؤرخ في 27 فبراير 2018 مضمن بعدد 205 

سجل األمالك عدد 68 بتاريخ 02 أبريل 2018

3 - صورة طبق األصل من رسم إراثة و فريضة عدلي مؤرخة في 15  

ديسمبر 1990 مسجل بكناش اإليداع رقم 5 عدد 6135 

4 - صورة طبق األصل من رسم إراثة عدلية مؤرخة في 19  سبتمبر  

 23 بتاريخ   14 عدد   4 كناش   351 صحيفة   498 بعدد  مضمن   1998

سبتمبر 1998 

 277 بعدد  2017 مضمن  09 ماي  وكالة عدلية مؤرخة في  - عقد   5

صحيفة 279 سجل اخملتلفة عدد 42 بتاريخ 08 أغسطس 2017 

6 - صورة طبق األصل من وكالة عرفية مصادق عليها من القنصلية 

العامة للمملكة املغربية بتاريخ 27 أبريل 2017

7 - وكالة عرفية مصححة بتاريخ 02 ماي 2017 

و  اخلارجية  الشؤون  وزارة  طرف  من  عليها  مصادق  عرفية  وكالة   -  8

التعاون بتاريخ 15  أغسطس   2018 

9 - صورة طبق األصل من وكالة عدلية مؤرخة في 21 أبريل 2017 حتت 

عدد 498 صحيفة 369 كناش اخملتلفة رقم 6/16 بتاريخ 09 ماي 2017 

10 - صورة طبق األصل من شهادة إدارية مؤرخة في 19 أكتوبر 2017 

حتت عدد 20/ق ش ق      

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة  : 09 : 00 .

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " حوش ميري " 

مطلب رقم 6270 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 575  املؤرخـة في 06 يناير 2010 

مسطرة  فإن   .2020 فبراير   03 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   " ميري  حوش  املدعو"  امللك  حتفيظ 

اآلن من  ستتابع  كلميم.  مدينة  الفيال،  بحي  الكائن   .56   -  6270
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عن  الناجتة  للمساحة  و  التحفيظ  طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا   

املساحة  ،بدال من  11 سنتيار  آر   01 البالغة   و  الهندسي  التصميم 

املصرح بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والكل بناء على نفس الوثائق 

املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " ملك منصور " 

مطلب رقم 22278 - 56 الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه 

باجلريـدة الرسمية رقم 1010 املؤرخـة في 09 ماي 2018 

مسطرة  فإن   .2020 10فبراير  في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ رقم  امللك املدعو" ملك منصور " موضوع مطلب  حتفيظ 

22278 - 56. الكائن اجلماعة القروية تكانت، إقليم كلميم. ستتابع 

اجلديد  للموقع  و  التحفيظ  طالب  نفس  اسم  في  فصاعدا  اآلن  من 

اجلماعة احلضرية بويزكارن إقليم كلميم والكل بناء على نفس الوثائق 

املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا بناء على :

1 -  ملحق رسم ملكية عدلية مؤرخة في 23 يناير 2020 حتت عدد 

297 سجل األمالك رقم 12 بتاريخ 06 فبراير 2020.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " مرمي " 

مطلب رقم 22510 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية عدد 1054املؤرخـة في 13 مارس 2019 

مسطرة  فإن   .2020 يناير   29 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو " مرمي "  مطلب التحفيظ رقم 22510 - 56.الكائن 

بحي تيرت السفلى، مدينة كلميم، مدينة كلميم. ستتابع من اآلن 

عن  الناجتة  وللمساحة  التحفيظ  طالب  نفس  إسم  في  فصاعدا 

التصميم الهندسي والبالغة  89 سنتيار ،بدال من املساحة املصرح 

بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والكل بناء على نفس الوثائق املودعة 

سابقا تأييدا لهذا املطلب.

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ترمكيست3 " 

مطلب رقم 13646 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مطلب حتفيظه

 باجلريـدة الرسمية عدد 958  املؤرخة في 10 ماي 2017 

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 10 فبراير 2020. فإن مسطرة حتفيظ 

 .  56  -  13646 رقم  التحفيظ  مطلب    " ترمكيست3  املدعو"  امللك 

آسرير،  القروية  اجلماعة  أسرير  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الكائن 

إقليم كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم السادة  :

1 - فاطمة سعدان بنت حلسن بنسبة 14/112 

2 - احلسني ايتحامدات بن احمد بنسبة 14/112

3 - سعيد ايتحامدات بن أحمد بنسبة 14/112 

4 - نادية ايتحامدات بنت أحمد بنسبة 07/112 

5 - رشيد ايتحامدات بن أحمد بنسبة 14/112 

6 - عالي ايتحمدات بن أحمد بنسبة 14/112

7 - خالد ايتحامدات بن أحمد بنسبة 14/112 8

8 - هيشام ايتحامدات بن أحمد بنسبة 14/112 9

8 - النجاة ايتحامدات بنت أحمد بنسبة 14/112

 والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

بناء على  :

1 - بينة لفيفية عدلية مؤرخة في 10  ديسمبر 2018 مضمن بعدد 

198 سجل اخملتلفة عدد 21 بتاريخ 18 ديسمبر 2018 

2 - صورة طبق األصل من رسم اراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 05  

320 سجل التركات  268 صحيفة  2014 مضمن حتت عدد  سبتمبر  

عدد 23 بتاريخ 18 سبتمبر 2014.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " ترمكيست2 " 

مطلب رقم 13645 - 56 الـذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 958  املؤرخـة في 10 ماي 2017 

مسطرة  فإن   .2020 10فبراير  في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

التحفيظ  مطلب  موضوع   "  2 ترمكيست   " املدعو  امللك  حتفيظ 

رقم 13645 - 56 . الكائن مبنطقة التحفيظ اجلماعي أسرير اجلماعة 

إسم  في  فصاعدا  اآلن  من  ستتابع  كلميم.  إقليم  آسرير،  القروية 

السادة  : 1

8 - فاطمة سعدان بنت حلسن بنسبة 14/112 

2 - احلسني ايتحامدات بن احمد بنسبة 14/112

3 - سعيد ايتحامدات بن أحمد بنسبة 14/112 

4 - نادية ايتحامدات بنت أحمد بنسبة 07/112 

5 - رشيد ايتحامدات بن أحمد بنسبة 14/112 

6 - عالي ايتحمدات بن أحمد بنسبة 14/112

7 - خالد ايتحامدات بن أحمد بنسبة 14/112 8

8 - هيشام ايتحامدات بن أحمد بنسبة 14/112 9

8 - النجاة ايتحامدات بنت أحمد بنسبة 14/112

والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

بناء على  :

1 - بينة لفيفية عدلية مؤرخة في 10  ديسمبر 2018 مضمن بعدد 

198 سجل اخملتلفة عدد 21 بتاريخ 18 ديسمبر 2018 

2 - صورة طبق األصل من رسم اراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 05  

320 سجل التركات  268 صحيفة  2014 مضمن حتت عدد  سبتمبر  

عدد 23 بتاريخ 18 سبتمبر 2014.

خالصة إصالحية -  تتعلق بامللك املسمى " ترمكيست1 " 

مطلب رقم 13644 - 56 الذي أدرجت خـالصة مـطلب حتـفيظه

 باجلريـدة الرسمية رقم 958  املؤرخـة في 10 ماي 2017 

مسطرة  فإن   .2020 10فبراير  في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املدعو " ترمكيست1 " موضوع مطلب التحفيظ رقم 

13644 - 56. الكائن مبنطقة التحفيظ اجلماعي أسرير اجلماعة القروية 

آسرير، إقليم كلميم. ستتابع من اآلن فصاعدا في إسم السادة  : 
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1 - فاطمة سعدان بنت حلسن بنسبة 14/112 

2 - احلسني ايتحامدات بن احمد بنسبة 14/112

3 - سعيد ايتحامدات بن أحمد بنسبة 14/112 

4 - نادية ايتحامدات بنت أحمد بنسبة 07/112 

5 - رشيد ايتحامدات بن أحمد بنسبة 14/112 

6 - عالي ايتحمدات بن أحمد بنسبة 14/112

7 - خالد ايتحامدات بن أحمد بنسبة 14/112 8

8 - هيشام ايتحامدات بن أحمد بنسبة 14/112 9

9 - النجاة ايتحامدات بنت أحمد بنسبة 14/112

 والكل بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا لهذا املطلب وكدا 

 2018 10  ديسمبر  لفيفية عدلية مؤرخة في  بينة   -  1  : بناء على  

مضمن بعدد 198 سجل اخملتلفة عدد 21 بتاريخ 18 ديسمبر 2018 

2 - صورة طبق األصل من رسم اراثة و فريضة عدلية مؤرخة في 05  

320 سجل التركات  268 صحيفة  2014 مضمن حتت عدد  سبتمبر  

عدد 23 بتاريخ 18 سبتمبر 2014.

احملافظ على األمالك العقارية بكلميم بالنيابة.

                         سعيد زوين.

 

محافظة إفران

مطلب رقم 6740 - 57

تاريخ اإليداع : 19  فبراير 2020

طالب التحفيظ : مليكة جتيك بنت بوعزة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "مونى".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة تكريكرة.

مساحته : 42 آرا 18 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : الشعبة، مطلب التحفيظ رقم 595 - 57

شرقا : الرسم العقاري رقم 16132 - 57

جنوبا : ورثة أحمد اجلالوي

غربا : الرسم العقاري رقم 2758 - 57

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-رسم إراثة عدلي مؤرخ مضمن بعدد 96 صحيفة 108بتاريخ 30 أبريل 2015

-محضر إنهاء حالة الشياع مؤرخ في 28 ماي 2019

-رسم احصاء تركة مضمن بعدد 258 صحيفة 245 بتاريخ في

 06 سبتمبر 2013

-شهادة إدارية مؤرخة في 05 ديسمبر 2019

- نسخة عادية من احلكم عدد 2016/81 الصادر عن احملكمة االبتدائة 

بأزرو بتاريخ 17 ماي 2016.

االستئناف  محكمة  عن  الصادر   415 عدد  القرار  من  عادية  -نسخة 

مبكناس بتاريخ 22 ديسمبر 2016.

االستئناف  محكمة  عن  الصادر   24 عدد  القرار  من  عادية  -نسخة 

مبكناس بتاريخ 22 يناير 2019.

الساعة  2020 على  أبريل   20 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر والنصف صباحا.

 

مطلب رقم 6741 - 57

 تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020

طالب التحفيظ : ردواز مزوار بن علي

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ميموزار".  

نوعه : أرض فالحية بورية

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة واد إفران احملل املدعو ايت بوزيان

مساحته : 13 هكتار 50 آرا 50 سنتيار تقريبا.

حدوده :

شماال : امللك الغابوي

شرقا : حسن برياش

جنوبا : مصطفى أعماري

غربا : محمد عبيدي

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-رسم ثبوت امللكية عدلي مضمن بعدد 198 صحيفة 132 بتاريخ 26 

ديسمبر 2019.

-رسم شراء عدلي مضمن بعدد 233 صحيفة 150 بتاريخ 23 يناير 2020

-شهادة إدارية مؤرخة في 10 فبراير 2020

الساعة  2020 على  أبريل   20 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الثانية بعد الزوال. 

مطلب رقم 6742 - 57

 تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020

طالبا التحفيظ : 

- الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة مبكناس بنسبة ½

-القائد أحمد بن الصديق بنسبة 1/2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "ثالث املكي".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي

مساحته : 02 هكتار تقريبا.

حدوده :

شماال : العسوي ادريس

شرقا : ورثة حمادي العمراني
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جنوبا : الشعبة

غربا : الشعبة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-مستخلص من كناش احملتويات مؤرخ في 12 ديسمبر 2019

 2462 1958 وعدد  22 أغسطس  2391 بتاريخ  -اجلريدة الرسمية عدد 

بتاريخ 01 يناير 1960

الساعة  2020 على  أبريل   21 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

التاسعة والنصف صباحا. 

مطلب رقم 6743 - 57

 تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020

طالبا التحفيظ : 

- الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة مبكناس بنسبة ½

-القائد أحمد بن الصديق بنسبة 1/2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تبرنيشت".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي

مساحته : 02 هكتار تقريبا.

حدوده :

شماال : خراق فاطمة

شرقا : الطريق

جنوبا : خراق حمو

غربا : الطريق

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-مستخلص من كناش احملتويات مؤرخ في 12 ديسمبر 2019

 2492 1958 وعدد  22 أغسطس  2391 بتاريخ  -اجلريدة الرسمية عدد 

بتاريخ 01 يناير 1960

الساعة  2020 على  أبريل   21 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 6744 - 57

 تاريخ اإليداع : 21 فبراير 2020

طالبا التحفيظ : 

- الدولة امللك اخلاص ينوب عنها مندوب أمالك الدولة مبكناس بنسبة ½

-القائد أحمد بن الصديق بنسبة 1/2

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تيبطيحني".  

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم إفران، دائرة أزرو، جماعة سيدي اخملفي

مساحته : 25 آر تقريبا.

حدوده :

شماال : الساقية

شرقا : ورثة احلاج موسى

جنوبا : ورثة احلاج موسى

غربا : الشعبة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

أصل امللك : 

-مستخلص من كناش احملتويات

 2462 1958 وعدد  22 أغسطس  2391 بتاريخ  -اجلريدة الرسمية عدد 

بتاريخ 01 يناير 1960

الساعة  2020 على  أبريل   21 بتاريخ   : املؤقت  للتحديد  املقرر  التاريخ 

الثانية والنصف زواال.

خالصة إصالحية - تتعلق باملطلب رقم 6660 - 57 

الذي ادرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1075 

بتاريخ 07 أغسطس 2019 

والذي أصبحت مسطرة حتفيظه. تتابع من اآلن فصاعدا فا اسم طالب 

 91 آر   1 وهي  العقاري  التصميم  أظهرها  التي  باملساحة  التحفيظ 

سنتيار بدال من املساحة املصرح بها واملقدرة ب 1 آر 74 سنتيار تقريبا، 

وذلك بناء على نفس الوثائق املودعة سابقا تأييدا ملطلب التحفيظ.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                          عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة سال اجلديدة
  

مطلب رقم  4599 - 58

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : باخي احلسن بن عبدالقادر بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السهب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السهب". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه : دوار أوالد العياشي جماعة عامر سال. 

مساحته : 12 آر 58  س تقريبا. 

حدوده :

شماال : عائشة باكي. 

شرقا : طريق عرضها 3 أمتار 

جنوبا : طريق عرضها 3 أمتار 

غربا : ورثة حمودة بن حمو 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :
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-عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 27أكتوبر 2010.

-رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30 مارس 2018 املوافق 12 رجب 1439.

-شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 30ديسمبر 2019 حتت عدد 1063. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 13ابريل 2020 على الساعة 09 

و30 دقيقة.

مطلب رقم 4600 - 58      

تاريخ اإليداع : 12فبراير 2020.

طالب التحفيظ : باخي أحمد بن احلسن بنسبة 1 - 1. 

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "السهب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "السهب". 

مشتمالته : أرض فالحية. 

موقعه : دوار أوالد العياشي جماعة عامر سال. 

مساحته : 7 آ ر 19 س تقريبا. 

حدوده : شماال : احمد باكي 

شرقا : طريق عرضها 3 أمتار 

جنوبا : عائشة باكي 

غربا : حمودات 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :

- عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 6 ديسمبر 2010 .

-رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 30مارس 2018 املوافق 12 رجب 1439 .

-شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 30ديسمبر 2019  حتت عدد 1064/19. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 13ابريل 2020 على الساعة 10 

و30 دقيقة.

احملافظ على األمالك العقارية بسال اجلديدة.

                               حسن الشاوي. 

 

محافظة إنزكان آيت ملول

مطلب رقم 21051 - 60 

تاريخ االيداع : 27 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبدالرحمان اجلباري   

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اجلباري.

نوع امللك : دار سكنية من سفلي وطابق علوي

موقعه : حي تراست ، اجلماعة احلضرية انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 01  ار تقريبا.

حدوده : 

شمـاال  : مصطفى وادريس الراشيدي ؛

شـرقا   : الزنقة ؛

جنـوبا  : العربي واجلياللي رديف؛

غربـا  : احمد الهواري و عبد اجمليد الزعيم؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-عقد بيع عرفي  مؤرخ في 22أكتوبر 1980.

- شهادة ادارية عدد 18/2019 بتاريخ 13 ديسمبر 2019

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

مطلب رقم 21052 - 60

تاريخ االيداع : 27 يناير 2020

طالب التحفيظ  :  

- محمد اوتبوط بنسبة 3/1

- محمد سوم بنسبة 3/2    

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك  :  ملك الفجر .

نوع امللك  :  أرض فالحية بورية

موقعه  :  القليعة الفوقانية، جماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 02 هـ 59  ار 70 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق؛

شـرقا  : طريق؛

جنـوبا : طريق؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 أكتوبر 2013

 12 في  مؤرخ  رضائية  قسمة  لرسم  االصل  طبق  شمسية  -صورة 

مارس 2009

-اذن اداري مؤرخة في 02 يوليو 2019

-تصميم موقعي للملك 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 30 مارس 2020 الساعة 11 صباحا

مطلب رقم 21053 - 60

تاريخ االيداع  : 29 يناير 2020

طالب التحفيظ : عبدالغاني صفري بن محمد 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار صفري .

نوع امللك : أرض بها بنايات من سفلي وطابق اول

موقعه : درب تنــاعورت، حي تراسـت، اجلماعة احلضرية انزكان، عمـالة

إنزكان أيت ملول.

مساحته : 63 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : طريق ؛

شـرقا  : ابراهيم ابرشيح؛

جنـوبا : طريق؛

غربـا : طريق ؛
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احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-رسم بيع عرفي مؤرخ في 30 ديسمبر 2008

-شهادة االذن االداري للتسجيل والتحفيظ رقم2007 -82  مؤرخ في 

13 مارس 2007 .

- نسخة طبق االصل لوكالة عرفية مؤرخة في 06 سبتمبر 2019؛

- رخصة السكن عدد 23/2013 بتاريخ 29 يناير 2013؛

-رخصة البناء عدد 110/398/09 بتاريخ 09 سبتمبر 2009.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 31 مارس 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21054 - 60

تاريخ االيداع  : 30 يناير 2020

طالب التحفيظ :  عبد احلكيم حبيبي بن محمد .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك حبيبي .

نوع امللك : بناية سكنيةمن  سفلي وطابقني علويني 

موقعه : حي تراسـت ،  جماعة انزكان ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 73 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا  : ورثة حماد بن سعيد؛

جنـوبا : ورثة الزكراوي حماد؛

غربـا : محمد زمري وزينب لعفو ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 18 سبتمبر 2019

-وكالة عدلية مؤرخة 05 فبراير 2019

-نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 19أكتوبر 2015

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 31 مارس 2020 الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 21055 - 60

تاريخ االيداع  : 03 فبراير 2020

طالب التحفيظ : فاضمة الزواكي بنت احمد .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : دار الزواكي.

نوع امللك : بناية سكنية من  سفلي وطابق علوي. 

موقعه : حي بنعنفر ،  جماعة القليعة ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 50 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : بشكور احلسني ؛

شـرقا  : مطلب 2485 - 60؛

جنـوبا : الطريق؛

غربـا : ممر ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك:

-رسم استمرار عدلي مؤرخ في 13 يناير 2020

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 أبريل 2020 الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 21056 - 60

تاريخ االيداع : 03 فبراير 2020

طالب التحفيظ : نادية العدوتي بنت ميمون .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ملك اخلير .

نوع امللك : بناية سكنية من  سفلي .

موقعه : حي اكابار ،  جماعة ايت ملول ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 60 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا  : ورثة علي؛

جنـوبا : ورثة علي؛

غربـا : العدوتي  جمال؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللكعقد بيع  مؤرخ في 04 نوفمبر 2011

شهادة ادارية عدد 320 مؤرخة 12 أبريل 2016

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 أبريل 2020 الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 21057 - 60

تاريخ االيداع : 04 فبراير 2020

طالب التحفيظ : ايت وكرمي محمد.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : ايت وكرمي.

نوع امللك : بناية سكنيةمن  سفلي 

موقعه : حي التقدم 2 ،  جماعة القليعة ، عمـالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 59 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : اوكسيم بوسالم ؛

شـرقا  : طريق؛

جنـوبا : طريق ؛

غربـا : رشيد ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللكعقد بيع عرفي  مؤرخ في 21 نوفمبر 2011

نسخة طبق االصل لشراء عدلي مؤرخ في 08 مارس 2011

نسخة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 31 مارس 2008

.1981 يوليو   22 في  مؤرخ  عرفي  لبيع  االصل  طبق  شمسية  صورة 

شهادة عدم التجزئة عدد 2072/2011 بتاريخ 08 ديسمبر 2011.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 أبريل 2020 الساعة 09 صباحا.

مطلب رقم 21058 - 60

تاريخ االيداع : 05 فبراير 2020

طالب التحفيظ : ادريس السالك ودركال عائشة مناصفة بينهما .

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : السالك

نوع امللك : بناية سكنيةمن  سفلي وطابقني علويني 

موقعه : دوار البدوع ،  جماعة التمسية ، عمـالة إنزكان أيت ملول.
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مساحته : 71 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : الطريق ؛

شـرقا  : عبداهلل تامنني؛

جنـوبا : حلسن اكوزول؛

غربـا : اسعيدي سلطانة ؛

احلقوق العينية : الشئ.

أصل امللك :

رسم شراء عدلي مؤرخ في 05أكتوبر 2016

رسم شراء عدلي مؤرخ في 19 ماي 2016

نسخة طبق االصل لعقد بيع عرفي مؤرخة في 15 فبراير 2011

نسخة مطابقة لالصل لرسم استمرار مؤرخة في 07 سبتمبر 1982

شهادة اثبات الهوية املوحدة عدد 3828/ج ت بتاريخ 17 ديسمبر 2019

نسخة موجزة لرسم الوفاة عدد 49 /2013 بتاريخ 16 ديسمبر 2019 

رخصة السكن عدد 126/2018 بتاريخ 28 يونيو 2018.

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 أبريل 2020 الساعة 12 صباحا.

مطلب رقم 21059 - 60

تاريخ االيداع : 06 فبراير 2020

طالب التحفيظ : فاطمة عاطفي

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : عاطفي

نوع امللك : ارض عارية

موقعه : حي تراسـت ،  جماعة انزكان ، عمالة إنزكان أيت ملول.

مساحته : 51 س تقريبا.

حدوده : 

شمـاال : سلطانة حماد ؛

شـرقا  : محند بوسعيد؛

جنـوبا : عبل اوحمو؛

غربـا : الطريق ؛

احلقوق العينية:الشئ.

أصل امللك :

رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 مارس 2016

رسم شراء عدلي مؤرخ في 23 يناير 1986

نسخة طبق االصل لرسم اراثة مؤرخة في 05 يوليو 2011

نسخة مطابقة لالصل لوكالة مؤرخة في 05 أبريل 2014

اذن اداري عدد 112/2016 بتاريخ 14 مارس 2016.

عقد اراثة مؤرخ في 17 نوفمبر 2000

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد : 06 أبريل 2020 الساعة 14 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى  "دار امايس2" 

مطلب رقم 33584 - 09 والذي نشر اعالن انتهاء حتديده

 باجلريدة الرسمية عدد 323 بتاريخ 09 مارس 2005

حتفيظ  مسطرة  فإن   .2020 يناير   30 في  مؤرخ  مطلب  مبقتضى 

نفس طالب  اسم  في  اآلن فصاعدا  من  أعاله. ستتابع  املذكور  امللك 

91 سنتيارا بدال من املساحة املصرح بها  التحفيظ وملساحة قدرها 

إبان إيداع مطلب التحفيظ والكل استنادا إلى  : 

 عقد بيع عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ  26 أكتوبر 1971؛ 

شهادة ادارية عدد 2/2000 مؤرخة في 14 يناير 2000؛ 

 خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "دار امايس" 

مطلب رقم  رقم 33590 - 09 والذي نشر اعالن انتهاء حتديده

باجلريدة الرسمية عدد 2423 بتاريخ 28 سبتمبر 2006

حتفيظ  مسطرة  فإن   .2020 يناير   30 في  مؤرخ  مطلب  مبقتضى 

نفس طالب  اسم  في  اآلن فصاعدا  من  أعاله. ستتابع  املذكور  امللك 

التحفيظ وملساحة قدرها 01 آر 24 سنتيارا بدال من املساحة املصرح 

بها إبان إيداع مطلب التحفيظ والكل استنادا إلى  : 

- عقد بيع عرفي مصحح االمضاءات بتاريخ 08أكتوبر 1978؛ 

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                      عبد احلليم فتح اهلل.

  

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 25524 - 61

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : أحالم عباس بنت عبد السالم؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان بوحساين"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أحالم"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

العوامة؛ احملل املدعو  " جنان بوحساين "؛  

مساحته :  01 آر تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 33179 - 61،  

شرقا : طريق محدثة من 4 أمتار؛

جنوبا : طريق عمومية؛

غربـا : ملك الغير؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك : 

1 - عقد وكالة عامة موثق مؤرخ في 24 يوليو 2018؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 28 يوليو 2012؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 20  أكتوبر 1994؛

4 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 20  أكتوبر 1994؛

الساعة  على   2020 أبريل   08 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

العاشرة  صباحا.

مطلب رقم 25525 - 61

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : أنيسة أنقار بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بوطويل"؛    
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " أنقار"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

أحد  القروية  اجلماعة  أصيلة،  طنجة  عمالة  طنجة،  والية   : موقعه 

الغربية، دوار أوالد عبو؛ احملل املدعو " بوطويل "؛  

مساحته :  46 آر 30 س تقريبا؛

اجملاورون:

شماال : مسلك من 3 أمتار،  

شرقا : ورثة اقريوش؛

جنوبا : ورثة الصغير؛

غربـا : ورثة أقريوش؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 17 يناير 2020؛

2 - صورة شمسية لتوكيل خاص عرفي مصادق على صحة إمضائه 

في 25 أبريل 2018؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 أبريل 2018؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 ماي 2012؛

5 - نسخة من رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 ماي 2012؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 09 يونيو 2011؛

7 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2010؛

8 - نسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ في 30 نوفمبر 2010؛

9 - نسخة من رسم إراثة و متروك عدلي مؤرخ في 14 نوفمبر 2009؛

الساعة  على   2020 أبريل   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25526 - 61

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : محمد بن عيسى بن محمد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " بنعيسى"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية أصيلة، 

املدينة العتيقة، احملل املدعو  " زاوية باب الرمل و زنقة سيدي علي بنحمدوش "؛  

مساحته : 74 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : طريق عمومية،  

شرقا : الزاوية احلمدوشية؛

جنوبا : الزاوية احلمدوشية؛

غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك : 

1 - إذن بالتحفيظ مؤرخ في 30 يناير 2020؛

2 - نسخة من رسم مناقلة عدلي مؤرخ في 04  أكتوبر 2006؛

الساعة  على   2020 أبريل   10 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة  زواال.

مطلب رقم 25527 - 61

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : عبد اهلل الوهابي بن محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "خياطة"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " خياطة"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية اجلوامعة، 

اعزيب ابرارق، احملل املدعو  " خياطة "؛  

مساحته :  74 آر 78 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : محمد الشويعر و أحمد بوعنانة،  

شرقا : محمد الشويعر؛

جنوبا : خندق؛

غربـا : محمد بوعنانة؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك : 

1 - شهادة إدارية مؤرخة في 07 يناير 2020؛

2 - رسم إصالح مساحة عدلي مؤرخ في 31  أكتوبر 2016؛

3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 31  أكتوبر 2016؛

4 - نسخة من رسم وكالة عدلي مؤرخ في 04 أبريل 2016؛

5 - رسم شراء أرض عدلي مؤرخ في 22 فبراير 1976؛

الساعة  على   2020 أبريل   13 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الثانية عشرة  زواال.

مطلب رقم 25528 - 61

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : شركة انطير موربويلدينغ ش.م.م؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "عبد القادر –ظهر الواد"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اسنادة 2"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة احلضرية لطنجة، 

مقاطعة بني مكادة، احملل املدعو  " احرارين "؛  

مساحته :  30 آر 61 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : عبد القادر و محمد بورورة،  

شرقا : طريق خاصة من 3 أمتار؛

جنوبا : طريق خاصة من 3 أمتار؛

غربـا : طالب التحفيظ؛

احلقوق العينية :  الشيء؛
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أصل امللك : 

1 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 يناير 2020؛

2 - رسم استمرار امللك عدلي مؤرخ في 09 ديسمبر 2014؛

3 - صورة شمسية لنسخة من رسم إراثة عدلي مؤرخ في 06 يوليو 2007؛

4 - صورة شمسية لنسخة من رسم تنازل بدون عوض عدلي مؤرخ 

في 30 يناير 2009؛

5 - صورة شمسية لنسخة من رسم إحصاء متروك عدلي مؤرخ في 

12 نوفمبر 2008؛

الساعة  على   2020 أبريل   13 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

التاسعة صباحا.

مطلب رقم 25529 - 61

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : سعاد السماللي بنت محمد؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بير احلاج املهدي"؛    

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " الكركاعة"؛

نوعه : أرض فالحية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية القصر 

الصغير، مزارع مدشر خندق ازرارع؛ احملل املدعو  " بير احلاج املهدي "؛   

مساحته :  44 آر 52 س تقريبا؛

اجملاورون :

شماال : طريق عمومية،  

شرقا : ورثة محمد و أحمد اللغميش؛

جنوبا : عبد اهلل املهدي اللغميش؛

غربـا : حلسن طاهر و ورثة حلسن اللغميش؛

احلقوق العينية :  الشيء؛

أصل امللك : 

1 - رسم تصريح بإشهاد عدلي مؤرخ في 14 يناير 2020؛

2 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 26 فبراير 2019؛

3 - رسم موجب إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 19 فبراير 2019؛

4 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 فبراير 2019؛

5 - رسم إراثة عدلي مؤرخ في 10 يناير 2019؛

6 - صورة شمسية لرسم إحصاء متخلف عدلي مؤرخ في 03 نوفمبر 2017؛

7 - صورة شمسية لرسم موجب بإستمرار امللك عدلي مؤرخ في 03 

نوفمبر 2017؛

الساعة  على   2020 أبريل   14 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

احلادية عشرة صباحا.

مطلب رقم 25530 - 61

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : عبد الرحمن احلساني اضريوي بن علي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " اضريوي"؛

نوعه : أرض عارية؛ 

موقعه : والية طنجة، عمالة الفحص أجنرة، اجلماعة القروية البحراويني

فدان شابو؛ 

مساحته :  01 آر 50 س تقريبا؛
اجملاورون :

شماال : عبد اللطيف العاقل،  
شرقا : طريق عمومية؛
جنوبا : طريق عمومية؛
غربـا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية :  الشيء؛
أصل امللك : 

1 - وكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها في 31 يناير 2020؛
2 - رسم صدقة عدلي مؤرخ في 18 يوليو 1997؛

3 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 09  أكتوبر 1989؛
4 - رسم ملكية عدلي مؤرخ في 28 يونيو 1934؛

الساعة  على   2020 أبريل   14 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
العاشرة صباحا.

مطلب رقم 25531 - 61
تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020؛

طالب التحفيظ : نعيمة القسطيط بنت عبد السالم؛
االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " القسطيط"؛

نوعه : أرض عارية؛ 
موقعه : والية طنجة، عمالة طنجة أصيلة، اجلماعة القروية العوامة، 

احملل املدعو  " عني دالية الصغيرة "؛  
مساحته : 70 س تقريبا؛
اجملاورون :شماال : خندق،  

شرقا : طريق عمومي؛
جنوبا : احمد بن الشيخ؛
غربـا : احمد بن الشيخ؛

احلقوق العينية :  الشيء؛
أصل امللك : 

1 -  صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية مصادق على صحة إمضائها 
في 14 فبراير 2020؛

2 -  شهادة إدارية مؤرخة في 30 ديسمبر 2019؛
3 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 06 ديسمبر 2016؛

4 - نسخة من رسم صدقة عدلي مؤرخ في 15 يونيو 2015؛
5 -  نسخة من رسم ملكية عقار عدلي مؤرخ في 21 أبريل 2015؛

الساعة  على   2020 أبريل   14 التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
التاسعة صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بطنجة بني مكادة.
                            عبد احلي السباعي.

 

محافظة الدار البيضاء النواصر

مطلب رقم 5575 - 63
تاريخ اإليداع : 06 فبراير 2020

طالبة التحفيظ : منانة واقف بنت محمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " أرض ملطايل"
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االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك :  " أرض منانة "

نوعه : أرض عارية.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة دار بوعزة دوار حلاللفة الشرقية.

مساحته : 05 ار 00 سنتيار تقريبا.

حدوده  : 

شماال : ممر عرضه 04 أمتار. 

شرقا : املطلب رقم 2277 - 33.

جنوبا : املطلب رقم 1089 - 33 - املطلب رقم 1088 - 33.

غربا  : أرض بن صفية .

احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :

19 صفر  131 بتاريخ  82 كناش عدد  رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

1441 هـ املوافق 18 أكتوبر 2019 )توثيق الدارالبيضاء(.

شهادة ادارية عدد 2019-04 مؤرخة في 10يوليو 2019.

 06 بتاريخ   270 عدد  حتت  بوعزة  دار  جماعة  رئيس  عن  صادرة  رسالة 

فبراير 2020.

على   2020 أبريل   07  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.

مطلب رقم 5576 - 63

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالبة التحفيظ : محمد الراوي بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  :  " محمد الراوي 1(دار القعادي واوالد علو("

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " أرض محمد الراوي 1 "

نوعه : أرض فالحية بها بناية.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة النواصر دوار السحابات.

مساحته : 05 هكتارات 06 ارات 47 سنتيارا تقريبا.

حدوده : 

شماال : الراوي عبد اهلل – الراوي بوشعيب – خدوج الراوي. 

شرقا : الطريق الوطنية رقم 09 الدار البيضاء-برشيد.

جنوبا : طريق عرضها 10 أمتار – احلاج الراوي – طريق عرضها 03 أمتار.

غربا : الراوي مصطفى .

احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :

رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 413 كناش عدد 38 أمالك بتاريخ 20 

جمادى االولى 1431 هـ املوافق  05 ماي 2010 )توثيق الدارالبيضاء(.

نسخة طبق األصل من شهادة ادارية عدد 00411 مؤرخة في 01 فبراير 2010.

رسم موجب ملحق عدلي ضمن بعدد 176 كناش اخملتلفة عدد 442 

بتاريخ 05 جمادى الثانية 1441 هـ املوافق 31 يناير 2020.

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:30 صباحا.

مطلب رقم 5577 - 63

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020

طالبة التحفيظ : الطاهر مبزاغ بن محمد.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : " نسينيسة"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : " نسينيسة "

نوعه : أرض فالحية.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار العمامرة.

مساحته : 03 هكتارات 30 ارا 86 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري رقم 24920 س. 

شرقا : الرسوم العقارية رقم 275 - 47 و 40522 - 63 و 17955 - 63.

جنوبا : طريق عمومية من 10 أمتار.

غربا : الرسم العقاري رقم 39297 س .

احلقوق العينية : الشيء.

   أصل امللك :

وضمن   2018 مارس   30 بتاريخ  محررة  عدلي  ملكية  رسم  نسخة 

أصلها بعدد 533 صحيفة 379 كناش عدد 22.

نسخة رسم شراء عدلي محررة بتاريخ 30 مارس 2018 وضمن أصلها 

بعدد 534 صحيفة 380 كناش عدد 22.

نسخة رسم إراثة عدلي محررة بتاريخ 05 يوليو  2018 وضمن أصلها 

بعدد 2922 كناش التركات عدد 3.

نسخة رسم إراثة عدلي محررة بتاريخ 05 يوليو  2018 وضمن أصلها 

بعدد 1898 كناش التركات عدد 4.

نسخة رسم وصية عدلي محررة بتاريخ 07  سبتمبر  2018 وضمن 

أصلها بعدد 3375 كناش عدد 3

نسخة طبق االصل من رسم مخارجة عدلي محررة بتاريخ 28 أكتوبر 

1997 وضمن أصلها بعدد 315 صحيفة 105كناش 1 التركات عدد 9.

رسم مخارجة عدلي مضمن بعدد 3 صحيفة 2كناش عدد 4 بتاريخ 

07 أكتوبر 1997.

1 األمالك  334 كناش  372 صحيفة  رسم شراء عدلي مضمن بعدد 

بتاريخ 05 ربيع األول 1427 املوافق 04 أبريل 2006.

رسم استدراك عدلي مضمن بعدد 292 كناش 303 بتاريخ 09 جمادى 

الثانية 1436 هـ املوافق 30 مارس 2015.

1 األمالك  383 كناش  426 صحيفة  رسم شراء عدلي مضمن بعدد 

بتاريخ 18 جمادى األولى 1427 املوافق 15 يوليو  2006.

رسم شراء عدلي مضمن بعدد 357 كناش 105 بتاريخ 25 ذو القعدة 

1439 املوافق 08 غشت 2018.

رجب   29 بتاريخ   363 1043 كناش  بعدد  وكالة عدلية مضمن  رسم 

1439 املوافق 16 أبريل 2018.

وكالة توثيقية محررة بتاريخ 27 فبراير 2018.

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  الجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11:30.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر

مصطفى بنحداوي     
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محافظة احلوز

مطلب رقم 12806 - 65 

تاريخ اإليداع :  7 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : فالح هاجر بنت محمد بنسبة 1 - 1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تزريبت ندو تكماو ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "هاجر" .

مشتمالته :  أرض عارية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة ايت فاسكا دوار ايت بوزيد. 

مساحته :  6 آ 2 س تقريبا. 

حدوده :

 شماال :  مجرى ماء و طريق و مماد عمر 

شرقا :  مجرى ماء و طريق 

جنوبا :  طريق 

غربا :  مماد عمر و مماد محماد 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 18سبتمبر 2013 املوافق لـ11 ذو القعدة 1434  . 

 - رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 18سبتمبر 2013 املوافق لـ11 ذو القعدة 1434 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 7  ابريل 2020 على الساعة 13 

و30 دقيقة.           

مطلب رقم 12807 - 65 

 تاريخ اإليداع :  7 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ : 

 -  ايت سعيد زينب بنت ابراهيم بنسبة 1 - 2 

 -  امزيغ طارق بن ميمون بنسبة 1 - 2 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "بقعة اسكون".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "زينب امزيغ". 

مشتمالته :  أرض عارية . 

موقعه : اقليم احلوز بلدية و باشوية امزميز حي اسكون. 

مساحته :  1آ 3 س تقريبا. 

حدوده :

 شماال :  زنقة.

شرقا :  املامون حميد  - مطلب التحفيظ عدد 6570 - 65  - .

البوعيسي  باهلل  املرحوم  ورثة  وسابقا  حاليا  ميمون  امزيغ   : جنوبا 

البشير  - ابنه بوجمعة -  

غربا :  زنقة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 - رسم عدلي موضوعه وكالة بتاريخ 3 ماي 1983 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 29ديسمبر 1992 املوافق لـ5 رجب 1413 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 15مارس 2013 املوافق لـ2 جمادى األولى 1434 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 28أكتوبر 2013 املوافق لـ22 ذو احلجة 1434 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 31أكتوبر 2019 املوافق لـ2 ربيع األول 1441 . 

 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 2 يناير 2020 . 

 - عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 13يناير 2020.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 9  ابريل 2020 على الساعة 10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12808 - 65 

تاريخ اإليداع :  7 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : سهل حسن بن محمد بنسبة 1 - 1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "توكارت مناعزان".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "توكارت مناعزان". 

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة ايت سيدي داود دوار بويزوران. 

مساحته :  1هـ 72 آ 69 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  محمد اكروش حاليا  - ورثة ماعزان سابقا - 

شرقا :  سد امني و طريق 

جنوبا :  شعبة و امنهوض عبد الكبير 

غربا :  ايت كرداد و امنهوض عبد الكبير و شعبة 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :  - عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 15يناير 2009 . 

 2010 11فبراير  بتاريخ  - نسخة من رسم عدلي موضوعه استمرار   

املوافق لـ27 صفر 1431 . 

 - نسخة من رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 4 ديسمبر 2010 املوافق 

لـ27 ذو احلجة 1431 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 8  ابريل 2020 على الساعة 13 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12809 - 65 

تاريخ اإليداع :  10 فبراير 2020.

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية : اباقي بنسبة 1 - 1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "اخف نكيك". 
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مشتمالته :  ارض رعوية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة موالي ابراهيم . 

مساحته : 10هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  ورثة ابوعلي ، الرسم العقاري عدد 17236 - م، ورثة ايت ايحي 

، الرسم العقاري عدد 17111 - م ، 

ورثة  فاضمة،  دحماني  محمد،  ازكروز  ورثة  و  ندحمان  ورثة   : شرقا 

اجملتهد ادعلي .

جنوبا :  احلاج باعال و ورثة علي ندحمان و ورثة ابوعلي عبد اجمليد و ورثة 

ورثة عبد اجلليل   ، ورثة بشار حسن  ايت دحمان،  و  وبن اجلياللي  تليمة 

ورثة علي ندحمان احمد  تليمة حجوب،  ورثة  ابوعلي حجوب،  بلبركة، 

، ايت علي ندحمان احمد ، ورثة باعال ، علي تاليست ، اجنوي محمد ، 

غربا :  ورثة أيت ياحيا و ورثة ازكروز محمد ورثة  ازوض و اجنوي و بوكرمي .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : احليازة الهادئة واملستمرة. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 14 ابريل 2020 على الساعة 13 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12810 - 65 

تاريخ اإليداع :  10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية الوصي على اجلماعات الساللية 

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية ايت تكانت بنسبة 1 - 1 .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كروض سالن". 

مشتمالته :  ارض رعوية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة وقيادة اغمات. 

مساحته   : 101 هـ تقريبا. 

حدوده : 

شماال : ورثة بن ايدار ، واد كودود ، بيدار عبد العزيز ، ايت لشكر ، ايت 

عبد السالم فارس ، فارس ايت امزوار ، طريق عمومية عرضها  3 امتار 

، علي  ، محمد حموش   ، عمر حموش   ورثة محمد حموش   : شرقا 

حموش  ، بوجمعة بن حجوب ، امزوار إبراهيم ، امزوار عبد اهلل ، امزوار  

حسن،  امزوار محمد، خدوج ادواحمان ، اقبلي فاطمة ، اقبلي محجوبة 

، اقبلي جمعة  ، حجوب حموش ، محمد بوشعر ، حموش بوجمعة ، 

حلسني حموش ، بوجان حموش ، حسن بوشعر  ، بوشعر بوجمعة  ، 

محمد بو شعر، احمد بوشعر ، محمد ربيب ، محمد التريش ، مطلب 

عدد 18932 - م ، مطلب عدد 18699 - م ايت اومزور ، محمد نزلي ، 

حلسن و حمان ، و رثة وحمان حسن ، وحمان حسن ، عزيز ادوحمان ، 

، ورثة الهضيم عبد السالم  ، عالل املنصوري  اديحيا احلاج علي  ورثة 

العلوي   ، البازي  محمد  ورثة   ، البازي  عمر  ورثة   ، احلسني  اليحياوي   ،

محمد ، العلوي مينة ، العلوي عبوش ، العلوي احلسني ، حجوب اوعالل 

، احلسني اليحياوي ، 

جنوبا :  حمان إبراهيم  ، براهيم حمان، مجهول  

غربا :  حسن كوج ، ايت علي اوعال ، مطلب عدد 36307 - 04  ، محمد 

بن حمو  ، املودن إبراهيم ، ورثة حمد بن دحا

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : احليازة الهادئة واملستمرة.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 15 ابريل 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12811 - 65

تاريخ اإليداع  : 10 فبراير 2020.

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية : وداكر بنسبة 1 - 1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تكديرت". 

مشتمالته :  ارض رعوية . 

موقعه : قيادة امزميز دائرة امزميز اقليم احلوز . 

مساحته :  30هـ تقريبا. 

حدوده : 

، إبراهيم الكورتي ورثة إبراهيم  :  فران اجلير ، طريق عمومية  شماال 

بوكباون ، حلسن بوخيزو ، ورثة بلحاج محمد  

شرقا :  ملك العربي الكرو ، الرسم العقاري عدد 8054 - م

جنوبا :  عزان و ملك غابة ايكي نشايف 

غربا :  طريق ، قناة من االسمنت ، التيزنيتي محمد

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : احليازة الهادئة واملستمرة.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 17 ابريل 2020 على الساعة 10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12812 - 65 

تاريخ اإليداع  : 10 فبراير 2020.

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية :  ايت علي بنسبة 1 - 1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : 

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

موقعه : قيادة كدميوة دائرة امزميز اقليم احلوز . 

مساحته  : 167 هـ تقريبا. 

حدوده : 

  )DA246( شماال :  بالد جماعة افروكة

وورثة  ومجهول  وطريق عمومية  امطاع  واوالد  تزكني  : جماعة  شرقا 

ايت حساين وعمر اوسعيد وورثة ايت سعيد ومطلب عدد 1739 - 66 

وواد متكرا وواد. 

جنوبا :  جماعة ازكور مطلب عدد  1739 - 66 

غربا :  جماعة اسيف املال اقليم شيشاوة مطلب 1739 - 66.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : احليازة الهادئة واملستمرة . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 16 ابريل 2020 على الساعة 10 

و00 دقيقة.

مطلب رقم 12813 - 65 

تاريخ اإليداع :  10 فبراير 2020.

اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير  السيد   : التحفيظ  طالب 

الساللية باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية اسكان بنسبة 1 - 1 .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "انرار ندرن". 

مشتمالته :  أرض رعوية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة حتناوت جماعة وقيادة موالي ابراهيم. 

مساحته :  37هـ تقريبا. 

حدوده :

 شماال :  محمد بن بلعيد و هما كال و ورثة حوسي كال و ورثة ايت احلسني 

محمد و ابراهيم القبلي و محمد ايت احلسني و بلماسي سي محمد و ورثة 

محمد بن عبد السالم اماحدن و ورثة احلسني احلسن و احسني و ورثة اماحدن 

اماحدن  ورثة  و  اماحدن  اعمر  احلسني  و  اماحدن  بوجمعة  بن  ورثة محمد  و 

بن حلسن و ورثة بوقدير و محمد بن احماد و ابراهيم ايت تكديرت واحلسني 

واماحن  اماحن  بن حلسن  وفاطمة  اماحن  الفقير  ومحمد  اماحن  بن حلسن 

احلسني اوحلسن واماحن إبراهيم بن عبد السالم وورثة محمد بن حلسن اماحن 

ومحمد بن احمد اماحن واحلسني بن عمر اماحن وورثة محمد اماحن وبراهيم 

اماحن وحسني اماحن واحلسني اماحن وبراهيم بن عبد السالم اماحن وورثة 

بن احلسني اماحن ومطلب التحفيظ 11154 - م -p2 وبن حسني محمد وورثة 

محمد علي احلسني ومطلب التحفيظ 7661 - م وكال محمد بن عمر.

شرقا :  بوقدير مطلب التحفيظ 7661 - م 

جنوبا :  ابراهيم ايت تكديرت و محمد بن احماد و ورثة ايت بوبكر 

و ورثة ايت احلسني و محمد الفقير و احلاج محمد باعال و ورثة امياحدن 

م   -  11154 التحفيظ  ومطلب  محمد  سي  بلماسي  و  السالم  عبد 

-  p2 وورثة بن حوسة ومجهول وشعبة.

غربا :  بوضكيك حسي وشعبة.

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : احليازة الهادئة واملستمرة.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 14 ابريل 2020 على الساعة 10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12814 - 65 

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020.

طالب التحفيظ :  مورو ابريك بن احلسني بنسبة 1 - 1

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "تيزي نتسالتني وامي وزروك".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "تيزي نتسالتني وامي وزروك". 

مشتمالته :  أرض مغروسة بأشجار الزيتون . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة وجماعة امزميز دوار ودكر. 

مساحته :  99آ 70 س تقريبا. 

حدوده  : 

بالنسبة للقطعة األولى : 

 شماال : ورثة بن علي ابراهيم .

شرقا : طريق .

جنوبا : ورثة كونزار .

غربا : ورثة هرمي ابراهيم و ورثة بودهر .

بالنسبة للقطعة الثانية :  تيزنتسالتني

شماال  : الرسم العقاري عدد 16816 - م .

شرقا : شعبة .

جنوبا :  ورثة علي مازين وورثة هينو محمد .

غربا :  طريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :  - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 5 ديسمبر 1970 . 

 - عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 9 يناير 2012 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 13 ابريل 2020 على الساعة 10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12815 - 65 

تاريخ اإليداع : 10  فبراير 2020.

طالب التحفيظ : وحتاش  فاختة بنت بوعزة   بنسبة 1 - 1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "وحتاش ".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "وحتاش".
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مشتمالته :  أرض فالحية بها دار للسكن وبعض اشجار الزيتون . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة ايت اورير جماعة ايت فاسكا احملل املدعو واحتاش. 

مساحته :  11آ 86 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  وكردوس فاطمة .

شرقا :  املودن عمر .

جنوبا :  ممر عمومي .

غربا :  طريق .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك :  

لـ املوافق   2010 ديسمبر   8 بتاريخ  استمرار  عدلي موضوعه  رسم   -

2 محرم 1432 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 19ماي 2011 املوافق لـ15 جمادى اآلخرة 1432 . 

 - رسم عدلي موضوعه بيع بتاريخ 25سبتمبر 2012 املوافق لـ8 ذو القعدة 1433 . 

 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 31يوليوز 2017 . 

 - عقد عرفي موضوعه وكالة بتاريخ 29أكتوبر 2019 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 13 ابريل 2020 على الساعة 13 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12816 - 65 

تاريخ اإليداع :  11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : نايت منصور السمالل موالي احلسني بن موالي عمر 

بنسبة 1 - 1 .

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "أكني". 

مشتمالته :  أرض بها بناية من سفلي وطابق اول وبنايتني من سفلي 

ومطعم ومخزن ومحلني تقنيني ومرحاض ومسبح وبئر . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة امزميز جماعة امغراس دوار اغبالو. 

مساحته :  83آ 37 س تقريبا. 

حدوده :

 شماال :  اد احماد السماللي .

شرقا :  مطلب التحفيظ رقم 10034 - م .

جنوبا :  محمد بن عمر امنصور .

غربا :  ورثة اسمالل .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : 

 -  رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 31يناير 1964 . 

 -  عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 26يوليوز 2010.

 -  عقد عرفي موضوعه إشهاد بتاريخ 22نونبر 2010 . 

 -  عقد عرفي موضوعه بيع بتاريخ 17يونيو 2011 .

 -  رسم عدلي موضوعه إشهاد بتاريخ 9 أغسطس 2019 املوافق لـ

7 ذو احلجة 1440 . 

 -  رسم عدلي موضوعه استمرار بتاريخ 22سبتمبر 2019 املوافق لـ

22 محرم 1441 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 20 ابريل 2020 على الساعة 10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12817 - 65 

تاريخ اإليداع :  13 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكني دكنت 1"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  : "اكني دكنت 1".

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة اسني جماعة ويركان احملل املدعو اكني.

مساحته   : 00 هـ  03آ 95 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  حلسن اغيفاي . 

شرقا :  ورثة شاعة. 

جنوبا :  الطريق العمومية . 

غربا :  حلسن اغيفاي. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف لألمد الطويل.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 22 ابريل 2020 على الساعة 10 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12818 - 65 

تاريخ اإليداع :  13 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكني دكنت 2"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  : "اكني دكنت 2".

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة اسني جماعة ويركان احملل املدعو اكني.

مساحته   : 19آ 90 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  ايت امبارك ابراهيم . 

شرقا :  ايت امبارك إبراهيم و احلسني مرزوك. 
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جنوبا :  احلسني اجلراف . 

غربا :  احلسني اجلراف و مصرف. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف لألمد الطويل.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 22 ابريل 2020 على الساعة 10 30 دقيقة.

مطلب رقم 12819 - 65 

تاريخ اإليداع :  13 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكني دكنت 3"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  : "اكني دكنت 3".

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة اسني جماعة ويركان احملل املدعو اكني.

مساحته   : 32آ 60 س تقريبا. 

حدوده : 

شماال :  بوقدير احلسني . 

شرقا :  مصرف. 

جنوبا :  ساقية . 

غربا :  مصرف. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف لألمد الطويل.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 22 ابريل 2020 على الساعة 11 و00 دقيقة.

مطلب رقم 12820 - 65 

تاريخ اإليداع :  13 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : "اكني دكنت 4"

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ  : "اكني دكنت 4".

مشتمالته :  أرض فالحية . 

موقعه : اقليم احلوز دائرة اسني جماعة ويركان احملل املدعو اكني.

مساحته   : 79آ  تقريبا. 

حدوده : شماال :  محمد مرابط . 

شرقا :  محمد بن بوجمعة. 

جنوبا :  محمد مرابط . 

غربا :  محمد شريف. 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : الشىء. 

سند التملك : التصرف لألمد الطويل.

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت : 22 ابريل 2020 على الساعة 11 و30 دقيقة.

مطلب رقم 12821 - 65 

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "تلبورت ألسلدة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "تلبورت ألسلدة". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو أسلدة . 

مساحته : 25 آ 30 س تقريبا. 

حدوده  : شماال : ممر 

شرقا : ممر 

جنوبا : ورثة محمد بن ابراهيم 

غربا : الطريق العمومية و مقبرة أسلدة .

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف لألمد الطويل.

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

مطلب رقم 12822 - 65 

تاريخ اإليداع : 19فبراير 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "امديد ألسلدة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "امديد ألسلدة". 

مشتمالته : أرض فالحية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة و جماعة اسني احملل املدعو أسلدة . 

مساحته  : 15 آ 20 س تقريبا. 

حدوده  : شماال : ممر 

شرقا : ايت حمو علي 

جنوبا : شعبة 

غربا : ممر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف لألمد الطويل 

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

مطلب رقم 12823 - 65 

تاريخ اإليداع  : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ  : األوقاف العامة بنسبة 1  -  1 .

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

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



عدد 1104 - 02 رجب 1441 )26 فبراير 2020(1554

مشتمالته : مقبرة . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة وجماعة اسني احملل املدعو اسلدة . 

مساحته  : 1هـ 45 آ 50 س تقريبا. 

حدوده  : شماال : الطريق العمومية 

شرقا : الطريق العمومية و األحباس 

جنوبا : الطريق العمومية 

غربا : الطريق العمومية 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : التصرف لألمد الطويل. 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 ابريل 2020 على الساعة 11 و30 دقيقة.

  

مطلب رقم 12824 - 65 

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : واعو زكرياء بن ابراهيم بنسبة 1  -  1 .

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا  : "تلبرجت".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك  : "واعو". 

مشتمالته : أرض عارية . 

موقعه  : اقليم احلوز دائرة وبلدية امزميز دوار اكادير نايت يوسف . 

مساحته  : 67 س تقريبا. 

حدوده  : شماال : خدوج روح 

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 11293 - 65 

جنوبا : طريق عرضها 6 امتار 

غربا : طريق عرضها 4 امتار 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية  : الشىء. 

سند التملك  : 

- نسخة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه قسمة بتاريخ 25سبتمبر 1980.

 - صورة شمسية لرسم عدلي موضوعه ملحق بتاريخ 15مارس 2016 

املوافق لـ 5 جمادى اآلخرة 1437.

- نسخة طبق األصل لرسم عدلي موضوعه إراثة بتاريخ 13مارس 2017 

املوافق لـ 14 جمادى اآلخرة 1438.

لـ املوافق   2018 23يوليوز  بتاريخ  بيع  موضوعه  عدلي  رسم   -

9 ذو القعدة 1439 . 

 - شهادة إدارية موضوعه إدارية بتاريخ 13يونيو 2019.

 -  وكالة موضوعه وكالة بتاريخ 6 يناير 2020 . 

التاريخ املقرر الجراء التحديد املؤقت 23 ابريل 2020 على الساعة 14 و30 دقيقة.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى "نوك" 

موضوع مطلب عدد 1148 - 65.

مبقتضى مطلب تقييد مؤرخ في 13 دجنبر 2019 فإن مسطرة حتفيظ 

 65  -  1148 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  نوك"   " املسمى  امللك 

الكائن بإقليم احلوز دائرة وجماعة امزميز دوار ازرو فلوس، تتابع من االن 

فصاعدا في اسم  :

1 -  السيدة امباركة مهاج بنت حلسن

2 -  السيدة زهور بوحسني بنت عبد القادر 

3 -  السيدة مينة بوحسني بنت عبد القادر

4 -  السيدة غيثة بوحسني بنت عبد القادر

5 -  السيد محمد بوحسني بن عبد القادر 

على  شركاء  بصفتهم  القادر  عبد  بن  بوحسني  رشيد  السيد    -  6

الشياع بالنسبة التالية : 1 - 8 سهما لكل واحدة من األولى والثانية 

اخلامس  من  واحد  لكل  سهما   8  -  2 وبنسبة  والرابعة  والثالثة 

سابقا  املودعة  الرسوم  و  الوثائق  نفس  على  بناء  ذلك  و   . والسادس 

تدعيما للمطلب املذكور وكذا : 

بتاريخ   70 رقم  كناش   124 بعدد  ضمن  عدلي  اراثة  رسم  نسخة   -  

13 فبراير 2008 توثيق الدار البيضاء.

بتاريخ   247 كناش   502 بعدد  ضمن  عدلي  اسم  مطابقة  رسم   -  

26 سبتمبر 2013 توثيق الدار البيضاء.

 -  نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 06 فبراير 2020.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

شرف محمد     

محافظة احلاجب

مطلب رقم 6113  - 67

تاريخ االيداع : 11 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ السيد)ة( :

1 - احمد اشعبان بن محمد بنسبة 1 - 2.

2 - محمد اشعبان بن محمد بنسبة 1 - 2.

اإلسم الذي يعرف به امللك حاليا : تشوارين.

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " تشوارين ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم احلاجب، جماعة ايت حرز اهلل، احملل املدعو تشوارين.

مساحته : 07 هكتار 50 آر 60 سنتيار تقريبا.

حدوده : 

شماال : ورثة ايت اسماعيل.

شرقا : طريق.

جنوبا : حلسن العشير.

غربا : حسن اخشو.

احلقوق العينية : الشيء. 

اصل امللك : 
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بكناش  مضمن   2020  -  01  -  07 في:  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم   -  1

األمالك 69 عدد 438 صحيفة 456 بتاريخ 20 - 01 - 2020.

بكناش  مضمن   2019  -  05  -  13 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  رسم   -  2

األمالك 66 عدد 412 صحيفة 445 بتاريخ 14 - 06 - 2019.

على   2020 ابريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية باحلاجب 

يوسف مختري      

 

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 18076 - 68

تاريخ اإليداع: 18 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : احلسن الدهبي بن صالح

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "قرب الدوار" 

نوعه : أرض فالحية بورية.

موقعه : إقليم ودائرة الفقيه بن صالح قيادة بني وكيل جماعة بني 

شكدال احملل املدعو دوار أوالد أحمد بني عمير الغربيني.

مساحته : 75 آر تقريبا. 

حدوده :

شماال : طريق؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 31815 - 68؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 31723 - 68؛              

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك :

- رسم شراء عدلي بتاريخ فاحت يونيو 1997 مضمن بعدد 71 صحيفة 76؛

مضمن   2014 يناير   16 بتاريخ  عدلي  بنظير  رضائية  قسمة  رسم   -

بعدد 183 صحيفة 227؛

- شهادة إدارية عدد 03 - 2020 بتاريخ 07 فبراير 2020؛

على   2020 ابريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة التاسعة صباحا.

مطلب رقم 18077 - 68

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020. 

طالب التحفيظ : املصطفى كشتام بن محمد

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "كشتام" 

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي.

موقعه : إقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو اوالد سيدي شنان 

الزنقة 25 بلوك 2 رقم 28.

مساحته : 87 سنتيار تقريبا. 

حدوده :

شماال : الزنقة؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 32101 - 68؛

جنوبا : اجلياللي الرفري؛ الزوهرة الكهف ومحمد أميري؛              

غربا : الرسم العقاري عدد 30045 - 68؛

احلقوق العينية : ال شيء.           

أصل امللك:

- رسم شراء عدلي بتاريخ 13 ابريل 2006 مضمن بعدد 378 صحيفة 446؛

- شهادة إدارية عدد 019 - 2020 بتاريخ 05 فبراير 2020؛

- نسخة طبق االصل لرخصة السكن مصادق عليها بتاريخ 12 فبراير 2020؛

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت يوم 20 ابريل 2020 على 

الساعة 12 صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب رقم 17850 - 68

فإن   2020 فبراير   06 بتاريخ  االمضاء  مصحح  تقييد  مطلب  مبقتضى 

مسطرة حتفيظ امللك  املدعو ''حكيم'' موضوع مطلب رقم 17850 - 68 

الكائن بإقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت بن سعيد املنشور 

 2018 سبتمبر   19 بتاريخ   1029 عدد  الرسمية  باجلريدة  مطلبه  خالصة 

تتابع في اسم نفس طالب التحفيظ االصليني مبساحة قدرها 97  سنتيار 

التي اظهرها التصميم العقاري بدال من املساحة املصرح بها اثناء ايداع 

مطلب التحفيظ وهي 90 سنتيار.

وذلك بناء على الوثائق املودعة سابقا وكذا بناء على:

1 - موافقة رئيس اجمللس اجلماعي بتاريخ 04 فبراير 2020؛

2 - موافقة عرفية مصححة االمضاء بتاريخ 27 يناير 2020.

خالصة اصالحية - تتعلق باملطلب رقم 29740 - 10

مبقتضى مطلب تقييد بتاريخ في 06 فبراير 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املدعو املرس موضوع مطلب رقم 29740 - 10 الكائن بإقليم ودائرة 

الفقيه بن صالح احملل املدعو منطقة ضم االراضي اوالد جناع-اوالد ساسي 

تتابع في اسم السيدات والسادة:

1 - عبد العزيز لصفر بن حمادي؛

2 - فتيحة لصفر بنت حمادي؛

3 - مينة لصفر بنت حمادي؛

4 - ادريس لصفر بن حمادي؛
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5 - سعاد لصفر بن حمادي؛

6 - محمد لصفر بن حمادي؛

7 - صالح الذين لصفر بن حمادي؛

8 - نادية لصفر بن حمادي؛

9 - عابد لصفر بن حافظ؛

10 - رشيد لصفر بن حافظ؛

بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 28 سهما من أصل 192 سهما 

لكل واحد من االول والرابع والسادس والسابع وبنسبة 14 سهما من 

 12 وبنسبة  واخلامسة   والثالثة  الثانية  من  واحدة  لكل  ذلك  اصل 

سهما من اصل ذلك لكل واحد الثاسع والعاشر.

وذلك بناء على :

 178 2019 مضمن بعدد  19 نوفمبر  1 - رسم استمرار عدلي بتاريخ 

صحيفة 296؛

2 - شهادة إدارية عدد 43 - 19 بتاريخ 15 - 11 - 2019؛

3 - رسم اراثة عدلي بتاريخ 22 يوليو 2019 مضمن بعدد 254 صحيفة 434؛

4 - رسم اراثة عدلي بتاريخ 24 يوليو 2019 مضمن بعدد 269 صحيفة 460؛

5 - رسم اراثة عدلي بتاريخ 22 يوليو 2019 مضمن بعدد 255 صحيفة 436؛

6 - نظير بإشهاد إصالح فريضة عدلي بتاريخ 01 فبراير 2020 مضمن 

بعدد 326 صحيفة 469؛

7 - وكالة عدلية بتاريخ 22 يوليو 2019 مضمن بعدد 433 صحيفة 312؛

 221 بعدد  مضمن   2019 اغسطس   08 بتاريخ  عدلية  وكالة   -  8

صحيفة 228؛

9 - محضر اجتماع جلنة الضم بتاريخ 24 ديسمبر 2019؛

10 - شهادة الوفاة بتاريخ 05 يوليو 2019؛

11 - شهادة الوفاة بتاريخ 05 يوليو 2019؛

12 - شهادة الوفاة بتاريخ 05 يوليو 2019؛

احملافظ على األمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري    

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 278 - 70

تاريخ اإليداع :  13 فبراير 2020

طالبو التحفيظ : 

1 - بنساسي زهور بنت مبارك.

2 - كرمية افريحي بنت احميدة..

3 - جمال افريحي بن احميدة.

4 - عبد العزيز افريحي بن احميدة.

5 - هشام افريحي بن احميدة.

6 - محمد فريحي بن دحمان.

7 - صفية  نور بنت بوعزة.

على الشياع بينهم بنسبة  21 - 168 لألولى و13 - 168 للثانية و26 -  168 

للثالث والرابع واخلامس و28 - 168 للسادس والسابعة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : ››افريحي ‹‹.

نوعه : بناية من طابق سفلي وطابق أول.

موقعه : اقليم و دائرة سيدي سليمان،  شارع األمم املتحدة، حي الزاوية ،

مساحته املصرح بها : 51 س تقريبا.

احلقوق العينية : ال شيء.

حدوده :

شماال : شارع األمم املتحدة،

شرقا : منزل بوكرين ،

جنوبا : منزل علو،

غربا : منزل البرك،

أصل امللك :

1438هـ عام  الثانية  جمادى   23 في  مؤرخ  عدلي  ملكية  ثبوت   -

موافق 22 مارس 2017.

على   202 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا. 

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان،

محمد احلسناوي    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30752 - 72

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : املصطفى مالكي بن عبد الكرمي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "إحسان"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني ومرافق بالسطح.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الزاوية.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : ورثة أحمد بن العربي؛

شرقا : الشارع؛
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جنوبا : الرسم العقاري عدد 23569 - 22؛

غربا : الزنقة.

أصل امللك ׃

-  رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 261 صحيفة 378 سجل األمالك 

124 بتاريخ 23 يوليو 2019 توثيق ابن جرير.

-  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 426 صحيفة 450 سجل األمالك رقم 

95 بتاريخ 17 اغسطس 2012 توثيق ابن جرير.

سجب   333 صحيفة   354 بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم  ملحق   -

األمالك العقارية رقم 93  بتاريخ 03 سبتمبر 2012 توثيق ابن جرير.

- نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 269 صحيفة 227 

بتاريخ 29 - 03 - 2010 توثيق ابن جرير.

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر والنصف صباحا.

مطلب رقم 30753 - 72

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : عبد العزيز البوروا بن املهدي؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "البوروا"

نوعه : أرض عارية.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي الشعيبات.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : ورثة الشواي حماد بن عباس؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : السورني املصطفى؛

غربا : محمد بن الشواي.

أصل امللك ׃

-  رسم شراء عدلي حفظ حتت عدد 207 بتاريخ 16 يناير 1992 توثيق 

ابن جرير.

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة الثانية عشر والنصف زواال.

مطلب رقم 30754 - 72

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : عزيزة خيرات بنت عبد اجمليد؛

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "عزيزة"

نوعه : أرض بها بناية من سفلي وطابقني علويني.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي افريقيا.

مساحته : 01 آر تقريبا.

اجملاورون ׃

شماال : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : ورثة الزوين بن باري؛

غربا : ورثة الزوين بن باري.

 أصل امللك ׃

 -  رسم شراء عدلي ضمن بعدد 402 صحيفة 408 سجل األمالك رقم 

72  بتاريخ 27 نونبر 2007 توثيق ابن جرير.

 -  رسم عطية عدلي ضمن بعدد 25 صحيفة 33 سجل األمالك رقم 

108  بتاريخ 07 يونيو 2015 توثيق ابن جرير.

 -  رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 342 صحيفة 339 سجل األمالك 

رقم 118  بتاريخ 11 أكتوبر 2018 توثيق ابن جرير.

 -  نسخة من رسم شراء عدلي ضمن أصله بعدد 519 صحيفة 402 

كناش األمالك رقم 55  بتاريخ 29 أبريل 2005 توثيق ابن جرير.

على   2020 أبريل   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة احلادية عشر صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك أمينة "

موضوع مطلب عدد 7237 - 72

 الذي أدرجت خالصته باجلريدة باجلريدة الرسمية عدد 861 

املؤرخة في فاحت يوليو 2015.

مسطرة  فإن   ،2020 يناير   23 في  مؤرخ  إصالحي  مطلب  مبقتضى 

حتفيظ امللك املسمى " ملك أمينة "، موضوع مطلب التحفيظ عدد 

التقدم،  حي  جرير  ابن  مدينة  الرحامنة،  باقليم  الكائن   ،72  -  7237

تتابع من اآلن فصاعدا حتت تسمية " ملك الزعيمي" ومبساحة نهائية 

وذلك  بن احملجوب،  الزعيمي  السيد جواد  58 سنتيار في اسم  قدرها 

استنادا على الوثائق املودعة سلفا، وكذا حكم ابتدائي رقم 145 ملف 

عدد 33 - 1403 - 2016 صادر عن احملكمة االبتدائية بابن جرير بتاريخ 

08 يونيو 2017، وشهادة بعدم االستئناف مؤرخة في 12 - 11 - 2019، 

وكذا رسم شراء عدلي ضمن بعدد 408 صحيفة 404 سجل األمالك 

104 بتاريخ 02 - 07 - 2015.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " ملك يوسف " 

موضوع مطلب عدد 30477 - 72،

 الذي أدرجت خالصته باجلريدة باجلريدة الرسمية عدد 1016 

املؤرخة في 20 يونيو 2018.

2018، فإن مسطرة  21 ديسمبر  مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 

حتفيظ امللك املسمى " ملك يوسف "، موضوع مطلب التحفيظ عدد 

30477 - 72، الكائن باقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير دوار بوعودة،
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نفس  وحتت  التحفيظ  نفس طالب  اسم  في  اآلن فصاعدا  من  تتابع 

املساحة  01 سنتيار عوض  آر   05 قدرها  نهائية  ومبساحة  التسمية، 

آر تقريبا، وذلك   05 إبان ايداع مطلب التحفيظ والبالغة  املصرح بها 

بناء على نفس الوثائق املودعة سلفا.

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بابن جرير

البكاري عبد النور    

محافظة سيدي إسماعيل - الزمامرة

مطلب رقم 57386 - 75

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالبة  التحفيظ  : بهية زوين بنت املصطفى

اإلسم الذي يعرف به امللك " حائط الشيهب".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حائط الشيهب ".

نوعه : أرض عارية

دوار   ، الواليدية  الزمامرة، جماعة  دائرة   ، بنور  إقليم سيدي   : موقعه 

حيوط الكاهية

مساحته : 02 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الطريق؛

شرقا : عبد القادر احلالوي وبوشعيب احلالوي؛

جنوبا : ورثة املاضي؛

غربا : عبد اللطيف بن غزالة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  محررعقد بيع  ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 30 - 08 - 2019

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57387 - 75

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : يسر بناني بن عبد العزيز 

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض مزاورو".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض مزاورو ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات، 

دوار سيدي عبد القادر.

مساحته : 03 هكتار 39 ار 50 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوملحة؛

شرقا : ورة بوملحة؛

جنوبا : ورثة بوملحة؛

غربا : طريق اربعاء مكرس؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -   رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 - 01 - 2004.

 -  صورة من رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 15 - 11 - 2003

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57388 - 75

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : يسر بناني بن عبد العزيز 

اإلسم الذي يعرف به امللك " حبل البغلة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حبل البغلة ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات، 

دوار سيدي عبد القادر.

مساحته : 01 هكتار 78 ار 78 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : بوسعد مبارك ويسر بناني؛

شرقا : اجلياللي بن عبد اهلل وبوسعد مبارك ؛

جنوبا : محمد بن قاسم ؛

غربا : يسر بناني ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 17 - 01 - 2004.

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57389 - 75

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : عبد احلق العدراوي بن مبارك.

اإلسم الذي يعرف به امللك " بالد بلمامون".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد بلمامون ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات، 

دوار العبيدات.
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مساحته : 24 ار 48 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أحمد عفان ؛

شرقا : الرسمني العقاريني عدد 133512 - 08 وعدد 16734 - 08 وورثة حميدة ؛

جنوبا : رقية بنت امحمد ؛

غربا : الطريق رقم 3443 ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -   رسم شراء عدلي مؤرخ في 03 - 01 - 2019.

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 24 - 08 - 2009.

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 00 زواال.

مطلب رقم 57390 - 75

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : محمد فهيد بن محمد.

اإلسم الذي يعرف به امللك " كدية املقار".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " كدية املقار".

نوعه : أرض فالحية بها سكن وأغراس 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة مكرس، دوار 

اوالد ربيعة.

مساحته :  60 ار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ادريس بن عبد القادر وطريق البير ؛

شرقا : احلاج محمد الربيعي  ؛

وعبد  اخماجة   وحليمة  اخماجة  اخلير  وام  اخماجة   فاطنة   : جنوبا 

العالي اخماجة  ؛

وعبد  اخماجة   وحليمة  اخماجة  اخلير  وام  اخماجة   فاطنة   : غربا 

العالي اخماجة  وورثة ادريس بن عبد القادر وطريق البير ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 16 - 03 - 2017.

 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 - 04 - 2007.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57391 - 75

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : سعيد عبادي بن الطاهر.

اإلسم الذي يعرف به امللك " احلفرة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " احلفرة".

نوعه : أرض فالحية 

زاوية  جماعة   اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

القواسم ، دوار البعيجات.

مساحته :  19 ار 36 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة فنيدة بنت بوشعيب ؛

شرقا : سعيد بن اجلياللي  ؛

جنوبا : ورثة بن احلالوي  ؛

غربا : الطريق ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 - 08 - 2018.

 - رسم موجب لفيفي مؤرخ في 27 - 07 - 1998.

 - رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 27 - 07 - 1998.

 - رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 - 02 - 2014.

 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 - 08 - 2016.

 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 - 08 - 2017.

 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 - 11 - 2017.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57392 - 75

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : سعيد عبادي بن الطاهر.

اإلسم الذي يعرف به امللك " حمص 1".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حمص 1".

نوعه : أرض فالحية 

زاوية  جماعة   اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

القواسم ، دوار البعيجات.

مساحته :  39 ار 45 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلسني بن علي ؛

شرقا : لكطيفي عبد اهلل  ؛

جنوبا : لكطيفي عبد اهلل  ؛

غربا : الساقية ؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -   رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 - 08 - 2018.

 -  رسم موجب لفيفي مؤرخ في 27 - 07 - 1998.

 -  رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 27 - 07 - 1998.
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 -  رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 - 02 - 2014.

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 - 08 - 2016.

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 - 08 - 2017.

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 - 11 - 2017.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00 صباحا.

مطلب رقم 57393 - 75

تاريخ اإليداع : 11 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : سعيد عبادي بن الطاهر.

اإلسم الذي يعرف به امللك " حمص 2".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " حمص 2".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة زاوية القواسم 

، دوار البعيجات.

مساحته :  39 ار 45 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلسني بن علي ؛

شرقا : الساقية  ؛

جنوبا : لكطيفي عبد اهلل  ؛

غربا : الطريق؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 30 - 08 - 2018.

 -  رسم موجب لفيفي مؤرخ في 27 - 07 - 1998.

 -  رسم مقاسمة عدلي مؤرخ في 27 - 07 - 1998.

 -  رسم اراثة عدلي مؤرخ في 18 - 02 - 2014.

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 10 - 08 - 2016.

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 - 08 - 2017.

 -  رسم شراء عدلي مؤرخ في 11 - 11 - 2017.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 : 00 بعد الزوال.

مطلب رقم 57394 - 75

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : توفيق الودني بن احمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك " بالد احلطة".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " بالد احلطة".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة  اوالد حمدان  ، 

دوار البريكات.

مساحته : 01 هكتار 61 ار 20 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : املصطفى عيروض ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 95973 - 75 وممر عمومي عرضه 05 امتار؛

جنوبا : املصطفى لوبيدي  ؛

غربا : املصطفى لوبيدي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  محرر عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 04 - 09 - 2019.

 - محرر عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 08 - 07 - 2019.

 - محرر عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 15 - 04 - 2019.

 - 3 شواهد ادارية مؤرخة في 22 - 01 - 2019

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 14 : 00 زواال.

مطلب رقم 57395 - 75

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : اكرمي املصطفى بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك " ارض حفرة سي بوس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " ارض حفرة سي بوس ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة  اوالد حمدان  ، 

دوار احلمادنة.

مساحته : 00هكتار 26 ار 50 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : امحمد اكرمي ؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : عبد اهلل زهير  ؛

غربا : عبد اهلل زهير وامحمد اكرمي؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  محرر عقد بيع ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 28 - 10 - 2016.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 15 : 00 زواال.

مطلب رقم 57396 - 75

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : حكيم شهباوي بن محمد .

اإلسم الذي يعرف به امللك " اجلنان الكبير".
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اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " اجلنان الكبير ".

نوعه : أرض فالحية 

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة، جماعة  سانية بركيك  ، 

دوار بني يخلف.

مساحته :  12 ار 50 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : رقية بنت بوشعيب بن الفرجي ؛

شرقا : عبد الوهاب بن السيد بوشعيب؛

جنوبا : ورثة محمد الكداري وعبد اهلل بن سعيد  ؛

غربا : امحمد بن بوشعيب العماري؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

-  رسم شراء عدلي  مؤرخ في 24 - 06 - 2019.

- نسخة رسم استمرار مضمن بعدد 444 صحيفة 234 كناش االمالك 

رقم 54 بتاريخ 17 - 07 - 1974.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 16 : 00 زواال.

مطلب رقم 57397 - 75

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : حسن حجي بن العربي .

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض صفا".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض صفا ".

نوعه : أرض عارية

موقعه : إقليم سيدي بنور ، دائرة الزمامرة، جماعة  الواليدية  ، دوار 

حيوط الكاهية.

مساحته :  01 ار 16 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 2859 - 75 ؛

شرقا : طريق؛

جنوبا : مطلب عدد 3740 - 75 ومطلب عدد 37835 - 75  ؛

غربا : مطلب عدد 3123 - 75؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

بتاريخ  والتصرف عرفي مصادق عليه  تنازل عن االستغالل  -   عقد   

.2006 - 01 - 06

بتاريخ  عليه  مصادق  عرفي  والتصرف  االستغالل  عن  تنازل  عقد    -  

..2011 - 10 - 12

على   2020 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 : 00صباحا.

مطلب رقم 57398 - 75

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالبة  التحفيظ  : طامو حرفي بنت العربي .

اإلسم الذي يعرف به امللك " أرض النسنيس".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " أرض النسنيس ".

نوعه : أرض فالحية

سيدي  جماعة   اسماعيل،  سيدي  دائرة   ، اجلديدة  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، دوار بني عامر.

مساحته :  36 ار  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمد علوي  اسماعيل علوي محمد بن الهيبة ؛

شرقا : طامو حرفي؛

جنوبا : طامو حرفي وورثة عبد العزيز بن الهيبة  ؛

غربا : ورثة عبد العزيز بن الهيبة؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  محرر عقد بيع  ثابت التاريخ مصادق عليه بتاريخ 13 - 02 - 2020.

على   2020 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 : 00صباحا.

مطلب رقم 57399 - 75

تاريخ اإليداع : 14 فبراير 2020.

طالب  التحفيظ  : عبد العزيز الزوهري بن عبد اهلل .

اإلسم الذي يعرف به امللك " الصفاح".

اإلسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك " الصفاح".

نوعه : أرض فالحية

موقعه : إقليم اجلديدة ، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة  سيدي علي 

بن يوسف ، دوار اوالد برنية.

مساحته : 00هكتار 17 ار 02 سنتيارتقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احمد الزوهري بن عبد اهلل ؛

شرقا : ورثة محمد بن ابراهيم؛
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جنوبا : ورثة عبد اهلل بن احلاج وبوشعيب بن اسماعيل  ؛

غربا : بوشعيب بن اسماعيل؛

احلقوق العينية : الشيء.

أصل امللك : 

 -  عقد بيع عدلي مؤرخ في 22 - 08 - 2019.

 - صورة مطابقة لالصل من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 14 - 03 - 2003.

على   2020 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 : 00صباحا

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى"احلطة" 

ذي املطلب رقم 78764 - 08

 مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 04 - 02 - 2020 فإن مسطرة حتفيظ 

 08  -  78764 عدد  التحفيظ  مطلب  موضوع  "احلطة"  املسمى  امللك 

تتابع من اآلن فصاعدا   2 الكائن  مبنطقة الضم الساحل بور1 الشطر 

في اسم : 

- كميل امباركة بنت قاسم بنسبة 30 - 400

- احللوفي توفيق بن بوشعيب  بنسبة 116 - 400.

- احللوفي حليمة بنت بوشعيب بنسبة 60 - 400.

- احللوفي سميرة بنت بوشعيب بنسبة 60 - 400.

- احللوفي نادية بنت بوشعيب بنسبة 60 - 400.

- املصطفى هكتي بن عبد السالم بنسبة 74 - 400.

وذلك بناءا على العقود السابق ايداعها و كذا : 

1 -  نسخة طبق األصل من احلكم االبتدائي الصادر بتاريخ 21 - 01 - 2011.

بتاريخ  الصادر   98 عدد  استئنافي  قرار  من  األصل  طبق  نسخة    -  2

.2014 - 04 - 17

3 -  شهادة عدم الطعن بالنقض مؤرخة في 25 - 03 - 2019.

4 -  عقد عرفي مؤرخ في 23 - 11 - 2010.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

عبد الرحمان دريوش   

محافظة املضيق - الفنيدق

مطلب رقم 1875 - 76

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020. 

 طالبا التحفيظ : السادة :

1 - ميمون عمروزي بن عمرو بنسبة 1000 - 2749؛

2 - خديجة العاطفي بنت امبارك بنسبة 1749 - 2749؛ 

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " عمروزي " ؛             

نوعـه : أرض مقامة فوقها بنايتني من سفلي و طابق أول مع بئر.

احملل  املضيق  احلضرية  اجلماعة  الفنيدق،  املضيق  عمالة   : موقعـه 

املدعو : بوزغالل فدان اقشوش.

مساحتـه : 27 آر 49 س تقريبا؛

حـدوده :

شماال : الرسم العقاري عدد 2807 - 76 ؛

شرقا : الطريق ؛

جنوبا : ورثة غنيوات ؛

غربا : ورثة املني؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك :

في مؤرخ  عدلي  ملكية  لرسم  عليها  مصادق  شمسية  صورة   -  1

25 من رجب 1408 املوافق لـ 14 مارس 1988؛

2 - صورة شمسية مصادق عليها لرسم شراء عدلي مؤرخ في 26 من 

رجب 1408 املوافق لـ 15 مارس 1988؛

لرسم مخارجة عدلي مؤرخ في  - صورة شمسية مصادق عليها   3

22 من جمادى االولى 1412 املوافق لـ 30 نوفمبر 1991؛

4 - عقد معاوضة و مناقلة عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 27 ماي 2005؛

5 - ملحق عقد معاوضة و مناقلة ملحق تصحيحي عرفي مصحح 

االمضاء بتاريخ 27 ماي 2005؛

6 - رسم شراء عدلي مؤرخ في فاحت رجب  1429  املوافق لـ 04  يوليو 2008؛

لـ املوافق   1430 رمضان   من   08 في  مؤرخ  عدلي  وكالة  رسم   -  7

29 اغسطس 2009؛                                                                                                                                                     

8 - رسم شراء عدلي مؤرخ في 02 صفر  1431  املوافق لـ 18  يناير 2010؛

9 - رسم ثبوت بناء عدلي مؤرخ في 28 من جمادى االولى  1441 املوافق 

لـ 24 يناير 2020؛

10 - تصريح والتزام عرفي مصحح االمضاء بجماعة املضيق حتت عدد 

1244 - 2019؛ 

11 - شهادة إدارية من أجل التحفيظ صادرة عن جماعة املضيق حتت 

عدد 28  -  2020  مؤرخة في 14 فبراير 2020.

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 9:00 صباحا . 

احملافظ على األمالك العقارية باملضيق - الفنيدق 

عبد العزيز عاكف    
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محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 5058 - 77

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد ناظر اوقاف وجدة ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » مسجد اوالد عياد «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »مسجد اوالد عياد «؛ 

نوعه : مسجد ومضافاته ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد عياد ؛ 

مساحته : 11 ار تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : الرسم العقاري عدد : 26114 - 77؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد :  26114 - 77 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد :  26114 - 77 ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

- نسخة من مدونة االوقاف املادة 50 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 09 ابريل 2020 على الساعة التاسعة   صباحا.

مطلب رقم 5059 - 77

تاريخ اإليداع : 07 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد ناظر اوقاف وجدة ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » مقبرة اوالد املاحي«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » مقبرة اوالد املاحي املرابطة «؛ 

نوعه : مقبرة ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اهل انكاد ، دوار اوالد سعيدي؛ 

مساحته : 22 ار تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : ورثة اوالد محمد املاحي؛

شرقا : ورثة اوالد محمد املاحي ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ورثة اوالد محمد املاحي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1 – نسخة من مدونة االوقاف املادة 50 ؛

احلادية  الساعة  على   2020 ابريل   09  : التحديد  عملية  إجراء  تاريخ 

عشر صباحا.

مطلب رقم 5066 - 77

تاريخ اإليداع : 10 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد ابراهيم بنعودة بن محمد بن رمضان ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا  : » طريق انفاض«.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : »طريق انفاض «؛ 

نوعه : أرض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة بني خالد ، دوار بني يسبو ؛ 

مساحته : 01 هكتارا  61 ارا 70 سنتيارا تقريبا ؛                                               

حدوده : 

شماال : طريق عمومية بعرض عشرة امتار؛

شرقا : بنعودة عبد القادر ؛

جنوبا : طريق عمومية بعرض عشرة امتار ؛

غربا : بنعودة علي ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

في مؤرخ   35 صحيفة   98 كناش   29 عدد  امللكية  ثبوت  رسم   -  1

19 سبتمبر 2013  ؛

2 -  شهادة ادارية عدد 74  مؤرخة في 12 سبتمبر 2013

3 – وكالة عرفية مؤرخة في 07 فبراير 2020 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 10 ابريل 2020 على الساعة التاسعة  صباحا.

مطلب رقم 5067 - 77

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020

طالب التحفيظ : السيد عبد القادر ليتيم بن محمد ؛

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : » املدينة «.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : » املدينة «؛ 

نوعه : أرض فالحية  ؛

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة اسلي ، دوار اسناينة ؛ 

مساحته : 10 ارا تقريبا ؛                                               

حدوده  : 

شماال : عبد القادر ليتيم ومن معه؛

شرقا : عمر لزرق ؛

جنوبا : مزوز يحيى ومزوز عبد احلق ؛

غربا : ممر عمومي بعرض 10 امتار وعبد القادر ليتيم ومن معه ؛

احلقوق العينية : الشئ.

اصل امللك  : 

1 – نسخة ملكية  ضمن اصلها بعدد 283 كناش 62 صحيفة 248 

مؤرخ في 17  - 06 - 1981 ؛
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2 -  شهادة ادارية عدد 11  مؤرخة في 14 فبراير 2020

3 – عقد صدقة عدد 350 صحيفة 417 كناش 167 بتاريخ 30 اغسطس 2019 ؛

تاريخ إجراء عملية التحديد : 21 ابريل 2020 على الساعة التاسعة  صباحا.

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة - أجناد :

عونة كمال   

محافظة الهرهورة - الصخيرات

مطلب رقم 968 - 78

تاريـخ اإليداع : 12 فبراير 2020. 

طالبة التحفيظ السيدة : فاطيمة الكطوشي بنت محمد

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "جنان الكريسي ".

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "جنان الكريسي "

موقعه : عمالة الصخيرات- متارة، جماعة الصخيرات، دوار اوالد عثمان.

نوعه : أرض فالحية . 

مساحته :  12ار 50 س تقريبا.

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري عدد 18737 - راء

شرقا : والد شينون   

جنوبا : الرسم العقاري عدد 13013 - راء 

غربا : الرسم العقاري عدد 13013 - راء

احلقوق العينية : الشيء

أصل امللك :  

- رسم استمرار عدلي مؤرخ في 01 ربيع االول 1379 موافق ل 04 - 10 

- 1959 ضمن بعدد 428 صحيفة 305 كناش رقم 40.

- رسم شراء عدلي مؤرخ في 08 رمضان 1379 موافق ل 06 مارس 1960 

ضمن بعدد 193 صحيفة 145 كناش 01 رقم 41 بتاريخ 12 رمضان 1379.

- نسخة شراء عدلي مؤرخ في 10 شعبان 1412 موافق 11 ديسمبر 1997 ضمن 

حتت عدد 1962 صحيفة 471 بتاريخ 16 ديسمبر 1997 كناش االمالك رقم 35.

- شهادة مطابقة إلثبات الهوية املوحدة عدد 02 م م -  م ح م بتاريخ 

20 يناير 2020.

على   2020 ابريل   13 ؛  املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املعني  التاريخ 

الساعة التاسعة و النصف صباحا.

خالصة اصالحية - تتعلق بامللك املسمى " بوطويل"

مطلب عدد 28797 - راء

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة الرسمية رقم 2366 

املؤرخة في 28 فبراير 1958.

مبقتضى مطلب ايداع مؤرخ في 12 فبراير 2020، فإن مسطرة حتفيظ 

امللك املسمى : " بوطويل" مطلب التحفيظ رقم 28797 - راء، الكائن 

بعمالة الصخيرات - متارة، جماعة عني عتيق، دوار أوالد سالمة، تتابع 

من اآلن فصاعدا :

مبساحة تبلغ 09 هـ 67 ار 60 س و هي املساحة التي اظهرها التصميم 

العقاري عوضا عن املساحة املصرح بها عند ايداع مطلب التحفيظ 

تأييدا  سابقا  املودعة  الوثائق  الى  استنادا  وذلك  تقريبا،   4 والبالغة 

مؤرخ  عدلي  امللك  استمرار  ملوجب  باإلضافة  املذكور  للمطلب 

عدد  حتت  ضمن   2020 يناير   29 موافق   1441 الثانية  جمادى   3 في 

.21 رقم  االمالك  كناش    2020 فبراير   11 بتاريخ   267 صحيفة   150

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

محافظة جرسيف

مطلب رقم 4588 - 79

تاريخ اإليداع : 12 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : السيدة الزهرة السايح بنت حدو.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " فدان اجلدري ".

االسم الذي أعطته طالبة التحـفيظ للمـلك :  " لبحيرة ".

سفلي  من  يتكون  وبناء  الزيتون  أشجار  بها  فالحية  أرض   : نوعـه 

واسطبل من تراب.

موقعه : إقليم ودائرة جرسيف، اجلماعة القروية صاكة، احملل املدعو : 

" مزارع بومعاوية ".

 مساحته : 01 هـ 11 آ 20 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الرسم العقاري رقم 27898 - 21؛

شرقا : بلهادي محند والرسم العقاري رقم 9992 - 79؛

جنوبا : طريق عمومية؛  

غربا : بالهادي يعكوب.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

1 -  نسخة من رسم ملكية عدلي مؤرخ في 06 رمضان 1425 موافق 

20 أكتوبر 2004؛

موافق  1429 شعبان  من   16 في  مؤرخ  عدلي  شراء  رسم    -  2

 18 أغسطس 2008؛

3 -  شهادة إدارية مؤرخة في 29 أغسطس 2019.

على   2020 أبريل   13  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4589 - 79

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تازرين ميرة 4".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تازرين ميرة 4 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس 

لقصر، احملل املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 04 آ 80 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الشافي عمار؛

شرقا : السعداوي محمد؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : بريول رشيد واألحباس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4590 - 79

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تازرين ميرة 5".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تازرين ميرة 5 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 02 آ 29 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الساقية والسعداوي محمد؛

شرقا : بريول رشيد؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : الساقية والسعداوي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4591 - 79

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تازرين ميرة 6".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تازرين ميرة 6 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 03 آ 29 س تقريبا.

حدوده :

شماال : السعداوي محمد؛

شرقا : فرياط عبد القادر؛

جنوبا : الساقية ومعياط محمد؛  

غربا : صفاح اليزيد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4592 - 79

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تازرين ميرة 7 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تازرين ميرة 7 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 14 آ 94 س تقريبا.

حدوده :

شماال : افرياط علي؛

شرقا : مفتاح سي عمار وعبد اهلل سهلول؛

جنوبا : بريول رشيد؛  

غربا : احلاتيمي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4593 - 79

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تازرين ميرة 9 ".
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االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تازرين ميرة 9 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 04 آ 95 س تقريبا.

حدوده :

شماال : اصفاح امزيان؛

شرقا : احلاتيمي محمد؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : األحباس.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4594 - 79

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " حتاجطني ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " حتاجطني ".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 20 آ 73 س تقريبا.

حدوده :

شماال : محمد زركان؛

شرقا : محمد زركان؛

جنوبا : محمد زركان؛  

غربا : الساقية.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10 صباحا.

مطلب رقم 4595 - 79

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " احلرايق ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " احلرايق ".

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 04 آ 40 س تقريبا.

حدوده :

شماال : شمالل محمد وبريول ميمون؛

شرقا : الساقية والطيب محمد؛

جنوبا : الطيب محمد؛  

غربا : كيوط محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   16  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11 صباحا.

مطلب رقم 4596 - 79

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تازرين ميرة 8 ".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تازرين ميرة 8 ".

نوعـه : أرض فالحية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 04 آ 01 س تقريبا.

حدوده :

شماال : الطريق؛

شرقا : حقون عبد الرحمان؛

جنوبا : الطريق؛  

غربا : فرياط عبد القادر.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   15  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 12 زواال.
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مطلب رقم 4597 - 79

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تيرمانني 2".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيرمانني 2 ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

مساحته : 02 آ 02 س تقريبا.

حدوده :

شماال : اصفاح احمد؛

شرقا : بريول رشيد؛

جنوبا : اصفاح ادريس؛  

غربا : السعداوي محمد.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

 -  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

2020 على  أبريل   16  : املؤقت  التحديد  املقرر إلجراء عملية  التاريخ    

الساعة 12 زواال.

مطلب رقم 4598 - 79

تاريخ اإليداع : 13 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : السيد ناظر أوقاف تازة وجرسيف نيابة عن األوقاف العامة.

االسم الذي يعرف به املـلك حاليا : " تتيرمانني 3".

االسم الذي أعطاه طالب التحـفيظ للمـلك :  " تيرمانني 3 ".

نوعـه : أرض عارية.

موقعه : إقليم جرسيف، دائرة تادرت، اجلماعة القروية راس لقصر، احملل 

املدعو : " دوار سيمو الفوقاني ".

 مساحته : 03 آ 02 س تقريبا.

حدوده :

شماال : السعداوي محمد؛

شرقا : السعداوي محمد ؛

جنوبا : السعداوي محمد ؛  

غربا : رشيد بريول.

احلقوق العينية : ال شيء.

اصل امللك : 

-  حيازة طويلة هادئة ومستمرة.

على   2020 أبريل   14  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 13 زواال.

احملافظ على األمالك العقارية بجرسيف 

ادريس املصلح        

 

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 3111 - 80

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.       

طالب التحفيظ : املودان يوسف بن احلاج محمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك املودان "

نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي وطابقني علويني،

موقعه : حي أيت وارغن اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة أيت باها.

مساحته : 84 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : أمينة الساحلي؛  

جنوبا : الرسم العقاري عدد 3402 - 80؛ 

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- نسخة رسم إستمرار عدلي املضمن أصله حتت عدد 578 صحيفة 

266 بتاريخ 17 - 12 - 1994.

- صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 15 - 10 - 2004.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 26 - 06 - 2007.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 19 - 05 - 2006.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 605 صحيفة 372 كناش األمالك رقم 

02 بتاريخ 22 - 02 - 2013.

- ملحق رسم شراء عدلي ضمن حتت عدد 416 صحيفة 420 كناش 

اخملتلفة رقم 10 بتاريخ 04 - 07 - 2019.

- شهادة مبثابة إذن بتقسيم عقار مؤرخة في 30 - 04 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 20 أبريل 2020 على الساعة 14 : 00
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مطلب رقم 3112 - 80

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.       

طالب التحفيظ : خديجة وعبو بنت بناصر. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " أمني "

 نوعه : أرض عارية بها بناية من سفلي وطابقني علويني،

عمالة  بيوكرى  الترابية  اجلماعة  التوامة  حي  أمزال  درب   : موقعه 

اشتوكة أيت باها.

مساحته : 56 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : إبراهيم وعبلق؛  

جنوبا : ورثة أمزال محمد بن علي؛ 

غربا : أملو فريد بن محمد بن صالح؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 354 صحيفة 174 كناش األمالك 12 

بتاريخ 14 - 06 - 2007.

- شهادة إدارية مؤرخة في 04 - 06 - 2007.

- صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 05 - 03 - 1973.

- صورة طبق األصل لعقد بيع عرفي مؤرخ في 04 - 04 - 20060.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 10 - 04 - 2006.

تاريخ التحديد املؤقت 20 أبريل 2020 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم 3113 - 80

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.       

طالب التحفيظ : مومني احلسني بن حلسن. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " بحيرة أمالل "

 نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار أكجيمن اجلماعة الترابية بلفاع إقليم اشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 هكتار 52 ار 94 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : أيت أحمد أوبال؛

شرقا : طريق و بعضا أيت بوسعيد احلاج بيهي؛  

جنوبا : أيت بوهوش نايت الكدوم و بعضا احلسني مومني؛ 

غربا : أيت أحمد أوبال؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 144 صحيفة 148 سجل أمالك رقم 

45 بتاريخ 10 - 12 - 2018.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 03 - 02 - 2012.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عدلي ضمن بعدد 519 صفحة 466 

كناش أمالك 18 بتاريخ 23 - 08 - 2011.

- صورة طبق األصل لرسم تسليم عدلي مؤرخ في 21 - 02 - 1984.

- صورة طبق األصل لرسم تسليم عدلي مؤرخ في 16 - 03 - 1984.

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي مؤرخ في 04 - 10 - 1985.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة رضائية عرفي مؤرخ في 28 - 10 - 2009.

- صورة شمسية لرسم شراء عدلي غير مؤرخ.

تاريخ التحديد املؤقت 20 أبريل 2020 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 3114 - 80

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020.       

طالب التحفيظ : فالونزا ايفيت ازوال. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " فالينز "

 نوعه : أرض محاطة بسور،

موقعه : اجلماعة الترابية سيدي وساي إقليم اشتوكة أيت باها.

مساحته : 10 ار 14 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 9689 - 60؛

شرقا : اخلالذي سليمان؛  

جنوبا : الغول احلسن؛ 

غربا : إبراهيم بعزي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 01 - 06 - 2005.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 20 - 05 - 2005.

- صورة طبق األصل لشهادة إدارية مؤرخة في 04 - 02 - 2014.

- شهادة إدارية مؤرخة في 01 - 06 - 2005.

- مرسوم رقم 2.07.119 مؤرخ في 20 - 02 - 2007.

تاريخ التحديد املؤقت 20 أبريل 2020 على الساعة 11 : 00
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مطلب رقم 3115 - 80

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.       

طالب التحفيظ : أمناي محمد بن سعيد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك أمناي "

نوعه : أرض عارية،

اشتوكة  إقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  احلرش  دوار   : موقعه 

أيت باها.

مساحته : 14 ار 61 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : احلسني أمناي؛

شرقا : محمد بوسعيد؛  

جنوبا : محمد أشطايش وبعضا طريق؛ 

غربا : عبد اهلل بن ابراهيم أوحلسن بوالريش؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 427 صحيفة 442 سجل األمالك 

رقم 38 بتاريخ 27 - 12 - 2016.

- وكالة خاصة عرفية مؤرخة في 22 - 08 - 2019.

تاريخ التحديد املؤقت 20 أبريل 2020 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 3116 - 80

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.       

طالب التحفيظ : رشيدة وارغني بنت محمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك وارغني 2 "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : حي أيت وارغن اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 ار 86 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : وارغني فاطمة؛  

جنوبا : وارغني فاطمة؛ 

غربا : وارغني مليكة؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 402 كناش االمالك 48 بتاريخ 29 - 

.2017 - 08

- صورة طبق األصل لوكالة خاصة عرفية في 11 - 12 - 2019.

- صورة طبق األصل لرسم إستمرار عدلي مؤرخ في 11 - 02 - 1991.

164 صحيفة  - صورة طبق األصل لرسم تسليم عدلي ضمن بعدد 

761 كناش 15 بتاريخ 23 - 02 - 1994.

تاريخ التحديد املؤقت 20 أبريل 2020 على الساعة 09 : 00

مطلب رقم 3117 - 80

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.       

طالب التحفيظ : رشيدة وارغني بنت محمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك وارغني 1 "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : حي أيت وارغن اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 ار 38 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : وارغني ياسني؛

شرقا : ورغني خالد و وارغني رشيدة؛  

جنوبا : وارغني عمر؛ 

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

بتاريخ  62 األمالك  كناش   282 بعدد  ضمن  عدلي  صدقة  عقد   -

.2019 - 09 - 03

164 صحيفة  - صورة طبق األصل لرسم تسليم عدلي ضمن بعدد 

761 كناش 15 بتاريخ 23 - 02 - 1994.

- صورة طبق األصل لرسم إستمرار مؤرخ في 11 - 02 - 1991.

تاريخ التحديد املؤقت 20 أبريل 2020 على الساعة 09 : 30

مطلب رقم 3118 - 80

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.       

طالب التحفيظ : مندوب أمالك الدولة بأكادير ( امللك اخلاص).

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ثانوية أيت باها "

نوعه : أرض عارية،

موقعه : أيت باها املركز اجلماعة الترابية أيت باها إقليم اشتوكة أيت باها.

مساحته : 26 ار 37 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة بوحرثة؛

شرقا : سي بلحسن احلسني و محسن فاطمة؛  

جنوبا : سي بلحسن احلسني؛ 

غربا : عيادي احلسني و حمدوش إبراهيم؛
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احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

االرضية  القطعة  بشراء  باإلذن  املالية  وزارة  لقرار  شمسية  صورة   -

بتاريخ 22 - 12 - 2011.

- صورة شمسية لعقد شراء مؤرخ في 04 - 01 - 2012.

- صورة شمسية لرسم إستمرار عدلي ضمن بعدد 452 صحيفة 233 

كناش األمالك رقم 02 بتاريخ 09 - 12 - 2011.

- صورة شمسية لنسخة رسم إراثة عدلي ضمن بعدد 324 صحيفة 

157 كناش اخملتلفة 04 بتاريخ 29 - 04 - 2002.

- صورة شمسية ارسم فريضة عدلي ضمن بعدد 478 صحيفة 481 

كناش التركات رقم 03 بتاريخ 15 - 01 - 2007.

- صورة شمسية لوكالة خاصة عرفية غير مؤرخة.

- صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 05 - 01 - 2011.

- صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 05 - 01 - 2011.

- صورة شمسية لوكالة عرفية 12 - 12 - 2011.

- صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 12 - 12 - 2011.

 148 726 ص  بعدد  لنظير وكادية عدلية مضمنة  - صورة شمسية 

بتاريخ 16 - 03 - 2011.

- صورة شمسية لوكالة عرفية مؤرخة في 03 - 11 - 2011.

- صورة شمسية لرسم إراثة ضمن بعدد 532 صحيفة 263 كناش 53 

بتاريخ 29 - 09 - 1989.

 124 250 صحيفة  بعدد  إراثة عدلي ضمن  لرسم  - صورة شمسية 

كناش 23 14 - 10 - 1993.

 477 474 صحيفة  بعدد  إراثة عدلي ضمن  لرسم  - صورة شمسية 

كناش التركات رقم 03 بتاريخ 25 - 12 - 2006.

 478 475 صحيفة  بعدد  إراثة عدلي ضمن  لرسم  - صورة شمسية 

كناش التركات رقم 03 بتاريخ 25 - 12 - 2006.

تاريخ التحديد املؤقت 20 أبريل 2020 على الساعة 14 : 30

مطلب رقم 3119 - 80

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.       

طالب التحفيظ : نعمان متوكل بن احلسني. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك نعمان "

نوعه : أرض عارية محاطة بسور،

موقعه : حي بوعالكة اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة أيت باها.

مساحته : 01 ار 63 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ايكودار عمر؛

شرقا : طريق؛  

جنوبا : األنواري عبد اهلل؛ 

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم هبة عدلي ضمن بعدد 461 كناش األمالك 61بتاريخ 08 - 11 

.2019 -

- صورة طبق األصل لعقد تسليم عرفي 19 - 05 - 1988.

تاريخ التحديد املؤقت 20 أبريل 2020 على الساعة 10 : 00

مطلب رقم 3120 - 80

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020.       

طالب التحفيظ : محمد حوسني بن أحمد. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " ملك حوسني "

نوعه : أرض فالحية،

موقعه : دوار أكرور أوشن اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم اشتوكة 

أيت باها.

مساحته : 75 ار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 1834 - 80 و مطلب التحفيظ 1835 - 80؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 1799 - 80؛  

جنوبا : احلاج إبراهيم بركات؛ 

غربا : طريق؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- عقد تسليم عرفي مؤرخ في 08 - 11 - 1995.

 198 205 صحيفة  بعدد  إراثة عدلي ضمن  لرسم  - صورة شمسية 

كنش الثالث عدد 3.

تاريخ التحديد املؤقت 20 أبريل 2020 على الساعة 10 : 30

مطلب رقم 3121 - 80

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.       

طالب التحفيظ : احليان رشيد بن احلسن. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " الهدى "

نوعه : أرض فالحية،



1571 عدد 1104 - 02 رجب 1441 )26 فبراير 2020(

موقعه : مزارع إنشادن اجلماعة الترابية إنشادن إقليم اشتوكة أيت باها.

مساحته : 04 هكتار 69 ار 07 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 12300 - 80 و بعضا ورثة أيت بال العربي؛

شرقا : موزوني احلسن؛  

جنوبا : طريق و رشيد احليان و بعضا كواغير جامع؛ 

غربا : احليان رشيد؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 389 صحيفة 397 سجل األمالك رقم 

32 بتاريخ 18 - 05 - 2015.

- عقد بيع عرفي مؤرخ في 02 - 09 - 1991.

- رسم شراء عدلي ضمن بعدد 198 صحيفة 209 سجل األمالك رقم 

30 بتاريخ 02 - 10 - 2014.

- صورة طبق األصل لعقد قسمة عرفي مؤرخ في 07 - 05 - 2004.

تاريخ التحديد املؤقت 20 أبريل 2020 على الساعة 13 : 30

مطلب رقم 3122 - 80

تاريخ اإليداع : 19 فبراير 2020.       

طالب التحفيظ : احلسن هاشم بن إبراهيم. 

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ : " تبحيرت نتاكوت "

نوعه : أرض محاطة بسور،

موقعه : دوار أيت وكمار أيت باها أومالل اجلماعة الترابية وادي الصفاء 

إقليم اشتوكة أيت باها.

مساحته : 16 ار 03 سنتيار تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : طريق؛  

جنوبا : الرسم العقاري عدد 78429 - 09؛ 

غربا : ورثة احلسن بن علي بن بيهي؛

احلقوق العينية : ال شيء.

أصل امللك : 

األمالك  166 سجل  145 صحيفة  - رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

رقم 50 بتاريخ 09 - 10 - 2019.

- وكالة تفويض خاصة عرفية مؤرخة في 22 - 05 - 2019

تاريخ التحديد املؤقت 20 أبريل 2020 على الساعة 15 : 00

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

بلعيد أيت الرايس.    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 4950 - 81

تاريخ اإليداع  : 14 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : نزيهة اليعقوبي بنت عبد القادر.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان بن زيتون".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "بن زيتون ".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عبد النبي.

مساحته : 10 آر 34 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حمادي شنور بن محات؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2510 - 16؛

جنوبا : رسم عقاري رقم 33966 - 16؛

 غربا : حمادي شنور بن محات ؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 371 ص 468 كناش العقار رقم 35 

بتاريخ 02 - 12 - 2016 توثيق تيفلت.

2. نسخة رسمية من رسم ملكية عدلي ضمن أصله بعدد 98 ص 96 

كناش العقار رقم 79 بتاريخ 23 - 06 - 2008 توثيق تيفلت. 

3.شهادة إدارية عدد 18 - 2020 - م.ت عن جماعة سيدي عبد الرزاق 

مؤرخة في 10 - 02 - 2020.

على   2020 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4951 - 81

تاريخ اإليداع  : 19 فبراير 2020.

طالبة التحفيظ : العالية خويط بنت قاسم.

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

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : "مرازكة".       

نوعه  : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت بوعزة بن سعد.

مساحته : 02 هـ 10 آر  تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : حمادي مرزوك؛

شرقا : عائشة خويط؛
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جنوبا : العربي مرزوك؛
 غربا : طريق عمومية؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1. رسم مقاسمة عدلي ضمن بعدد 122 ص 124 كناش التركات رقم 
91 بتاريخ 28 - 04 - 2004 توثيق تيفلت.

2. نسخة رسمية من رسم اراثة وفريضة عدلي ضمن أصله بعدد 93 
ص 95 كناش التركات رقم 91 بتاريخ 24 - 02 - 2004 توثيق تيفلت. 

بعدد  أصله  3. نسخة رسمية من رسم موجب متخلف عدلي ضمن 
109 ص 108 كناش التركات رقم 91 بتاريخ 19 - 03 - 2004 توثيق تيفلت. 
 667 4. نسخة رسمية من رسم مقاسمة عدلي ضمن أصله بعدد 
ص 485 كناش التركات رقم 28 بتاريخ 08 - 04 - 2003 توثيق تيفلت. 
5. نسخة رسمية من رسم استمرار عدلي ضمن أصله بعدد 504 ص 

255 كناش العقار رقم 20 بتاريخ 09 - 11 - 1970 توثيق تيفلت.
الطلبة  مقام  جماعة  عن  أ.ج.م.ط   -  53  -  19 عدد  إدارية  6.شهادة 

مؤرخة في 21 - 10 - 2019.
على   2020 أبريل   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4952 - 81
تاريخ اإليداع  : 19 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد الساخي بن احمد.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان الدار".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان الدار".       
نوعه  : ارض فالحية.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بويحيى احلجامة دوار أوالد سعد.
مساحته : 40 آر تقريبا.

اجملاورون : 
شماال : السوسي؛

شرقا : رسم عقاري رقم 4935 - 16؛ 
جنوبا : محمد الهاشمي؛

 غربا : رسم عقاري رقم 34094 - 16؛
احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 
1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 195 ص 262 كناش العقار رقم 48 

بتاريخ 04 - 01 - 2019 توثيق تيفلت.
2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 158 ص 184 كناش العقار رقم 49 

بتاريخ 24 - 12 - 2018 توثيق تيفلت. 
3.نسخة طبق األصل من شهادة إدارية عدد 04م.ت - 2020 عن جماعة 

ايت بويحيى احلجامة مؤرخة في 04 - 02 - 2020.
على   2020 أبريل   21  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 10  : 30 د.

مطلب رقم 4953 - 81
تاريخ اإليداع  : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : محمد موتو بن عبد السالم.
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " موتو ".       

نوعه  : ارض عارية.
موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي السالم.

مساحته : 72 س تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : فاطمة حلسيني؛
شرقا : طاوسي؛ 

جنوبا : فاطمة تباع؛
 غربا : رسم عقاري رقم 34262 - 16؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

كناش   1993 سنة   1303 ترتيبي  بعدد  ضمن  عدلي  شراء  رسم   .1
العقار توثيق تيفلت.

2. نسخة اصلية لرسم ملكية عدلي ضمن اصله بعدد ترتيبي 114 - 93 
كناش العقار بتاريخ 20 - 01 - 1993 توثيق تيفلت. 

3. شهادة إدارية عدد 26 - 2020 مؤرخة في 23 - 01 - 2020.
4.شهادة ادارية اعادة الهيكلة عدد 68 بتاريخ 03 - 02 - 2020.

على   2020 أبريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 
الساعة 10  : 00 د.

مطلب رقم 4954 - 81
تاريخ اإليداع  : 20 فبراير 2020.

طالب التحفيظ : املعطي خربوش بن الرياحي.
االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " االمل ".       

نوعه  : ارض عارية.
موقعه : مدينة تيفلت احملل املدعو حي الرشاد.

مساحته : 72 س تقريبا.
اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛
شرقا : الزنقة ؛ 

جنوبا : رسم عقاري رقم 51457 - 16؛
 غربا : العايدي احلسني؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 
أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 343 ص 185 كناش االمالك 34 بتاريخ 
01 - 07 - 1975 توثيق تيفلت.

2. نسخة اصلية لرسم شراء عدلي ضمن بعدد 278 ص 355 كناش 1 
رقم 57 بتاريخ 04 - 09 - 1989 توثيق تيفلت. 

3. شهادة إدارية عدد 285 - 2012 مؤرخة في 19 - 09 - 2012.
4.شهادة ادارية اعادة الهيكلة عدد 264 بتاريخ 21 - 05 - 2019.

5.نسخة طبق االصل لقرار التسليم املؤقت عدد 104 بتاريخ 20 - 05 - 2019
على   2020 أبريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

مطلب رقم 4955 - 81
تاريخ اإليداع  : 20 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ : سعيد مشاش بن علي.
االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "فدان سيدي اعلي بن الصغير".
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االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان هبة ".       

نوعه  : ارض فالحية بها بئر.

: دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار ايت  موقعه 

العربي اوعلي.

مساحته : 01 هـ 45 آر 46 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 169 - 81؛

شرقا : الطريق من ورائها احلاج بن عبو بن احلاج بن اجلياللي ؛ 

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 4890 - 16؛

 غربا : مطلب التحفيظ رقم 19307 - 16؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 224 ص 283 كناش العقار رقم 55 

بتاريخ 04 - 02 - 2020 توثيق تيفلت.

2. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 487 ص 468 كناش العقار رقم 171 

بتاريخ 06 - 05 - 2003 توثيق تيفلت. 

على   2020 أبريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 11  : 00 د.

مطلب رقم 4956 - 81

تاريخ اإليداع  : 20 فبراير 2020.

طالبا التحفيظ على الشياع : 

1.الباز عبد اهلل بن محمد بنسبة ½.

2.نادية طالبي بنت عسو بنسبة ½.

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : "ملصلى".

االسم الذي اعطاه طالب التحفيظ للملك : " فدان ملصلى ".       

نوعه  : ارض فالحية بها بنايتان وثالثة ابار.

موقعه : دائرة تيفلت جماعة سيدي عبد الرزاق دوار ايت عيسى.

مساحته : 06 هـ 89 آر 30 س تقريبا.

اجملاورون : 

شماال : ورثة ادريس حبشي؛

شرقا : الطريق العمومية ؛ 

جنوبا : موالي ادريس شكوك؛

 غربا : عبد السالم احيزون؛

احلقوق العينية والتحمالت العقارية : ال شيء. 

أصل امللك : 

1. رسم صدقة عدلي ضمن بعدد 215 ص 257 كناش االمالك رقم 185 

بتاريخ 11 - 06 - 2019 توثيق اخلميسات.

رقم  االمالك  434 كناش  245 ص  2. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 

178 بتاريخ 06 - 05 - 2003 توثيق اخلميسات

3.عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 22 - 06 - 2004.

4.عقد تكميلي عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 05 - 08 - 2004.

5. رسم شراء عدلي ضمن بعدد 193 ص 196 كناش العقار رقم 76 

بتاريخ 18 - 04 - 2001 توثيق تيفلت.

6. عقد بيع عرفي مصحح االمضاء بتاريخ 11 - 11 - 1997.

 19 رقم  العقار  74 كناش  101 ص  بعدد  7. رسم شراء عدلي ضمن 

بتاريخ 17 - 02 - 1995 توثيق تيفلت.

8. رسم ملكية عدلي ضمن بعدد 383 ص 231 كناش العقار رقم 5 

بتاريخ 04 - 11 - 1994 توثيق تيفلت.

9.شهادة ادارية عدد 184 مؤرخة في 25 - 11 - 2019.

10.صورة شمسية لقرار الترخيض بجلب املاء رقم 942 - 2010.

على   2020 أبريل   22  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09  : 00 د.

احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

زكرياء الدغمي     

محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

مطلب رقم 2089 - 82

تاريخ اإليداع : 17 فبراير 2020 . 

طالب التحفيظ  :  جعفر شكوربن محمد .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملك جعفر "

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  ملك جعفر "

نوعه : أرض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

موقعه : إقليم الفقيه بن صالح مدينة سوق السبت أوالد النمة احملل  

املدعو "حي األندلس ".

مساحته: 01آر 94 س تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون :

شماال : زنقة؛ 

شرقا : زنقة ؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 17117 - 68 ؛ 

غربا : امزيل الكبير.

احلقوق العينية : الشيء            

أصل امللك :

-   رسم قسمة عدلي بتاريخ 12 أبريل 1996؛

-  رسم شراء عدلي بتاريخ 10 يناير 1982؛

بتاريخ اإلمضاء  مصححة  عدلية  وكالة  من  األصل  طبق  نسخة    -

 31 مارس 1999؛

 -  رسم شراء عدلي بتاريخ 05 ديسمبر 2019؛

-  ملحق إصالحي بتاريخ 20 يناير 2020؛

 -  تصريح بالشرف بتاريخ 04 فبراير 2020؛

 -  شهادة إدارية بتاريخ 13 فبراير 2020؛

 -  شهادة إدارية بتاريخ 15 يناير 2020؛
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 -  شهادة إدارية بتاريخ 09 يناير 2020؛

على   2020 أبريل   17  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:30  صباحا.

مطلب رقم 2090 - 82

تاريخ اإليداع : 18 فبراير 2020 . 

طالب التحفيظ  :  سعيد زيداني بن الكبير .

االسم الذي يعرف به امللك حاليا : " ملطفية"

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : "  ملطفية "

نوعه : أرض فالحية.

قيادة  الشرقية  موسى  بني  دائرة  صالح  بن  الفقيه  إقليم   : موقعه 

وجماعة أوالد زمام احملل  املدعو "العسارة".

مساحته: 01 هكتار 72 آر 77 س تقريبا. 

حدوده : 

اجملاورون :

شماال : ورثة البوخاري قدور؛ 

شرقا : زيداني سعيد؛ ورثة زيداني البوهالي؛

جنوبا : ورثة زيداني البوهالي؛ ورثة النعناعي عبد القادر ؛ 

غربا : ممر.

احلقوق العينية : الشيء            

  أصل امللك :

 -   رسم ملكية عدلي بتاريخ 31 ديسمبر 2019؛

 -  شهادة إدارية بتاريخ 09 اغسطس 2019؛

 -  شهادة إدارية بتاريخ 11 فبراير 2020؛

على   2020 أبريل   20  : املؤقت  التحديد  عملية  إلجراء  املقرر  التاريخ 

الساعة 09:30  صباحا.

 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     

كرمي ناجيم   

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 85 - 83

تاريخ اإليـداع : 13 فبراير 2020

طالبا  التحفيـظ  : 

1 - احمد الدجولي بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة .

2 - الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : " دار التيسير"

نوع امللك :  دار للسكنى

موقعه : مراكش القصبة درب البغالة رقم 59 

مساحتـه : 01 ار و 18 سنتيار تقريبا  .

حـدوده :

شمـاال :  بوغالي زبيدة 

شرقا :  الرسم العقاري 66678 - 04

غربا :  درب البغالة

جنوبا :  ورثة خديجة حافظ الباهي

احلقوق العينية والتحمالت :  ال شيء

أصل امللك : 

- رسم استمرار  عدلي مؤرخ في 28 ربيع الثاني 1441 موافق 25 - 12 - 2019

- رسم شراء  عدلي مؤرخ في 07 رمضان 1388 موافق ل  - 11 - 1968

تاريخ التحديد :  الثالثاء 14 - 04 - 2020 على الساعة 09 صباحا    

خالصة إصالحية - تتعلق بامللك املسمى "محسن " 

مطلب عدد 81 - 83  والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه باجلريدة 

الرسمية عدد 1099 بتاريخ 22 يناير 2020.

مبقتضى مطلب إصالحي مؤرخ في 31 يناير 2020 فان مسطرة حتفيظ 

قبالة  درب  القصبة  املدينة  مبراكش  محسنالكائن   : املسمـى  امللك 

اآلن  من  , ستتابع   83  -  81 رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   .96 رقم 

فصاعدا حتت نفس التسمية و ذلك في اسم :

1 - شركة بنكرمي العقاريةبصفتها طالبة التحفيظ حلق الزينة

2 - الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 

مؤرخ  توتيقي  عقد  و  سابقا  املودعة  الوثائق  نفس  مبقتضى  ذلك  و 

في 15 يناير 2020 محرر من طرف االستاذة نادية كرميموثقة مبراكش 

التحفيظ حلق  طالبي  معها  من  و  بداد  عائشة  السيدة  ان  مضمنه 

الزينة باع لشركة بنكرمي العقاريةكافة حق الزينة من امللك موضوع 

مطلب التحفيظ اعاله . 

خالصة إصالحية  تتعلق بامللك املسمى "العمراني "

مطلب عدد  82 - 83  والذي نشرت خالصة مطلب حتفيظه

 باجلريدة الرسمية عدد 1101 بتاريخ 05 فبراير 2020.

فان مسطرة   2020 فبراير   17 في  مؤرخ  إصالحي   مبقتضى مطلب 

: *العمراني* الكائن مبراكش املدينة القصبة  حتفيظ امللك املسمى 

 ,83  -  82 رقم  التحفيظ  مطلب  موضوع   .1400 رقم  العرب  درب 

ستتابع من اآلن فصاعدا حتت نفس التسمية و ذلك في اسم :

- خالد العمراني بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة :

- الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة 

و ذلك مبقتضى نفس الوثائق املودعة سابقا و عقد توتيقي مؤرخ في 

31 يناير 2020 محرر من طرف االستاذ العزوزي الفتح * موثق مبراكش* 

حلق  التحفيظ  طالبي  معه  ومن  يوسف  بويني  السيد  ان  مضمنه 

الزينة باعو للسيد خالد العمراني كافة حق الزينة من امللك موضوع 

مطلب التحفيظ اعاله . 

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز بالنيابة

محمد حركيك    



األمالك العقارية

ب( إعالنات بانتهاء التحديد )1(

وتسليم نظائر جديدة للرسوم العقارية
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 )1(  إن آخر أجل إلبداء التعرضات على مطالب التحفيظ املذكورة قدره شهران ابتداء من 
       تـاريخ النشر باجلريدة الرسمية.

محافظة اجلديدة

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ مبنطقة  

التحفيظ اجلماعي املدعوة: "هشتوكة" إقليم اجلديدة:

لعلم  ينهي  أن  يشرفه  باجلديدة  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

مطالب  ذات  العقارات  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  اخر  أن  العموم 

اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  أسفله  املذكورة  التحفيظ 

نشر هذا  ابتداء من  بعد مضي شهرين  ينتهي  املدعوة "هشتوكة" 

اإلعالن طبقا للظهير الشريف رقم 1 69- 174- املؤرخ في 10 جمادى 

األولى 1389 هـ املوافق 25 يوليوز 1969. 

املطالب رقم:

 -  110257  -  109152  -  108531  -  108048  -  108042  -  108038

 111103 - 111071 - 110946 - 110826 - 110787 - 110766 -110631

.113544

جميع هذه املطالب على الرمز 08.

احملافظ على األمالك العقارية باجلديدة 

         املعطي زديد

 

محافظة بني مالل 

مطلب رقم 46118 - 10

اسم امللك : فاطمة الزهراء .

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

سمكت احملل املدعو ايت الروادي . 

واسطبلني  صهريج   ، مائي  حوض   ، بئر  بها  فالحية  ارض   : نوعــه 

وبنايتني سفليتني

مساحتـه: 02 هـ 01 آ 10 س.

اجملاورون :

شمــاال : زاوية؛

جنوبـا : مطلب عدد 49139 - 10 ؛ 

شرقــا : رسم عقاري عدد 66619 - 10؛

غربــا : ممر .

طالب التحفيظ : السيد عبد املغيت حامت .

مطلب رقم 48300 - 10

اسم امللك : النخلة 1.

موقعــه : اقليم ودائرة بني مالل قيادة اوالد امبارك جماعة فم اودي 

احملل املدعو النخلة. 

محافظة مراكش - املنارة

مطلب رقم 44356 - 04
اسم امللك : " جمالي "

موقعه :إقليم مراكش جماعة تسلطانت عني سونة
وقع حتديده في :22/08/2019

املساحة التي أظهرها التصميم :00 هك 01 ار 93س
نوعه : أرض عارية 

 حدوده:
شماال : ورثة السليطني

شرقا : الرسم العقاري عدد 294071/04 
جنوبا : ممر عمومي عرضه 7 امتار 

غربا : الرسم العقاري 266346/04 
احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالب التحفيـظ :السيد عمر جمالي
احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - املنارة    

عبد الباسط عزاوي     

 

محافظة فاس

مطلب رقم 25031 - 07
اسم امللك: " الرزين "

سيدي  الرصيف،  االندلس،  االدارية  امللحقة  املدينة،  فاس   : موقعه 
العواد رقم 35

وقع حتديده في: 13/12/2019
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 آ60 س.

نوعــه: أرض بها بناية تتكون من طابق ارضي وسطح واخر علوي 
اجملاورون:

شمـاال: ورثة سعيد بنعبداهلل
شرقـا: زيات رجاء- حلسن ملنيع – جواد الذهبي ومن معه – ورثة التسولي

جنوبـا: املريني احمد
غربا : ساحة الرصيف

طالبة التحفيظ : فاطمة بنت احرازم ارزين ومن معها
    احملافظ على األمالك العقارية بفاس

             حدو اوحلسن
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نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 01 آ 61 س.

اجملاورون :

شمــاال : مجاور غير معروف ؛

جنوبـا : ورثة وكيلي عبد القادر ؛ 

شرقــا : ارتفاق الساقية؛

غربــا : ورثة الفالحي .

طالب التحفيظ : السيد العربي اسرار بن علي ومن معه .

مطلب رقم 50729 - 10

اسم امللك : الفضل.

موقعــه : اقليم بني مالل بلدية القصيبة احملل املدعو افود نتاغبالوت. 

نوعــه : ارض عارية. 

مساحتـه: 15 آ 59 س.

اجملاورون :

شمــاال : زاوية ؛

جنوبـا : واسو جنات ؛ 

شرقــا : ارتفاق الواد؛

غربــا : ملك غابوي.

طالب التحفيظ : السيد عبد العزيز واسو بن حسن .

مطلب رقم 51210 - 10

اسم امللك : معيد. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو قصر بن حمو .

مساحته : 40 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ورثة حجبي محمد،

جنوبا : مدخل؛

شرقا : فاطمة القبلي؛

غربا : رسم عقاري عدد 228 - ب.

طالب التحفيظ : السيد معيد حدو ابن علي. 

مطلب رقم 51295 - 10

اسم امللك : رقية . 

موقعه : اقليم بني مالل بلدية القصيبة احملل املدعو دار الدباغ.

مساحته : 01 آ .

نوعه : دار للسكنى دات قبو سفلي به متجر، طابق اول والطابق التاني 

بالتراجع ومرافق . 

اجملاورون : 

شماال : عبد الرحمان غزة ،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : ساحة؛

غربا : باشا مصطفى .

طالب التحفيظ : السيد ادريس الرابحي . 

مطلب رقم 51300 - 10
اسم امللك :. ترست ترمتاد 

الربع جماعة  ايت  قيادة  تادلة  دائرة قصبة  بني مالل  اقليم   : موقعه 
كطاية احملل املدعو مزارع مجاط ايت موالل القطعة رقم 1.

مساحته : 01 هـ 20آ 65 س .
نوعه : ارض فالحية . 

اجملاورون : 
القطعة األولى 

شماال : وهيم احماد،
جنوبا : وهيم احلسني؛

شرقا : النوري بوزكري ومن معه ؛
غربا : ممر 

القطعة التانية 
شماال: وهيم احماد،

جنوبا: وهيم احلسني،
شرقا: ممر

غربا: باعطي محمد ونصري محمد..
طالبة التحفيظ : السيدة زهرة صوضة بنت بوجمعة ومن معها . 

مطلب رقم 51307 - 10
اسم امللك : معباس جملعفر. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو دوار ايت الضو احلمري.
مساحته : 09 آ 33س .

نوعه : ارض مغروسة باشجار الزيتون. 
اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية،
جنوبا : الطريق؛

شرقا : رسم عقاري عدد19047 - 10؛
غربا : الزنقة .

طالب التحفيظ : السيد إبراهيم معباس بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 51330 - 10
اسم امللك : ياسمينة. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعواوالد عياد أوالد سليمان .
مساحته : 01 آ 45 س .

نوعه : دار للسكنى دات سفلي وطابق اول . 
اجملاورون : 

شماال : مكون صالح،
جنوبا : ارتفاق الساقية؛
شرقا : ارتفاق الساقية؛

غربا : الزنقة .
طالب التحفيظ : السيد كمال بوطاهر بن محمد ومن معه . 

مطلب رقم 51336 - 10
اسم امللك : ملك بن جلون. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعوزاوية شارع احلسن التاني .
مساحته : 29 آ 52 س .
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نوعه : ارض مغروسة باشجار الزيتون. 
اجملاورون : 

شماال : شارع،
جنوبا : رسم عقاري عدد 18358 - 10؛
شرقا : رسم عقاري عدد 12752 - 10؛

غربا : ارتفاق الساقية .
طالب التحفيظ : السيد محمد شاكر بن جلون التوميي ومن معه. 

مطلب رقم 51337 - 10
اسم امللك : ام الربيع 1. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد عطو.
مساحته : 04 آ 67 س .

نوعه : ارض مغروسة باشجار الزيتون. 
اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 51338 - 10،
جنوبا : اليوسفي إبراهيم ؛

شرقا : رسم عقاري عدد 32137 - 10؛
غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد محمد شهيدي بن املولودي.. 

مطلب رقم 51338 - 10
اسم امللك : ام الربيع. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد عطو .
مساحته : 02 آ 72 س .

نوعه : ارض مغروسة باشجار الزيتون . 
اجملاورون : 

شماال : بوعدود حليمة،
جنوبا : مطلب عدد 51337 - 10؛

شرقا : رسم عقاري عدد 32137 - 10؛
غربا : الطريق.

طالب التحفيظ : السيد محمد شهيدي بن املولودي . 

مطلب رقم 51344 - 10
اسم امللك : مدرسة ايت بوجو . 

موقعه : إقليم ودائرة بني مالل قيادة أوالد امبارك جماعة فم اودي احملل 
املدعو مدرسة ايت بوجو .

مساحته : 22آ 28 س .
نوعه : ارض عارية بجزء منها بنايات مدرسية وبعض أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 
شماال : ساقية ومدخل ،

جنوبا : ممر ومدخل؛
شرقا : رحماني مصطفى؛

غربا : ممر.
طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

مطلب رقم 51345 - 10
اسم امللك : مدرسة ايت مزاليط. 

موقعه : إقليم بني مالل دائرة قصبة تادلة قيادة ايت الربع جماعة 
كطاية احملل املدعومدرسة مزاليط.

مساحته : 33 أ 29 س .

نوعه : ارض عارية بجزء منها بنايات مدرسية وبعض أشجار الزيتون. 

اجملاورون : 

شماال : بوبكري إبراهيم ،

جنوبا : بوبكري ابراهيم؛

شرقا : ساقية؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : الدولة امللك اخلاص. 

مطلب رقم 51347 - 10

اسم امللك : بسمة. 

موقعه : اقليم بني مالل دائرة القصيبة قيادة وجماعة تاكزيرت احملل 

املدعو اورير فم الزاوية .

مساحته : 61 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية،

جنوبا : اورير امبارك؛

شرقا : الطريق ؛

غربا : العرباوي احلسن.

طالب التحفيظ : السيد نبيل الفضال بن احلسن. 

مطلب رقم 51349 - 10

اسم امللك : جناة. 

موقعه : مدينة بني مالل احملل املدعو أوالد عياد أوالد زهرة.

مساحته : 83 س .

نوعه : ارض عارية. 

اجملاورون : 

شماال : ارتفاق الساقية ،

جنوبا : الزنقة؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : رسم عقاري عدد 95102 - 10.

طالبة التحفيظ : السيد ة خديجة الزيتوني بنت سعيد. 

مطلب رقم 51367 - 10

اسم امللك : فضالوي. 

احملل  الشيخ  زاوية  بلدية  القصيبة  دائرة  مالل  بني  اقليم   : موقعه 

املدعو حي فتان امسيون تيمرست .

مساحته : 01 آ 98 س .

نوعه : ارض عارية بها ثالتة شجيرات من الزيتون . 

اجملاورون : 

شماال : الصاحلي محمد والصاحلي الطيبي،

جنوبا : الطريق؛

شرقا : الصاحلي محمد والصاحلي الطيبي ؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد موحى فضالوي بن احماد . 
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اصالح خطا - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 51492 - 10 

الدي نشراالعالن عن  حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1102 

بتاريخ 12 فبراير 2020

عوضا عن :

طالب التحفيظ : السيد محمد رباح بن سعيد 

اقرا :

طالب التحفيظ : السيد محمد رباح بن بوزكري

والباقي بدون تغيير 

احملافظ على األمالك العقارية ببني مالل 

الشرقي الشوبي    

 

محافظة الرشيدية 

مطلب رقم 38675 - 14

اسم امللك: سراف الويدان.

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: 

سراف بالويدان مزرعة املعاضيد.

وقع حتديده في: 04 فبراير 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 07 آر 47 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 

شماال: مصرف؛

شرقا: موالي عمر؛

جنوبا: املدني بن التوهامي؛

غربا: طالب التحفيظ؛

طالب التحفيظ السيد: عماري عبد الوهاب بن عبد الغني.

مطلب رقم 38724 - 14

اسم امللك: ملك تركي.

احملل  زيز،  الصباح  ارفود، جماعة عرب  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 

املدعو: 

فدان الصفصاف مزرعة اوالد الزهراء.

وقع حتديده في: 23 يناير 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 06 آر 60 س.

نوعه: ارض فالحية مكونة من قطعتني القطعة االولى جزء منها به 

بناء وبئر؛

اجملاورون: 

القطعة االولى:

شماال: بوبكري مهدي؛

شرقا: ساقية اسمنتية؛

جنوبا: مسلك؛

غربا: ورثة العماري وطاهري احلاج؛

القطعة الثانية:
شماال: بوبكري مهدي؛

شرقا: طريق معبدة؛
جنوبا: دكيكي عبد الكرمي؛

غربا: ساقية اسمنتية ؛
طالب التحفيظ السيد: تركي لطيفة بنت اخلليفة.

مطلب رقم 38811 - 14
اسم امللك: ملك امزيل.

موقعه: اجلماعة احلضرية للرشيدية، احملل املدعو: تاركة القدمية.
وقع حتديده في: 05 يوليوز 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 78 س.
نوعه: ارض فالحية؛

اجملاورون: 
شماال: فاطمة امزيل؛

شرقا: ساقية اسمنتية؛
جنوبا: طريق غير معبدة؛

غربا: قشو اوحاحو؛
طالب التحفيظ السيد: فاطمة امزيل بنت موحى.

مطلب رقم 39067 - 14
اسم امللك: سهيب اللفت.

موقعه: اقليم ودائرة الرشيدية، جماعة واد النعام، احملل املدعو: قصر 
السهلي.

وقع حتديده في: 17 يناير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 14 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مصرف؛
شرقا: واد كير؛

جنوبا: بن عبو عبد اهلل؛
غربا: بن عبد لعزيز عبد الكرمي؛

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

مطلب رقم 39093 - 14
اسم امللك: بلخرص 2 ضريح موالي علي الشريف الريصاني.

موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة الريصاني ، جماعة بني امحمد، احملل 
املدعو: مزرعة املنوكية.

وقع حتديده في: 18 فبراير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 17 آر 48 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: ورثة بن عمر بن ميمون؛
شرقا: مصرف؛

جنوبا: تيجاني بن خالفة؛
غربا: اوالد حمو ابوعام ومطلب التحفيظ رقم 39109/14؛

طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 
الرشيدية.
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مطلب رقم 39094 - 14
اسم امللك: ونحال.

املدعو:  احملل  الشريف،  علي  موالي  بلدية  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
ونحال.

وقع حتديده في: 14 فبراير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 01 هـ 29 آر 86 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: زنقة ومطلب التحفيظ عدد 32445/14؛
شرقا: مطلب التحفيظ عدد 39099/14 وورثة حلاج عمر؛

جنوبا: مطلبي التحفيظ رقم 39098/14 و 39096/14؛
غربا: احملطة الطرقية؛

معها  ومن  احمد  احلاج  بنت  بلمكي  زهور  السيد:  التحفيظ  طالب 
وعددهم 44 شخصا.

مطلب رقم 39098 - 14
اسم امللك: جمون لعزيزة.

املدعو:  احملل  الشريف،  علي  موالي  بلدية  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
ونحال.

وقع حتديده في: 15 فبراير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 14 آر 56 س.

نوعه: ارض عارية؛
اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 39094/14؛
شرقا: احباس؛

جنوبا: طريق معبدة؛
غربا: مطلب التحفيظ رقم 39096/14؛

طالبوا التحفيظ : الدريسية يدان بنت محمد ومن معها وعددهم 9 
اشخاص.

مطلب رقم 39099 - 14
اسم امللك: جنان الواد )باري(.

املدعو:  احملل  الشريف،  علي  موالي  بلدية  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
جنان الواد.

وقع حتديده في: 15 فبراير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 30 آر 67 س.

نوعه: ارض عارية؛
اجملاورون: 

شماال: ورثة بلمكي ومن معه؛
شرقا: ساقية واد رحوي؛

جنوبا: ورثة حلاج عمر؛
غربا: مطلب التحفيظ رقم 39094/14؛

طالب التحفيظ السي

مطلب رقم 39109 - 14
اسم امللك: بلخرص 1.

احملل  امحمد،  بني  الريصاني، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
املدعو: مزرعة املنوكية.

وقع حتديده في: 25 فبراير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 08 آر 67 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: ساقية؛
شرقا: ورثة بن عمر بن ميمون؛

جنوبا: مطلب التحفيظ عدد 39093/14 و ولد حمو سيدي ابوعام؛
غربا: مصرف؛

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

مطلب رقم 39111 - 14
اسم امللك: مصرف اجلنان.

احملل  امحمد،  بني  الريصاني، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
املدعو: مزرعة املنوكية.

وقع حتديده في: 25 فبراير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 43 آر 86 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مسلك و الرسم العقاري عدد 34695/14 وتيجان بن خالفة؛
شرقا: احللماوي املكي و تيجاني بن خالفة واوالد حمو سيدي؛

جنوبا: مصرف؛
غربا: زكزوتي الهاشمي؛

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

مطلب رقم 39113 - 14
اسم امللك: مزرعة املنوكية ضريح موالي علي الشريف الريصاني.

احملل  امحمد،  بني  الريصاني، جماعة  دائرة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
املدعو: مزرعة املنوكية.

وقع حتديده في: 26 فبراير 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 73 س.

نوعه: ارض فالحية؛
اجملاورون: 

شماال: الرسم العقاري عدد 34307/14؛
شرقا: الرسم العقاري عدد 34307/14؛
جنوبا: زكزوتي محمد بن بابا ومصرف؛

غربا: الرسم العقاري عدد 34742/14 وسليماني املصطفى؛
طالب التحفيظ السيد: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف 

اقليم الرشيدية.

مطلب رقم 39123 - 14
علي  موالي  قصابي  قصر  املعروف  موالي  بجنان  كمون  امللك:  اسم 

الشريف.
موقعه: اقليم الرشيدية، دائرة الريصاني، جماعة موالي علي الشريف، 
علي  موالي  قصابي  قصر  املعروف  موالي  بجنان  كمون  املدعو:  احملل 

الشريف.
وقع حتديده في: 28 فبراير 2019.
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 06 آر 01 س.
نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛

اجملاورون: 
شماال: هاروني موالي معروف؛

شرقا: مصرف؛
جنوبا: هاروني موالي معروف؛

غربا: هاروني موالي معروف؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39133 - 14
اسم امللك: هرور 1.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 26 مارس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 03 آر 22 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار الزيتون؛
اجملاورون: 

شماال: طاوس علي؛
شرقا: مصرف؛
جنوبا: مصرف؛

غربا: سالمي علي؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39134 - 14
اسم امللك: بويكرى 15.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر تكاثرت.

وقع حتديده في: 26 مارس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 04 آر 23 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مطلب التحفيظ رقم 39184/14؛
شرقا: مسلك؛

جنوبا: شيخ عبد اهلل ولعكوز ماما علي؛
غربا: مصرف؛

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

مطلب رقم 39144 - 14
اسم امللك: ازداين 4.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 28 مارس 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 46 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: ورثة علمي ماما؛

شرقا: مصرف؛
جنوبا: مسلك؛

غربا: ورثة اوباها حماد؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39153 - 14
اسم امللك: ازداين 6.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 08 ابريل 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 05 آر 11 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مصرف؛
شرقا: ورثة ناعدي عدي؛

جنوبا: مسلك؛
غربا: مصرف؛

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

مطلب رقم 39154 - 14
اسم امللك: داخل املدرسة 2.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 08 ابريل 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 41 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار؛
اجملاورون: 

شماال: ورثة قاضي مدان؛
شرقا: مسلك؛
جنوبا: مسلك؛

غربا: مصرف؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39155 - 14
اسم امللك: ازداين 1.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 08 ابريل 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 02 آر 95 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مسلك؛
شرقا: مسلك؛

جنوبا: طريق غير معبدة؛
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غربا: ساقية اسمنتية؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.

مطلب رقم 39177 - 14
اسم امللك: احلارة 3 مكرر.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر كلميمة.

وقع حتديده في: 25 ابريل 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 10 آر 90 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: باسبو باسو؛
شرقا: ساقية اسمنتية؛

جنوبا: مصرف و رابحة اوتكلي؛
غربا: ماما اوزكار وبيبوس موحى؛

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

مطلب رقم 39178 - 14
اسم امللك: وراء ايت موش 2.

املدعو:  احملل  لكلميمة،  احلضرية  اجلماعة  الرشيدية،  اقليم  موقعه: 
غابة قصر ايت موش.

وقع حتديده في: 25 ابريل 2019.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 11 آر 89 س.

نوعه: ارض فالحية بها اشجار النخيل؛
اجملاورون: 

شماال: مصرف؛
شرقا: مسلك؛
جنوبا: مصرف؛

غربا: ورثة علي سكو؛
طالب التحفيظ: االحباس العامة املمثلة من طرف ناظر اوقاف اقليم 

الرشيدية.
احملافظ على االمالك العقارية بالرشيدية بالنيابة

   حميد بوزهري

 

محافظة سطات

إصالح خطأ  -  يتعلق بامللك املسمى : " احلرش"  
مطلب رقم  31138 - 15  املنشور باجلريدة عدد: 1069 

املؤرخة في 26 يونيو2019. 
عوضا عن:

طالب التحفيظ: السيد احلاج صيد بن احمد.
اقرأ: 

طالب التحفيظ: السيد  محمد بناق  بن العربي.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أرض املغيرات"  
مطلب رقم  31968 - 15  املنشور باجلريدة عدد: 1052

املؤرخة في 27 فبراير2019.
عوضا عن :

نوعه:أرض فالحية بها سكنى وبئر.
موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار القدامرة.

جنوبا:بن احلاج النصيلة.
اقرأ : 

نوعه:أرض فالحية بها سكنى وبئر وأشجار مختلفة .
موقعه:اقليم ودائرة سطات؛جماعة املزامزة اجلنوبية؛دوار العبابسة.

جنوبا:بن احلاج النحيلة.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " أرض احلفرة"  
مطلب رقم  31983 - 15  املنشور باجلريدة عدد: 1053

املؤرخة في 06 مارس2019.
عوضا عن:

بن  املعطي  اوالد  كيسر؛دوار  سطات؛جماعة  ودائرة  موقعه:اقليم 
العربي.

اقرأ: 
موقعه:اقليم ودائرة سطات؛كيسر؛دوار اوالد سي عبدالواحد.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : " بالد القواوسة"  
مطلب رقم  40963 - 15  املنشور باجلريدة عدد: 1100

املؤرخة في 29 يناير2019.
عوضا عن:

جنوبا:ورثة احلاج اخملتار دلوني.
اقرأ: 

جنوبا:ورثة احلاج اخملتار دلوبي.
والباقي بدون تغيير.

                                 
إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "ملك احلاج البشير2" 

مطلب رقم 17040 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1101 
املؤرخة في 05 فبراير2020.

عوضا عن :
طالب التحفيظ:السيد البشير بلحلة بن امبارك.

اقرأ: 
طالب التحفيظ:السيد املصطفى بلحلة بن امبارك.

والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى:"مريس مسونة"
 مطلب رقم :29692 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1059

املؤرخة في 17 ابريل2019.
عوضا عن:

الواقع مبركز اوالد سعيد.
اقرأ: 

الواقع بجماعة ابن احمد.
والباقي بدون تغيير.
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إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى :"سيدي صالح" 
مطلب رقم 31988 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1053 

املؤرخة في 06 مارس2019.
عوضا عن:

طالب التحفيظ: السيد حمزة جوادي بن عبدالرحمان.
اقرأ: 

طالب التحفيظ: السيد عبدالرحمان جوادي بن محمد.
والباقي بدون تغيير.

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : "أرض عالل بن عالل" 
مطلب رقم 31998 - 15 املنشور باجلريدة عدد: 1054 

املؤرخة في 13 مارس2019.
عوضا عن:

طالب التحفيظ: السيدة سليمة موافق بنت احمد بنسبة06/48
غربا:احد ولد سي محمد.

اقرأ: 
طالب التحفيظ:السيدة سليمة مرافق بنت احمد " 06/".

غربا:احمد ولد سي محمد.
والباقي بدون تغيير.

 احملافظ على األمالك العقارية بسطات 
محمد الزرهوني    

 

محافظة العيون

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 غشت 1913(

تغيير اسم عقار محفظ

أسفله  املمضي  بالعيون  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 
باإلعالم للعموم أن: اجمللس اإلقليمي للعيون رب امللك املدعو: " الدولة 
امللك  اسم  يغير  أن  طلب  بالعيون  الساكن  سابقا  املقيد  296/ع" 
املدعو:" الدولة 296/ع" ذي الرسم العقاري عدد: 3147 - 17 ليصبح 

من اآلن فصاعدا "جتزئة الراحة".
احملافظ على األمالك العقارية بالعيون 

              محمد فاري

 

محافظة خريبكة

مطلب رقم 39009 - 18 
إسم امللك : " عمارات " .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة أوالد فنان دوار الروامش آيت صالح.

نوعه : أرض فالحية بها بئرين ومسكنني من سفلي وأشجار مختلفة. 

مساحته : 79آر56س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 57718/18، ورثة عمارات العربي؛

جنوبا : الغرادي اليوسفي؛

شرقا : الطريق ، الرسم العقاري 57718/18؛

ورثة  صالح،  بن  علي  عرباوي  صالح،  بن  القادر  عبد  العرباوي   : غربا 

املنصوري أحمد.

طالب التحفيظ :جمعة بلعمالة بنت عبد القادر. 

مطلب رقم 39218 - 18 

إسم امللك : " ملك السعدية " .

موقعه :مدينة حطان حي السعادة جتزئة شرافي.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته :79س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : الرسم العقاري 56383/18، خيسمي هشام؛

شرقا : مطلب التحفيظ 39196/18؛

غربا : امباركي لكبير.

طالب التحفيظ :السعدية عبيد بنت محمد. 

 

مطلب رقم 39222 - 18 

إسم امللك : " هيبة اجلالل" .

موقعه :دائرة وادي زم جماعة بني سمير دوار الدحامنة.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 03آر38س.

اجملاورون : 

شماال : ورثة متوكل امحمد بن املولودي ؛

جنوبا : الرسم العقاري45013/18، نسانس محمد، طالب التحفيظ، 

ورثة نسانس العربي؛

شرقا : الرسمني العقاريني 20791/د، 16531/18؛

غربا :أحمد متوكل.

طالب التحفيظ :نبيلي املصطفى بن اجلياللي. 

 

مطلب رقم 39224 - 18 

إسم امللك : " ملك الكبيرة " .

موقعه :مدينة حطان حي السعادة جتزئة شرافي.

نوعه : أرض عارية. 

مساحته : 98س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : الرسم العقاري56383/18، ورثة الشرافي؛
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شرقا : مطلب التحفيظ 39218/18؛

غربا :ورثة الشرافي، ورثة الزايدي.

طالب التحفيظ :الكبيرة املباركي بنت بلقاسم. 

مطلب رقم 39253 - 18 

إسم امللك : " ملك مهرو عبد القادر" .

موقعه :مدينة خريبكة حي اخلوادرية جداد.

نوعه : أرض بها دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني. 

مساحته :73س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 16937/18؛

جنوبا : مطلب التحفيظ 39061/18؛

شرقا : الزنقة؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ :مهرو عبد العزيز بن عبد القادر ومن معه. 

مطلب رقم 52651 - 18 

إسم امللك : " مرس هنية 4" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد احلاج.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 19آر 61س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 7450/18؛

جنوبا : الرسم العقاري43944/18؛

شرقا : مطلب التحفيظ52652/18؛

غربا :مطلب التحفيظ38114/18.

طالب التحفيظ :هنية توفيق بنت امليلودي. 

مطلب رقم 52652 - 18 

إسم امللك : " املرس زهرى " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد احلاج.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 19آر52س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 7450/18؛

جنوبا : الرسم العقاري43944/18؛

شرقا : توفيق فاطنة بنت امليلودي؛

غربا :مطلب التحفيظ 52651/18.

طالب التحفيظ :زهرى توفيق بنت امليلودي. 

مطلب رقم 52653 - 18 

إسم امللك : " ضاية الشباك هنية 4" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد احلاج.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 36آر32س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 18613/18، لبان امليلودي؛

جنوبا : الرسم العقاري 59327/18؛

شرقا : مطلب التحفيظ 52654/18؛

غربا :مطلب التحفيظ 38144/18.

طالب التحفيظ :هنية توفيق بنت امليلودي. 

 

مطلب رقم 52679 - 18 

إسم امللك : " دار السعدية " .

موقعه :مدينة حطان جتزئة السعادة.

نوعه : أرض بها دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني. 

مساحته : 82س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : حسوك محمد ؛

شرقا : بن سي علي صالح؛

غربا : ورثة معافي رقية.

طالب التحفيظ :السعدية اخلرديفي بنت محمد. 

مطلب رقم 52692 - 18 

إسم امللك : " املرس محمد " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد احلاج.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 19آر74س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 7450/18؛

جنوبا : الرسم العقاري43944/18؛

شرقا : توفيق امحمد؛

غربا :مطلب التحفيظ 52694/18.

طالب التحفيظ :توفيق محمد بن امحمد. 

مطلب رقم 52694 - 18 

إسم امللك : " املرس عبد اهلل" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد احلاج.

نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 19آر62س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 7450/18؛

جنوبا : الرسم العقاري43944/18؛

شرقا : مطلب التحفيظ 52692/18؛

غربا : توفيق صالح.

طالب التحفيظ : توفيق عبد اهلل بن امحمد. 

مطلب رقم 52696 - 18 

إسم امللك : " املرس امحمد " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد احلاج.
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نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 39آر 29س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري 7450/ت؛

جنوبا : الرسم العقاري43944/18؛

شرقا : الرسم العقاري 43139/18، محمد حتباكي بن سليمان؛

غربا : مطلب التحفيظ 52692/18.

طالب التحفيظ :توفيق امحمد بن امليلودي. 

مطلب رقم 52700 - 18 

إسم امللك : " دار عزازي " .

موقعه :مدينة بوجنيبة حي الفتح.

نوعه :أرض بها دار للسكنى من سفلي وطابقني علويني. 

مساحته : 65س.

اجملاورون : 

شماال : الزنقة؛

جنوبا : مطلب التحفيظ38601/18، ساحة؛

شرقا : الرسم العقاري46853/18؛

غربا : بوسليم أحمد.

طالب التحفيظ :البريشي سعيدة بنت ادريس ومن معها. 

مطلب رقم 52708 - 18 

إسم امللك : " بدرة " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عبدون دوار أوالد الشيخ علي ملراهنة.

نوعه : أرض عارية بها دار للسكنى من سفلي ،وبئر، ومخزن وأشجار 

مختلفة وحوض للماء. 

مساحته : 19آر 02س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ 37727/18؛

جنوبا : الطريق؛

شرقا : احلاج املعطي ولد عيطونة؛

غربا :الرسم العقاري56692/18.

طالب التحفيظ :محمد بوشريكة بن أحمد. 

 

مطلب رقم 52783 - 18 

إسم امللك : " املرس " .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عزوز دوار أوالد الشاوي.

نوعه : أرض فالحية بها بناء مهدم. 

مساحته : 77آر 66س.

اجملاورون : 

شماال : مترادي املولودي بن الطاهر؛

جنوبا : عبان أحمد بن حمو؛

شرقا : ورثة عرجول املكي بن حمو؛

غربا :عبان لكبير بن حمو.

طالب التحفيظ :املصطفى مترادي بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52784 - 18 
إسم امللك : " بالد الغرباوي" .

موقعه :دائرة خريبكة جماعة أوالد عزوز دوار أوالد الشاوي.
نوعه : أرض فالحية بها بئر وسكن من سفلي وثالثة اسطبالت ومخزن . 

مساحته : 02هـ 91آر39س.
اجملاورون : 

شماال : ورثة الطوري احلاج صالح بن املعطي؛
جنوبا : سهباني املصطفى بن بوزكري؛

شرقا : ورثة املسكاني بوزكري بن املسلك، ورثة املسكاني محمد بن 
املسلك؛

غربا :الرسم العقاري 33906/18، ورثة الدالحي العربي بن املولودي ، ممر.
طالب التحفيظ :املصطفى مترادي بن محمد ومن معه. 

مطلب رقم 52884 - 18 
إسم امللك : " دار الشاوية" .

موقعه :دائرة أبي اجلعد، جماعة أوالد كواوش دوار الكرارمة.
نوعه : أرض فالحية. 

مساحته : 01هـ 41آر59س.
اجملاورون : 

شماال : الطريق؛
جنوبا : مطلب التحفيظ 27824/18؛

شرقا : الطريق؛
غربا : مطلب التحفيظ 28286/18.

طالب التحفيظ :عبد السالم حديوي بن الشرقي. 
    

مطلب رقم 10430 - 18
إسم امللك : » دار املنصور املولودي«.

موقعه : مدينة أبي اجلعد شارع اجملاهدين. 
املساحة التي أظهرها التصميم: 85 س. 

نوعه :دار للسكن من سفلي وطابق علوي ومرافق بالسطح.
اجملاورون: 

شماال: الزنقة؛
جنوبا: احلاج املوساوي؛

شرقا: زهير عبد الرحمان، املنصور كنزة؛
غربا: الزنقة، 

طالب التحفيظ : املنصور املولودي بن بوعزة.

مطلب رقم 38991 - 18
إسم امللك : » ملك سداوي«.

موقعه: دائرة خريبكة جماعة الكفاف دوار أوالد جدرة. 
تاريخ حتديده: 21 ديسمبر2018.

املساحة التي أظهرها التصميم: 05هـ 99آر55 س. 
نوعه : أرض فالحية

اجملاورون: 
شماال: امحمد ولد قانة؛

جنوبا: الطريق؛
شرقا: الرسم العقاري 1569/د؛

غربا: مطلب التحفيظ 38990/18،امحمد ولد قانة 
طالب التحفيظ :عبد القادر سداوي بن أحمد.
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اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 19723 - س
"كديات"  املدعو  امللك  من  االقتطاع  طريق  عن  املستخرجة  األمالك 

الكائن : بدائرة وادي زم جماعة املعادنة تتابع على الشكل اآلتي :
1(امللك املسمى :امللك املسمى:"بالد الشيخ أحمد 1" مبساحة قدرها 

33 هكتار 53آر 56 س في اسم السيد برحيل أحمد.
2( امللك املسمى :"بالد الشيخ أحمد 2" مبساحة قدرها 67هـ 88آر 44 

سنتيار في اسم السيد برحيل أحمد.
3( امللك املسمى :" بالد الشيخ أحمد 3" مبساحة قدرها1هـ 31آر في 

اسم السيد برحيل أحمد.
4(امللك املسمى :"بالد عبد الكبير 1" مبساحة قدرها 15هـ 98آر 64س 

في اسم السيد برحيل عبد الكبير.
5(امللك املسمى:" بالد عبد الكبير2" مبساحة قدرها 27هـ 01آر37س 

في اسم السيد برحيل عبد الكبير.
6( امللك املسمى :" بالد عبد الكبير 3" مبساحة قدرها01هـ 31آر في 

اسم السيد برحيل عبد الكبير.
7(امللك املسمى :" بالد ااحلبيب1" مبساحة قدرها 22هـ 85آر 69س في 

اسم برحيل احلبيب.
8(امللك املسمى:" بالد احلبيب 2" مبساحة قدرها 03هـ 71آر 20س في 

اسم السيد برحيل احلبيب.
9(امللك املسمى :" بالد احلبيب 3" مبساحة قدرها 10هـ 25آر 44س في 

اسم السيد برحيل احلبيب.
75س  26آر  10امللك املسمى :" بالد احلاج علي " مبساحة قدرها08هـ 

في اسم السيد أمل امحمد.
11( امللك املسمى:" بالد احلاج علي " مبساحة قدرها 01 هـ 73آر في 

اسم السيد أمل امحمد.
في  03س  24آر  05هـ  قدرها  أمال" مبساحة  بالد   ": املسمى  12(امللك 

اسم السيد أمل امحمد.
ان هذا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد :2288 

املؤرخة في 31/08/1956.
احملافظ على األمالك العقارية بخريبكة

       بوسيف عبد الكرمي

 

محافظة تطوان

مطلب رقم 55757 - 19
إسم امللك: " سمير 2 " 

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

تاريخ التحديد: 19 سبتمبر 2019
املساحة التي أظهرها التصميم: 03 ار 29 س.

نوعــه: أرض عارية.
اجملاورون:

شماال: ورثة عبدالوي ،

شرقا: أحنني ، زنقة ،
جنوبا : نور الدين بن سالم ،

غربا: ملك الغير،
طالب)ة(: سمير بن عمرو زحاف.

مطلب رقم 55620 - 19 
إسم امللك: " ادشار اخلندق " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة جبل احلبيب ، جماعة بني حرشان ، 
تاريخ التحديد: 22 أغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 17 هـ 33 ار 46 س.
نوعــه: أرض غابوية بها نباتات طبيعية مع أشجار مثمرة

اجملاورون:
محمد   ، احلدومي  البقالي   ، احلرشي  السالم  عبد   ، خندق  شماال: 

البقالي الزناي ،
شرقا: مطلب عدد: 13842/19 ،

جنوبا : خندق ثم عبد السالم الكرفطي، مطلب عدد: 55623/19
غربا: اجلماعة الساللية عني أسناد،

وزير  السيد  عنها  الوصي  أسناد  عني  الساللية  اجلماعة  طالب)ة(: 
الداخلية.

مطلب رقم 55803 - 19
إسم امللك: " هشام " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة أزال الزيتون ، جماعة أزال ، احملل املدعو: املرجة.
تاريخ التحديد: 16 ديسمبر 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار 62 س.
نوعــه: أرض بها بناء يتكون من سفل وطابق علوي

اجملاورون:
شماال: مطلب عدد: 55675/19،

شرقا: امحمد قداح،
جنوبا : مليكة ادريسي،

غربا : زنقة،
طالب)ة(: ابراهيم بن محمد زدور.

مطلب رقم 46154 - 19
إسم امللك: " محسن " 

موقعه : إقليم تطوان ، قيادة املالليني ، جماعة صدينة ، احملل املدعو: 
غرسة مسعودة.

تاريخ التحديد: 23 مارس 2018
املساحة التي أظهرها التصميم: 05 ار 56 س.

نوعــه: أرض فالحية.
اجملاورون:

شماال: محمد العاقل ،
شرقا: الطريق ،

جنوبا : محمد العاقل ،
غربا: عبد الرحمان العاقل،

طالب)ة(: محمد بن محمد العبودي
احملافظ على االمالك العقارية بتطوان    

        املصطفى طريفة
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محافظة اسفي

مطلب رقم 17962 - 23 

اسم امللك : منطقة الصناعية رقم 214 

موقعه : اسفي، حي أموني

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هك 45 آر 82 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 16679 - 23

شرقا : الرسم العقاري عدد 19679 - 23

جنوبا : الرسم العقاري عدد 50222 - 23

غربا : مطلب التحفيظ عدد 24324 - 23

طالبة التحفيظ : شركة العمران 

مطلب رقم 28452 - 23 

اسم امللك : الكليخ 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار بوخشبة

املساحة التي أظهرها التصميم : 27 آر 77 س

نوعـه : أرض عارية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : الرسم العقاري عدد 18758 - 23

جنوبا : بلعروصي

غربا : بالعروصي

طالبو التحفيظ : ابراهيم ايكونة ابن محماد ومن معه 

مطلب رقم 53060 - 23 

اسم امللك : بالد ازويويتة 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة الثوابت ، قيادة الصويرية، دوار فورار

املساحة التي أظهرها التصميم : 13 هك 09 آر 35 س

نوعـه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وأركان 

اجملاورون :  

شماال : ورثة مصطفى احلواص- الهواس زينب- و ورثة محمد ا بن عبو

احمد-احلواص  ابن  محمد  زهرة  وبن   – اجلراري  عالل  ورثة   : شرقا 

الركراكي- وورثة احلسان الهيرش

جنوبا : معاد مسعود ابن عالل- والطريق

وورثة امحمد بن  ابن عبو-  الكرمي  املامون- وعبد  ابن  ورثة عالل   : غربا 

زهرة – وورثة محمد مالج

طالب التحفيظ : محمد حواص ابن امحمد 

مطلب رقم 97487 - 23 

اسم امللك : ب.ب.-42ب48

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة الكنتور، دوار قاسم

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 65 آر 96 س

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط 

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط

مطلب رقم 97612 - 23 

اسم امللك : ب.ب.-42ب-30 الى 38.

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة الكنتور، دوار قاسم

املساحة التي أظهرها التصميم : 17 هك 49 آر 85 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطالب التحفيظ عدد 27323 - 23 - 97324 - 23 - و68629 - 23

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط

مطلب رقم 97774 - 23 

اسم امللك : ملك يافيت فاطمة

موقعه : اسفي، حي سيدي عبد الكرمي

املساحة التي أظهرها التصميم : 64 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابق اول 

اجملاورون :  

شماال : ورثة هشوش عبد السالم – زكاني كبورة

شرقا : عيطونة فاطمة

جنوبا : الزنقة

غربا : الرسم العقاري عدد 68147 - 23

طالبة التحفيظ : يافيت فاطمة بنت املعطي بن عيسى

مطلب رقم 103634 - 23 

اسم امللك : ملك ازريح

موقعه : اسفي، حي زين العابدين

املساحة التي أظهرها التصميم : 88 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي 

اجملاورون :  

شماال : دار احمد
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شرقا : الرسم العقاري عدد 52509 - 23

جنوبا : حسن ابن كرارة

غربا : زنقة البليدة 

طالبو التحفيظ : ازريح عبد القادر ابن احمد بن محمد ومن معه 

مطلب رقم 103848 - 23

اسم امللك : ملك ورثة احمد شيفة

موقعه : اليوسفية ، حي اسمارة

املساحة التي أظهرها التصميم : 59 س

نوعـه : متجر بالسفلي )مثقل بحق الهواء لفائدة الغير(

اجملاورون :  

شماال : زنقة موريطانيا

شرقا : الزنقة

جنوبا : موالي حدو

غربا : مطلب التحفيظ عدد 103847 - 23ئ

طالبوا التحفيظ : متمير خديجة بنت احمد بن محمد ومن معها

مطلب رقم 103934 - 23 

اسم امللك : جنني الرمال 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة ، دوار تكابروت 

املساحة التي أظهرها التصميم : 66 س

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابق اول

اجملاورون :  

شماال : الزنقة

شرقا : مراد سويلي 

جنوبا : ادريس بن فينو

غربــا : الزنقة

طالب التحفيظ : خلبير مرمي بنت عبد اهلل بن عباس 

مطلب رقم 103945 - 23 

اسم امللك : تابرجت

دوار  فاطنة،  اللة   ، احرارة  وقيادة حد  اسفي، جماعة  اقليم   : موقعه 

ايت موالي

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 64 آر 11 س

نوعـه : أرض فالحية بها شجرة ويعبرها خط كهربائي 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 38164 - 23

شرقا : الرسم العقاري عدد 58932 - 23

جنوبا : الطريق

غربــا : الرسم العقاري عدد 1420/ز – وورثة املتوكل 

طالب التحفيظ : الرحاطي كمال ابن احملجوب بن مسعود 

مطلب رقم 103970 - 23

اسم امللك : بالد بوخبزة

موقعه : اقليم اسفي، حماعة البدوزة، قيادة اوالد زيد ، دوار الشنينات

املساحة التي أظهرها التصميم : 24 آر 37 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : عبد الرحيم الكرواني ابن الشافعي

شرقا : الطريق- وورثة احلاج بالغالي

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 103975 - 23

غربا : اجلياللي لشهب ابن محمد 

طالب التحفيظ : لعريش السعدية بنت بوجمعة بن بوعزة 

مطلب رقم 103972 - 23 

اسم امللك : لاللة رقية

موقعه : اقليم اسفي، جماعة البدوزة ، قيادة اوالد زيد، دوار اجلليدات 

املساحة التي أظهرها التصميم : 80 آر 45 س

نوعـه : ارض فالحية

اجملاورون :  

شماال : الطريق

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 97790 - 23 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 69373 - -23 و ورثة احلاج ابن كنون

غربا : مطلب التحفيظ عدد 97205 - 23

طالب التحفيظ : حيون محمد ابن احمد بن كبور

مطلب رقم 103974 - 23 

اسم امللك : اخلبازي 02

موقعه : اقليم اسفي، جماعة البدوزة، قيادة اوالد زيد، دوار الشنينات 

املساحة التي أظهرها التصميم : 32 آر 90 س

نوعـه : دار للسكنى سفلية 

اجملاورون :  

شماال : مجاز الدوار- محمد البدوي ابن الفاطمي- حسن خطيبي ابن 

خليفة- جياللي مهيب ابن حماد

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 97919 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 103778 - 23

غربا : الطريق 

طالب التحفيظ : الوديع محمد ابن ادريس بن بوعزة

مطلب رقم 103975 - 23 

اسم امللك : اخلبازي 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة البدوزة، قيادة اوالد زيد، دوار الشنينات 

املساحة التي أظهرها التصميم : 61 آر 32 س
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نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 103970 - 23

شرقا : الطريق – وورثة احلاج بالغالي

جنوبا : خلناتي الوردي- وعبد الرحمان العيسي ابن عيسى ومن معه

غربا : اجلياللي لشهب بن محمد 

طالب التحفيظ : الوديع محمد ابن ادريس بن بوعزة

مطلب رقم 103979 - 23

اسم امللك : الدالية

دوار  عيسى،  السي  دار  قيادة   ، الصعادال  جماعة  اسفي،  اقليم   : موقعه 

العليوات

املساحة التي أظهرها التصميم : 17 آر 41 س

نوعـه : أرض فالحية بها حائط 

اجملاورون :  

شماال : الطريق – ومطلب التحفيظ عدد 39387 - 23

شرقا : ورثة شخماني حسن- والطريق

جنوبا : شخماني ابراهيم – و عبد القادر 

غربا : الزنقة الدوار – ومطلب التحفيظ عدد 30041 - 23

طالب التحفيظ : خيارة اجلياللي ابن احمد بن محمد 

مطلب رقم 103980 - 23

اسم امللك : ب.ب.157.ب.10.9.8.7 

موقعه : اقليم اليوسفية ، جماعة وقيادة الكنتور ، دوار احلانوني

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 هك 20 آر 77 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 103987 - -23 والطريق

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

مطلب رقم 103986 - 23

اسم امللك : ب.ب.157.ب. 2. 1

موقعه : اقليم اليوسفية ، جماعة وقيادة الكنتور ، دوار احلانوني

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 09 آر 61 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : ارض فالحية لفائدة الغير

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : واجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : ارض فالحية لفائدة الغير

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط

مطلب رقم 103987 - 23

اسم امللك : ب.ب.157.ب. 18-17-16-15-14-13-12-11. 

موقعه : اقليم اليوسفية ، جماعة وقيادة الكنتور ، دوار احلانوني

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 هك 41 آر 03 س

نوعـه : أرض فالحية تعبرها طريق

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 103980 - 23

شرقا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

جنوبا : واجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : ارض فالحية لفائدة الغير

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط

مطلب رقم 103989 - 23

اسم امللك : حلرش 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة الشماعية، طريق شيشاوة، حي حلرش

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 10 آر 16 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 11586 - 23

شرقا : ابن الشيخ عبد العالي- ورثة الشيخ احلسني

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 53473 - 23

غربا : الطريق

طالبو التحفيظ : بلماحي عبد املالك ابن اجلياللي بن رحال ومن معه

مطلب رقم 104030 - 23

اسم امللك : الفرنس

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار الشايف 

املساحة التي أظهرها التصميم : 04 آر 75 س

نوعـه : ارض فالحية تخترقها طريق 

اجملاورون :  

شماال : املمناوي زهرة

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 104029 - 23 

جنوبا : ورثة مبارك ابن الهاشمي

غربا : فاطمة لعريض

طالبة التحفيظ : لعريض زهرة بنت محمد بن بوزيد 
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مطلب رقم 104046 - 23

اسم امللك : ملك حلسن وجناة

موقعه : اقليم اليوسفية ، جماعة الشماعية ، حي السرسار 

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 آر 16 س

نوعـه : ارض عارية 

اجملاورون :  

شماال : الهاشمي- رفاس عمر – عطابي خديجة

شرقا : الزنقة 

جنوبا : السماللي عبد القادر- هدماوي ابراهيم 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 54868 - 23

طالبو التحفيظ : السعيد حلسن ابن محمد بن احمد ومن معه 

مطلب رقم 104080 - 23

اسم امللك : حمرية

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة حد احرارة، دوار العطوطات 

املساحة التي أظهرها التصميم : 29 آر 64 س

نوعـه : ارض فالحية بها قناة للماء

اجملاورون :  

شماال : مجاز الدوار

شرقا : الطاهر بنسيف احملجوب- والبوخاري خالد ابن املعطي 

جنوبا : مجاز الدوار 

غربا : الطريق

طالب التحفيظ : بنسيف املهدي ابن احلسني بن احملجوب 

مطلب رقم 104106 - 23

اسم امللك : بالد حرشاوي

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة خط ازكان، دوار خلف اهلل 

املساحة التي أظهرها التصميم : 73 آر 80 س

نوعـه : ارض فالحية يخترقها ط كهربائي 

اجملاورون :  

عدد  التحفيظ  ومطلبي   – الغياثية  ابن  الرحمان  عبد  ورثة   : شماال 

 23 - 97383 - 23 - 103518

شرقا : الرسم العقاري عدد 2429 - 23

جنوبا : الرسم العقاري عدد 79429 - 23

غربا : الطريق 

طالبو التحفيظ : عبد الرحيم كردي ابن ادريس ومن معه 

مطلب رقم 104117 - 23

اسم امللك : الطالوع 03 رقم 01

: اقليم اسفي، جماعة الصعادال، جماعة دار السي عيسى،  موقعه 

دوار اوالد عامر 

املساحة التي أظهرها التصميم : 35 آر 84 س 

نوعـه : أرض فالحية

اجملاورون :  

شماال : مطلب التحفيظ عدد 43326 - 23

شرقا : الطريق السيار اسفي اجلديدة

جنوبا : ورثة رقية خدي 

غربا : مطلب التحفيظ عدد 43326 - 23

طالبو التحفيظ : زكراحي عبد اللطيف ابن احمد بن العربي ومن معه 

مطلب رقم 104140 - 23

اسم امللك : ب.ب.157..ب25-24 - 23-22-21-20-19

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة الكنتور، دوار احلنوني 

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 هك 65 آر 66 س

نوعـه : ارض فالحية تعبرها طريق

اجملاورون :  

شماال : اجملمع الشريف للفوسفاط – مطلب التحفيظ عدد 103987 - 23

شرقا : مطلبي التحفيظ عدد 103960 - 23 – و103981 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 104141 - 23

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

مطلب رقم 104141 - 23

اسم امللك : ب.ب.157..ب 33-32-31-30-29-27-26.34-.

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة وقيادة الكنتور، دوار احلنوني 

املساحة التي أظهرها التصميم : 08 هك 41 آر 21 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق- ومطلب التحفيظ عدد 104140 - 23

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 103981 - 23 

جنوبا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

غربا : اجملمع الشريف للفوسفاط 

طالب التحفيظ : اجملمع الشريف للفوسفاط 

مطلب رقم 104148 - 23

اسم امللك : ضاية احلويجب

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة الكرعاني، دوار اوالد رحو

املساحة التي أظهرها التصميم : 06 هك 28 آر 56 س

نوعـه : ارض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : الطريق – والرسم العقاري عدد 5639/ز

شرقا : الطريق- والرسم العقاري 5639/ذ
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جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 6373 - 23

غربا : فتاحي عبد القادر

طالب التحفيظ : جواد عبد احلق ابن عبد الكبير بن الصادق ومن معه

مطلب رقم 104183 - 23

اسم امللك : ملك املصطفى وعبد اللطيف

موقعه : اقليم اسفي، جماعة سبت اجزولة، دوار اخلرارزة 

املساحة التي أظهرها التصميم : 49 س 

نوعـه : ارض عارية 

اجملاورون :  

شماال : الزنقة

شرقا : العلولي ابراهيم 

جنوبا : الزنقة

غربا : مصطفى الكمري ومن معه 

طالبو التحفيظ : كمري املصطفى ابن ابراهيم بن العربي ومن معه

مطلب رقم 104189 - 23

اسم امللك : ملك مصباح

موقعه : اقليم اليوسفية، جماعة الشماعية، حي املسيرة

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 آر 03 س 

نوعـه : دار للسكنى بها سفلي وطابقني

اجملاورون :  

شماال : لعبودي السعدية

شرقا : الزنقة

جنوبا : االمني العيدية

غربا : زنقة تزنيت

طالب التحفيظ : مصباح عبد احلق ابن محمد بن عمر 

مطلب رقم 104192 - 23

اسم امللك : بالد توفري بن رابح

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة سيدي التيجي، دوار البافرة

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هك 57 آر 13 س

نوعـه : ارض فالحية بها ممر

اجملاورون :  

شماال : الرسم العقاري عدد 67582 - 23

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 94265 - 23

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 94265 - 23

غربا : الرسم العقاري عدد 67582 - 23

طالب التحفيظ : الشيظمي احلسن ابن محمد بن احميدة 

مطلب رقم 110875 - 23

اسم امللك : ملك دهدوه 

موقعه : اقليم اسفي، جماعة وقيادة مول البركي، دوار زاوية مول البركي

املساحة التي أظهرها التصميم : 11 آر 91 س

نوعـه : أرض فالحية 

اجملاورون :  

شماال : ورثة حسن الزيدي- وورثة سيار سعيد 

شرقا : ورثة ادريس بن زيدان 

جنوبا : الطريق

غربا : رضمان كبور

طالبة التحفيظ : دهدوه يزة بنت محمد بن عبد الرحمان 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد 

مطلب رقم 37008 - 23

امللك املسمى : بالد جبودة

الـواقع ب : اقليم اسفي، جماعة وقيادة سيدي عيسى 

طالوب التحفيظ : صالح احلمزي ومن معه

تاريخ التحديد : 14 مارس 2014

 842 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يفسخ  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 18 فبراير 2015.

احملافظ على االمالك العقارية بآسفي

شكيب حيمود     

 

محافظة احلسيمة

مطلب رقم 46362 - 24

اسم امللك : "أمغار "

موقعه : اقليم احلسيمة، جماعة ايت يوسف وعلي ، احملل املدعو : انزاغ.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019 

مساحته : 01ار 01س 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 32383 - 24 

شرقا : أمغار محمد 

جنوبا : الشارع

غربا : أمغار محمد 

طالب التحفيظ : محمد امغار بن عبد اجمليد
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مطلب رقم 61012 - 24

اسم امللك : "سليم"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : اكار ازوكاغ.

وقع حتديده في : 22 اغسطس 2019 

مساحته : 01 اَر 03 س

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري رقم 30735 - 24، الرسم العقاري عدد 30634 - 24 

شرقا : اخلطابي سليمان

جنوبا : الشارع

غربا : الشارع 

طالب التحفيظ : بوعثمان سليم بن امحمد

مطلب رقم 80234 - 24

اسم امللك : "اجلطاري"

موقعه : إقليم احلسيمة، مدينة امزورن، احملل املدعو : شارع فلسطني.

وقع حتديده في : 23 اغسطس 2019 

مساحته : 01 اَر 21 س 

نوعه : أرض بها بناء يتكون من سفلي وطابقني علويني ومرفق بالسطح. 

اجملاورون : 

شماال : الشارع

شرقا : ملك الغير، الرسم العقاري رقم 3349 - 24 

جنوبا : الشارع 

غربا : الغلبزوري محمد 

طالب التحفيظ : اجلطاري محمد بن احمد 

مطلب رقم 91918 - 24

اسم امللك : "بنعمر"

موقعه : إقليم احلسيمة، جماعة الرواضي، احملل املدعو : دوار اشمانا افراس.

وقع حتديده في : 16 سبتمبر 2019 

مساحته : 01 اَر 01 س 

نوعه : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : أحمد بنمار

شرقا : محمد أعراص

جنوبا : الرسم العقاري عدد 25388 و بلحاج محمد

غربا : الشارع 

طالب التحفيظ : بنعمر محمد بن دادي 

مطلب رقم 95336 - 24

اسم امللك : "خلي " 

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : حي سيدي عابد.

وقع حتديده في : 04 اكتوبر 2019 

مساحته : 66 س 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ملك الغير 

شرقا : الشارع 

جنوبا : ملك الغير

غربا : ملك الغير 

طالبة التحفيظ : مليكة خلي بنت مصطفى

مطلب رقم 117510 - 24

اسم امللك : "اخلياري "

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش ، احملل املدعو : تازمورت.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019 

مساحته : 01 ار 06 س 

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني وطابق ثالث بالتراجع.

اجملاورون : 

شماال : الطلحاوي احمد 

شرقا : الرسم العقاري عدد 22236 - 24 

جنوبا : الشارع

غربا : البطيوي حسن، اخلياري عبد القادر 

طالب التحفيظ : أحمد اخلياري بن محمد

مطلب رقم 130978 - 24

اسم امللك : " املطالسي "

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة إمزورن، احملل املدعو : امسيلة اعتمانني

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019 

مساحته : 92 س 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : مطلب حتفيظ عدد 130979 - 24 

شرقا : الشارع

جنوبا : الشارع

غربا : نزيهة والد احلاج وشهيد والد احلاج 

طالبة التحفيظ : فاطمة املطالسي بنت موح



عدد 1104 - 02 رجب 1441 )26 فبراير 2020(1592

مطلب رقم 130979 - 24

اسم امللك : "اوالد احلاج "

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة امزورن ، احملل املدعو : امسيلة اعتمانني.

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2019 

مساحته : 96 س 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 

شماال : ورثة العفاسي 

شرقا : طريق 

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 24-130978

غربا : شهيد اوالد احلاج 

طالب التحفيظ : محمد اوالد احلاج بن محمد

مطلب رقم 48411  - 24

اسم امللك : "املرابط"

موقعه : إقليم احلسيمة دائرة بني ورياغل، جماعة بني حديفة ، احملل 

املدعو : ايكور دوار تيزمورن.

وقع حتديده في : 29 ابريل 2019 

مساحته : 81س 

نوعه : ارض بها بناء يتكون من سفلي وطابق أول ومرفق بالسطح 

اجملاورون : 

شماال : عبد السالم صديقي

شرقا : سعيد ركراكي 

جنوبا : طريق 

غربا : عبد السالم صديقي 

طالبة التحفيظ : متيمونت املرابط بنت عبد املالك

مطلب رقم 91920 - 24

اسم امللك : "تخنوست"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : تخنوست.

وقع حتديده في : 17 اكتوبر 2019 

مساحته : 01 ار 60س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة اخلطابي عمر

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 91921 - 24 

جنوبا : ورثة اخلطابي عمر

غربا : الرسم العقاري عدد 16482 - 24 

طالبة التحفيظ : اخلطابي علية بنت عمر.

مطلب رقم 91921 - 24

اسم امللك : "تخنوست"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : تخنوست.

وقع حتديده في : 17 اكتوبر 2019 

مساحته : 01 ار 47س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة اخلطابي عمر

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 60986 - 24 

جنوبا : ورثة اخلطابي عمر

غربا : مطلب التحفيظ عدد 91920 - 24 

طالبة التحفيظ : اخلطابي علية بنت عمر.

مطلب رقم 95338 - 24

اسم امللك : "القدوري"

موقعه : مدينة احلسيمة، شارع مغراوة.

وقع حتديده في : 04 نوفمبر 2019 

مساحته : 93س 

نوعه : ارض بها بناء من سفلي وطابقني علويني وطابق ثالت بالتراجع.

اجملاورون : 

شماال : البوحلفاوي محمد

شرقا : الرسم العقاري عدد38138 - 24 

جنوبا : طريق

غربا : البوحلفاوي محمد 

طالب التحفيظ : القدوري جمال بن دادي.

مطلب رقم 130980 - 24

اسم امللك : "مجييد"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو : حوز ازكيرن .

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019 

مساحته : 01 ار 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : طريق

شرقا : طريق

جنوبا : طريق

غربا : علي انسي 

طالب التحفيظ : مجييد محمد بن احلسني.

مطلب رقم 130981 - 24

اسم امللك : "مجييد"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو : ابراروز حوز ازكيران 

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019 
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مساحته : 01 ار35 س 

نوعه : ارض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة فتحي محمد عبد السالم

شرقا : قيسي محمد

جنوبا : ورثة فتحي محمد عبد السالم

غربا : ورثة فتحي محمد عبد السالم

طالب التحفيظ : مجييد محمد بن احلسني.

مطلب رقم 130982 - 24

اسم امللك : "مجييد"

موقعه : اقليم احلسيمة، مدينة بني بوعياش، احملل املدعو : ابراروز حوز ازكيران. 

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019 

مساحته : 01 ار02 س 

نوعه : أرض بها بناء من سفلي وطابقني علويني وطابق ثالث بالتراجع 

ومرفق بالسطح 

اجملاورون : 

شماال : طريق

شرقا : عادي جمال

جنوبا : ورثة عبد السالم فتحي

غربا : عبد السالم مجاهد

طالب التحفيظ : مجييد محمد بن احلسني.

مطلب رقم 130989 - 24

اسم امللك : "الرحمة"

موقعه : مدينة احلسيمة، احملل املدعو : واد ابوالي.

وقع حتديده في : 16 ديسمبر 2019 

مساحته : 02 ار41س 

نوعه : ارض عارية

اجملاورون : 

شماال : شارع 

شرقا : الرسم العقاري عدد6029 - 24

جنوبا : الرسوم العقارية عدد 47756 - 24 و32789 - 24 و6029 - 24 

و48427 - 24 و6029 - 24 

غربا : حسن بوغابة

طالب التحفيظ : علي بوغابة بن شعيب

احملافظ على األمالك العقارية باحلسيمة 

ادريس بوزيان    

محافظة احملمدية

مطلب رقم 3676 - 26

اسم امللك : "فدان العشة "

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار أوالد سيدي عبد النبي

نوعه : ارض بها 05 مخازن و أشجار

وقع حتديده في : 26 فبراير 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 19 ار 66 س

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 66266 - 26 

جنوبا : حوري ادريس بن التهامي 

شرقا : مطلب التحفيظ 963 - 49

غربا : الرسم العقاري 49803 - 26 - الرسم العقاري 49752 - 26

طالب التحفيظ : محمد بوزوبع بن هاشم

مطلب رقم 3730 - 26

اسم امللك : "أرض دندونة "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار القواسمة

نوعه : ارض فالحية

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 01 هـ 14 ار 04 س

حدوده : 

شماال : احلاج بلمجدوب 

جنوبا : قسوم قاسم بن موسى 

شرقا : أحمد ولد لشهب

غربا : ورثة الرك

طالبة التحفيظ : مرمي ركن الدين بنت موالي أحمد

مطلب رقم 3749 - 26

اسم امللك : "أرض الرملية "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار العثامنة

نوعه : ارض فالحية

وقع حتديده في : 29 مارس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 21 ار 02 س

حدوده : 

شماال : الطريق الرئيسية 3301 عرضها 20 متر 

جنوبا : الرسم العقاري 39574 - 26 - املصطفى جردي 

شرقا : املصطفى جردي

غربا : مدرسة بئر اخملزن

طالب التحفيظ : املصطفى مرمري بن احمد
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مطلب رقم 3762 - 26

اسم امللك : "أرض الركبة"

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار اوالد سيدي علي واركو

نوعه : ارض فالحية بها أشجار وبناية خفيفة

وقع حتديده في : 31 يوليو 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 11 ار 53 س

حدوده : 

شماال : مسلك عمومي عرضه 10 امتار 

جنوبا : ورثة علي بن موسى 

شرقا : ارتفاق مرور عرضه 03 امتار 

غربا : ورثة عبد السالم بن موسى

طالب التحفيظ : عبد الكبير عاف بن عز الدين

مطلب رقم 3724 - 26

اسم امللك : "الرمالية "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار أوالد الهجالة

نوعه : ارض بها حديقة و سكنى من طابق أرضي و طابق علوي وسطح 

وقع حتديده في : فاحت نوفمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك  : 04 ار 27 س

حدوده : 

شماال : مطلب التحفيظ 2559 - 26 

جنوبا : الرسم العقاري 50028 - 26 

شرقا : سويسي فاطنة

غربا : سويسي موسى

طالبة التحفيظ : اسيا الركادي بنت عبد اجمليد

مطلب رقم 3729 - 26

اسم امللك : "الرمالي الشرقية "

موقعه : احملمدية، جماعة سيدي موسى بن علي دوار مغارات

نوعه : ارض فالحية

وقع حتديده في : 31 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 81 ار 09 س

حدوده : 

شماال : ورثة الشيخ اجلياللي 

جنوبا : ورثة أحمد بن املقدم- ورثة محمد بن ابراهيم 

شرقا : ورثة مغار بن موسى

غربا : ورثة أحمد بن املقدم 

طالبة التحفيظ : مرمي ركن الدين بنت موالي أحمد

مطلب رقم 3763 - 26

اسم امللك : "أرض بنسكيج"

موقعه : احملمدية، جماعة الشالالت دوار اوالد سيدي عبد النبي

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 16 اغسطس 2019

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري لهذا امللك : 08 ار 86 س

حدوده : 

شماال : الرسم العقاري 39158 - 26 

جنوبا : شالوي الشالوي 

شرقا : الطريق الرئيسية 3301 عرضها 20 متر 

غربا : زروالة عبد العزيز

طالب التحفيظ : محمد بنسكيج بن عبد اهلل

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 1377 - 26

اسم امللك : لبنى

موقعه : احملمدية جماعة عني حرودة دوار أوالد يطو

نوعه : ارض عارية

وقع حتديده في : 09 اغسطس 2010

طالب التحفيظ : محمد ناجي بن العربي

 667 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  ان 

بتاريخ 12 اكتوبر 2011

 

مطلب رقم 2915 - 26

اسم امللك : السند

موقعه : احملمدية جماعة سيدي موسى اجملدوب دوار أوالد باحمد

نوعه : ارض فالحية 

وقع حتديده في : 14 فبراير 2012

طالبو التحفيظ : أحمد بورزامي بن محمد و من معه

 752 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  ان 

بتاريخ 29 ماي 2013

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى : اخلياطي

مطلب رقم 3789 - 26 الذي أدرج ملخص مطلب التحفيظ املتعلق به 

باجلريدة الرسمية عدد 1102 بتاريخ 12 فبراير 2020 

بدال من : 

طالب التحفيظ : محمد بوزوبع بن هاشم

اقرأ : 

» BINA DEVELOPPEMENT « طالبة التحفيظ : الشركة املسماة

و الباقي بدون تغيير .

احملافظ على األمالك العقارية باحملمدية 

عبد احلميد سفيان    
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محافظة ورزازات

مطلب رقـم 42087 - 28

اسم امللك : بويزان الكبير

موقعه : اقليم ودائرة زاكورة، جماعة ترناتة، احملل املدعو : اخلرازة.

مساحته : ) 16 ار 70 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها نخيل ؛

حدوده : 

 28  -  42083 عدد  حتفيظ  مطلب  و  بوجمعة  اخلضري  ورثة   : شماال 

وقرميس محمد و العربي باملكي ؛

شرقا : ممر عمومي ؛

جـنوبا : ممر و مصرف ؛

غربا : ورثة اخلضري بوجمعة ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف زاكورة.

مطلب رقـم 42946 - 28

اسم امللك : ضاضوريس

حي   : املدعو  احملل  لزاكورة،  الترابية  اجلماعة  زاكورة،  مدينة   : موقعه 

حاسي بركة.

مساحته : ) 1 ار 6 س(.

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

حدوده : 

شماال : يزة اولديت ؛

شرقا : تزغلي عبد اللطيف ؛

جـنوبا : زنقة ؛

غربا : عدي بن عمر ؛

طالب التحفيظ : السـيد ضوريس بتس اغكمارد بنت والتر.

مطلب رقـم 42765 - 28

اسم امللك : تورتيت نتفضار

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 74 س(.

نـوع امللك : أرض فالحية بها أشجار مثمرة ؛

حدوده : 

شماال : املرابط محمد ؛

شرقا : املرابط محمد ؛

جـنوبا : مصرف ؛

غربا : مسلك ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42805 - 28

اسم امللك : أفود 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 1ار33 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : خربوش محمد ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : دناري محمد ؛

غربا : خربوش محمد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42806 - 28

اسم امللك : داو ارتي نايت باموسى

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 93 س(.

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : محمد اوباها ؛

شرقا : ورثة ايت خوماس ؛

جـنوبا : زهير ابراهيم ؛

غربا : مسلك ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42834 - 28

اسم امللك : تغزوت )1(

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 66 س(.

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : أيت القاضي أحمد ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : بن علي أوموسى ؛

غربا : املسافر احلسني ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42835 - 28

اسم امللك : تغزوت )2(

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.
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مساحته : ) 2 ار 56 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : ايت إكن محمد و ايت املودن املدني ؛

شرقا : ؛

جـنوبا : ممر ؛

غربا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42836 - 28

اسم امللك : تغزوت 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 1 ار 94 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار متنوعة ؛

حدوده : 

شماال : أيت حلسن أعلي حماد و أيت القاضي أحمد ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : ممر ؛

غربا : ايت اكن محمد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42849 - 28

اسم امللك : تغزوت 5

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 2 ار 11 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : امزيان محمد و ورثة أزارا ؛

شرقا : ؛

جـنوبا : ايت اطو حامد ؛

غربا : مسلك ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42850 - 28

اسم امللك : اورتي لوصيت اكرض نورتان

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 4 ار 74 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : ايت مسعود محمد و أرض جماعية ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : أيت مبوسى محمد و سيان مهدي ؛

غربا : بادون ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42851 - 28

اسم امللك : دار أزضالن

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 1 ار 95 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : التحديد االداري 676 و ايت اكن عبد اهلل ؛

شرقا : ممر و التحديد االداري 676 ؛

جـنوبا : ايت ايكن حلسن و التحديد االداري 676 ؛

غربا : مسلك ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42852 - 28

اسم امللك : اخف نبيرو 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 1 ار 54 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : أيت أتو أمزيان ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : أيت حلسن علي حامد ؛

غربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42853 - 28

اسم امللك : تورتيت اخف نبيرو

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 96 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية بها أشجار ؛

حدوده : 

شماال : أيت يحيى محمد ؛

شرقا : أيت مسعود محمد ؛

جـنوبا : الديناري محمد ؛

غربا : مسلك للمرور ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42867 - 28

اسم امللك : اكماضن

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 90 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : أيت عبد الرحمان عبد اهلل ؛

شرقا : مسلك للمرور ؛

جـنوبا : ملان محمد ؛

غربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42868 - 28

اسم امللك : أكزم إكماضن

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 1 ار 20 س(.

نـوع امللك : أرض فالحية بها أشجار ؛

حدوده : 

شماال : أزارا احلسني ؛

شرقا : أزارا احلسني ؛

جـنوبا : أيت حمازي حامد ؛

غربا : أمزان محمد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42869 - 28

اسم امللك : بوفرسيك 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 31 س(.

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : أيت القاضي أحمد ؛

شرقا : أحرور احلسني ؛

جـنوبا : مصرف ؛

غربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42870 - 28

اسم امللك : تورتيت إسبزك

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 93 س(.

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : خربوش محمد ؛

شرقا : عالل عبد اهلل ؛

جـنوبا : مصرف ؛

غربا : مسلك للمرور ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42871 - 28

اسم امللك : بوفرسيك 3

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 74 س(.

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : أيت عتو حمد ؛

شرقا : أيت عتو عبد اهلل ؛

جـنوبا : أيت عيسى حلسن ؛

غربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42872 - 28

اسم امللك : بوفرسيك 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.
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مساحته : ) 23 س(.

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : عالل عبد اهلل ؛

شرقا : أيت إيكن عبد اهلل ؛

جـنوبا : ملان محمد ؛

غربا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42892 - 28

اسم امللك : داو الروضة 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 91 س(.

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : أيت إكن أحمد ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : أيت عبيد حلسن ؛

غربا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42893 - 28

اسم امللك : داو الروضة 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 32 س(.

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : أيت حمازي أحمد ؛

شرقا : مرابط محمد و مصرف ؛

جـنوبا : أيت عبد الرحمان أحمد ؛

غربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42894 - 28

اسم امللك : داو الشيخ

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت أيت ضوشن.

مساحته : ) 66 س(.

نـوع امللك : أرض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : سيدان املهدي ؛

شرقا : مصرف ؛

جـنوبا : هاني محمد ؛

غربا : مسلك للمرور ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42788 - 28

اسم امللك : داو أبادون بوغراس

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مساحته : ) 8 ار 59 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : ممر ؛

شرقا : أبادون ؛

جـنوبا : مرابيط محمد و ورثة ايت سي علي املدني ؛

غربا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42787 - 28

اسم امللك : مترسالت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مساحته : ) 1 ار 65 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : مبتول ابراهيم ؛

غربا : مبتول ابراهيم ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42786 - 28

اسم امللك : تاغالنت نومغار

موقعه : اقليم ورزازت دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مساحته : ) 2 ار 93 س(.
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نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار لوز ؛

حدوده : 

شماال : ورثة هاني عبد الرحمان و ايت عبيد محمد ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : مصرف ؛

غربا : ايت املودن حامد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42785 - 28

اسم امللك : تاغالنت لوصت 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مساحته : ) 2 ار 90 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : مصرف ؛

جـنوبا : ايت القاضي احمد ؛

غربا : ايت القاضي احمد ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42784 - 28

اسم امللك : تاغالنت لوصيت 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مساحته : ) 4 ار 36 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : ايت القاضي احمد ؛

شرقا : ايت اكن محمد ؛

جـنوبا : ايت اكن محمد و مبتول ابراهيم ؛

غربا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42766 - 28

اسم امللك : الفدان التحتاني

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ات ضوشن.

مساحته : ) 10 ار 09 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : ايت عيسى حلسن و ايت اكن حلسن ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : خربوش عبد الرحمان و ايت عتو احمد ؛

غربا : ممر ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42767 - 28

اسم امللك : بويلماون 2

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مساحته : ) 2 ار 59 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : ايت موسى محمد بن حمو ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : مصرف ؛

غربا : مصرف ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42768 - 28

اسم امللك : بويلماون 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مساحته : ) 2 ار 84 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : خربوش عبد الرحمان و مسعو محمد بن امحمد ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : ايت حلسن اوعلي حامد و ايت عتو محمد ؛

غربا : خربوش عبد الرحمان ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42801 - 28

اسم امللك : افود 1

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.
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مساحته : ) 92 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية بها اشجار لوز ؛

حدوده : 

شماال : زهير ابراهيم ؛

شرقا : ايت القاضي حلسن ؛

جـنوبا : ايت عبو احلسني ؛

غربا : زهير براهيم ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42802 - 28

اسم امللك : تغمرت

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مساحته : ) 2ار 80 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : ايت حلسن اوعلي حامد و ايت اكن حلسن ؛

شرقا : امزيان محمد ؛

جـنوبا : امزيان محمد ؛

غربا : ممر عمومي ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42803 - 28

اسم امللك : داو ابادون

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مساحته : ) 64 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : مصرف ؛

شرقا : ابادون ؛

جـنوبا : ايت اكن حلسن ؛

غربا : ايت عيسى حلسن ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

مطلب رقـم 42804 - 28

اسم امللك : امي القصر

موقعه : اقليم ورزازات دائرة امرزكان، جماعة وسلسات، احملل املدعو : 

تسليت ايت ضوشن.

مساحته : ) 99 س(.

نـوع امللك : ارض فالحية ؛

حدوده : 

شماال : مبتول ابراهيم ؛

شرقا : ممر ؛

جـنوبا : سيدان املهدي ؛

غربا : احرور احلسن ؛

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة ينوب عنها ناظر أوقاف ورزازات.

احملافظ على األمالك العقارية بورزازات

املصطفى فخري    

 

محافظة سيدي قاسم 

إعالن عن انتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني الدفالي"

إقليم سيدي قاسم، دائرة تالل الغرب، 

جماعة عني الدفالي وقيادة عني الدفالي. 

ينهي  أن  يشرفه  قاسم  بسيدي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  أخر  أ  العموم  لعلم 

الدفالي"  "عني  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

إقليم سيدي قاسم دائرة تالل الغرب قيادة عني الدفالي جماعية عني 

الدفالي، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداءا من نشر هذا االعالن طبقا 

 1398 األولى  10 جمادى  في  املؤرخ   174-69-1 عدد  الشريف  للظهير 

املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :  

 -  16776  -  16824  -  16870  -  16871  -  16895  -  16911  -  16933  

  17479 - 16952 - 16957 - 16995 - 17003 - 17075 - 17170 - 17228

  18069 - 18096 - 17229 - 17263 - 17321 - 17329 - 17342 - 17398

  18140 - 18142 - 18153 - 17516 - 17534 - 17861 - 17979 - 18048

  19442 - 19450 - 19459 - 19463 - 18109 - 18118 - 18129 - 18135

  19471 - 19475 - 19480 - 19489 - 19495 - 18170 - 19248 - 19441

  19505 - 19509 - 19554 - 19569 - 19573 - 19574 - 19469 - 19470

  19581 - 19583 - 19588 - 19590 - 19591 - 19598 - 19604 - 19496

 -  19618  -  19619  -  19620  -  19627  -  19630  -  19632  -  19634
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  19694 - 19636 - 19639 - 19641 - 19642 - 19643 - 19646 - 19653

  19754 - 19756 - 19669 - 19670 - 19679 - 19682 - 19683 - 19687

  19770 - 19773 - 19850 - 19700 - 19705 - 19720 - 19742 - 19748

  19876 - 19889 - 19890 - 19896 - 19759 - 19763 - 19764 - 16766

  19907 - 19914 - 19916 - 19922 - 19926 - 19860 - 19865 - 19866

  19958 - 19998 - 19999 - 20193 - 20210 - 20223 - 19898 - 19905

  20247 - 20313 - 20326 - 20327 - 20328 - 20596 - 20599 - 19929

  22285 - 20858 - 22232 - 22236 - 22242 - 22245 - 22250 - 22257

  22321 - 22322 - 22260 - 22264 - 22265 - 22275 - 22280 - 22283

  22349 - 22350 - 22359 - 22288 - 22294 - 22299 - 22308 - 22315

  22374 - 22378 - 22380 - 22383 - 22325 - 22340 - 22341 - 22347

  22391 - 22392 - 22393 - 22404 - 22412 - 22363 - 22365 - 22370

  22425 - 22426 - 22444 - 22455 - 22456 - 22460 - 22389 - 22390

  22461 - 22474 - 22478 - 22480 - 22505 - 22516 - 22531 - 22424

  24869 - 22589 - 22633 - 22642 - 22728 - 22916 - 24513 - 24621

  25049 - 25074 - 24685 - 24733 - 24763 - 24770 - 24853 - 24854

  25215 - 25233 - 25299 - 24881 - 24882 - 24892 - 24920 - 24929

25395 -22342 - 25167 - 25171 - 25175 - 25196

الكل حتت عدد 30

 احملافظ على االمالك العقارية بسيدي قاسم بالنيابة 

         يحي حساني

 

محافظة تيزنيت

مطلب رقم 31-14704

امللك املسمى : " أبو الدهب "

موقعه : جماعة وقيادة أكلو دائرة واقليم تيزنيت باحملل املدعو" دو تركا 

ثالث حجاج " 

مساحته : 02 هـ 08 آ 19 س ،

نوعه : أرض بورية فالحية ، 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 17704 - 09 ،

شرقا : ورثة امليوت ،

جنوبا : رع رقمي 13055-31 و31-11848 ،

غربا : رع رقمي 11848-31 بعضا و 7108-31 وملك الغير بعضا آخر،

طالبو التحفيظ : السيدة فاطمة عياد بنت جامع ومن معها .

مطلب رقم 31-61304

امللك املسمى : " راشيد "

باحملل  ايفني  سيدي  واقليم  دائرة  مستي  وقيادة  جماعة   : موقعه 

املدعو" بوزركي " 

مساحته : 02 هـ 31 آ 35 س ،
نوعه : أرض بها قطعتني عاريتني االولى بجزء منها بها بناية سفلية 
والثانية  وممر  ويخترقها خط كهربائي  الصبار  ونبات  الزيتون  واشجار 

بها نبات الصبار، 
اجملاورون : 

القطعة االولى
شماال : البشير أبودرار ،

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-12474 ،
جنوبا : ممر والطريق الوطنية رقم 12 اجتاه سيدي ايفني ،

غربا : البشير أبودرار ،
القطعة الثانية

شماال : الطريق الوطنية رقم 12 اجتاه سيدي ايفني 
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 12474-31 وملك الغير ،

جنوبا : واد ،
غربا : البشير أبودرار ،

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان راشيد بن امبارك .

مطلب رقم 31-71215
امللك املسمى : " جنان احلاجة مسعودة "

موقعه : جماعة صبويا قيادة مستي دائرة واقليم سيدي ايفني باحملل 
املدعو" دوار أهل الديب " 

مساحته : 63 آ 56 س ،
نوعه : أرض عارية بها نبات الصباروجزء منها محاطة بسور، 

اجملاورون : 
شماال : سوكة بعضا وسيدي أحمد وأهل الديب بعضا آخر،

شرقا : ممر وورثة ابراهيم الديب ،
جنوبا : ورثة ابراهيم الديب وسوكة ،

غربا : سوكة ،
طالب التحفيظ : السيد الديب يحضيه بن الطاهر.

مطلب رقم 31-127144
امللك املسمى : " بوهنب 1 "

باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  جرار  أوالد  قيادة  الركادة  جماعة   : موقعه 
املدعو" دوار الكصايب " 
مساحته : 05 آ 24 س ،

نوعه : أرض محاطة بسور، 
اجملاورون : 

شماال : الطريق الوطنية رقم 1 اجتاه ادغ ،
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 31-127145 ،

جنوبا : مبارك بن احلسن بن عيسى وحسني عز الدين ،
غربا : ممر عمومي ،

طالب التحفيظ : السيد مصطفى بوهنب بن ابراهيم .

مطلب رقم 31-138761
امللك املسمى : " بها اوزدا "

املدعو"  باحملل  تيزنيت  واقليم  دائرة  أكلو  وقيادة  جماعة   : موقعه 
تضوارت " 
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مساحته : 01 هـ 23 آ 32 س ،
نوعه : أرض فالحية ، 

اجملاورون : 
شماال : مطلب التحفيظ رقم 56897 - 31 ،

شرقا : واد متدغوست ،
جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 31-16147 ،

غربا : مطلب التحفيظ رقم 31-56972 ،
طالب التحفيظ : السيد مصطفى بلي بن حسن .

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بتيزنيت
البشير أصوفي   

 

محافظة الصويرة

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي غامن"

دائرة آيت داوود اقليم الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن   
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 
غامن"  "سيدي  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 
دائرة آيت داوود اقليم الصويرة، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من 
نشر هذا االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 1-69-174 املؤرخ في 10 

جمادى االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :
  61214 - 61208 - 61202 - 61191 - 60937 - 60936 - 60934 - 60933
  61445 - 61441 - 61421 - 61381 - 61380 - 61293 - 61281 - 61276
  61548 - 61544 - 61518 - 61516 - 61485 - 61484 - 61458 - 61449
  61704 - 61702 - 61679 - 61651 - 61650 - 61648 - 61629 - 61623

 - 61770 - 61758 - 61725
الكل حتت عدد 35

إعالن عن إنتهاء حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي اسحاق"

اقليم ودائرة الصويرة.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بالصويرة  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن   
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  آخر  أن  العموم 
اسفله الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي اسحاق" 
اقليم ودائرة الصويرة، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من نشر هذا 
10 جمادى  1-69-174 املؤرخ في  االعالن طبقا للظهير الشريف عدد 

االولى 1398 املوافق 25 يوليو 1969 وهي كالتالي :
  20218 - 20186 - 20156 - 17976 - 23281 - 22010 - 16792 - 15481
  18293 - 16848 - 14799 - 13765 - 24529 - 21802 - 21692 - 21502

  18346 - 18027 - 16392 - 23887 - 23886 - 23804 - 23776 - 18771
  23885 - 20974 - 20704 - 20677 - 20459 - 20160 - 20147 - 19109

24404 - 24310
الكل حتت عدد 35

احملافظ على االمالك العقارية بالصويرة
    ربيع شركي

 

محافظة العرائش

إصالح خطأ مادي - يتعلق باملطلبني 32780 و32781 - 36.

الذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظهما  باجلريدة 
الرسمية عدد 1101 بتاريخ 05 فبراير 2020 

عوضا عن : 
طالب التحفيظ : ناظر أوقاف القصر الكبير.

إقرأ : 
طالب التحفيظ : ناظر أوقاف العرائش.

والباقي بدون تغيير.
احملافظ على االمالك العقارية بالعرائش

     العربي الظريف

 

محافظة تاونات

مطلب رقم 63832 - 37
اسم امللك : " فدان احليط " .

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني لكدح دوار احماري . 
وقع حتديده في : 7 فبراير 2019 ،

مساحته : 23 ار 16 س .
نوعه : ارض فالحية بها أشجار الزيتون . 

شماال : لشقر محمد ؛ 
شرقا : رسم عقاري عدد 3711 - 37 ؛ 

جنوبا : طالب التحفيظ ؛ 
غربا : ليوبي اخلمار 

طالب التحفيظ : ادريس لشقر بن احمد . 

مطلب رقم 63889 - 37
اسم امللك : " الرصيفة " .

موقعه : إقليم تاونات دائرة تيسة جماعة عني عائشة دوار أوالد عمار . 
وقع حتديده في : 11 يونيو 2019 ،

مساحته : 03 ار 36 س .
نوعه : ارض بها بناية من طابق ارضي و بناية أخرى خفيفة و أشجار فواكه . 

شماال : عبد اهلل السطي بن اجلياللي و محمد السطي بن اجلياللي 
و من معه ؛ 
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شرقا : محمد البالدي بن حلسن ؛ 
جنوبا : الرسم العقاري عدد 4713 - 37 و ممر خاص لطالبة التحفيظ ؛ 

غربا : احمد فتاح بن فرياط . 
طالبة التحفيظ : فطيمة الزهر بنت العربي . 

مطلب رقم 63839 - 37
اسم امللك : " قري عمراني " .

موقعه : إقليم و بلدية تاونات جماعة تاونات حي الدشيار حومة أوالد سليمان. 
وقع حتديده في : 4 مارس 2019 ،

مساحته : 02 ار 19 س .
نوعه : ارض بها بناية من طابق سفلي و ارض عارية . 

شماال : زنقة عرضها متغير ؛ 
شرقا : ورثة أوالد قاسم الدياني ؛ 

جنوبا : زنقة عرضها متغير ؛ 
غربا : ساحة عمومية . 

طالبو التحفيظ : ثريا الفاسي بنت التهامي ومن معها . 

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب  التحفيظ الواقعة 
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي امحمد بلحسن"

إن احملافظ على االمالك العقارية بتاونات يشرفه أن ينهي لعلم العموم 
الواقعة  املذكورة أسفله  املطالب  للتعرض على حتفيظ  أجل  آخر  أن 
مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "سيدي امحمد بلحسن"الكائنة 
باجلماعة القروية سيدي امحمد بلحسن قيادة أوالد عليان دائرة تيسة 
االعالن  ابتداء من نشر هذا  بعد مضي شهرين  ينتهي  تاونات  إقليم 
املؤرخ في    1-69-174 الرسمية طبقا للظهير الشريف عدد  باجلريدة 

10جمادى االولى 1398 املوافق ل 25 يوليو 1969:

  15307 - 15210 - 15208 - 15179 - 15161 - 13636 - 13635 - 12809
  17230 - 16694 - 16693 - 16652 - 16263 - 16032 - 15644 - 15558
  17629 - 17611 - 17607 - 17540 - 17532 - 17513 - 17447 - 17261
  18223 - 18133 - 18131 - 18073 - 18070 - 18069 - 18056 - 17895
  18246 - 18241 - 18237 - 18233 - 18230 - 18229 - 18226 - 18225
  18266 - 18264 - 18262 - 18261 - 18254 - 18251 - 18250 - 18249
  18313 - 18308 - 18305 - 18303 - 18302 - 18291 - 18278 - 18269
  18601 - 18598 - 18595 - 18591 - 18584 - 18561 - 18506 - 18399
  18625 - 18624 - 18622 - 18621 - 18618 - 18617 - 18614 - 18611
  18693 - 18642 - 18637 - 18636 - 18630 - 18629 - 18627 - 18626
  18949 - 18948 - 18945 - 18941 - 18940 - 18937 - 18868 - 18768
  19178 - 19177 - 19175 - 19174 - 18998 - 18971 - 18954 - 18950
  19195 - 19194 - 19192 - 19191 - 19189 - 19186 - 19183 - 19180
  19856 - 19735 - 19488 - 19202 - 19201 - 19198 - 19197 - 19196
  20177 - 20099 - 19955 - 19954 - 19864 - 19861 - 19860 - 19859
  20286 - 20229 - 20218 - 20209 - 20202 - 20197 - 20192 - 20185
  21188 - 20978 - 20935 - 20884 - 20883 - 20882 - 20825 - 20814
  21427 - 21416 - 21392 - 21363 - 21358 - 21343 - 21342 - 21289
  22663 - 22649 - 22638 - 22623 - 21871 - 21870 - 21858 - 21514
  22850 - 22754 - 22753 - 22747 - 22729 - 22728 - 22675 - 22672

  23059 - 23054 - 23053 - 23047 - 23044 - 23040 - 23000 - 22917

  23134 - 23133 - 23131 - 23127 - 23117 - 23099 - 23078 - 23071

  23293 - 23291 - 23290 - 23269 - 23211 - 23168 - 23146 - 23135

  24092 - 24091 - 24090 - 24089 - 24085 - 23342 - 23297 - 23296

  24819 - 24688 - 24526 - 24480 - 24474 - 24468 - 24411 - 24099

  25390 - 25386 - 25281 - 25003 - 24986 - 24920 - 24914 - 24877

  25712 - 25678 - 25444 - 25415 - 25403 - 25402 - 25401 - 25395

  26348 - 26109 - 26072 - 25971 - 25894 - 25888 - 25781 - 25714

  27125 - 27124 - 27120 - 27116 - 27109 - 27102 - 26769 - 26768

  27879 - 27878 - 27872 - 27869 - 27864 - 27691 - 27344 - 27256

.27950 - 27949 - 27941 - 27937 - 27933 - 27880

الكل حتت رقم 37

احملافظ على األمالك العقارية بتاونات 

بن طامة يوسف     

 

محافظة تارودانت

مطلب رقم 18090 - 39

اسم امللك : » الناعورة « .

دائرة  امحلة  اوالد  قيادة  البيضاء  الكدية  اياللة جماعة  دوار   : موقعه 

اوالد تامية اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 08 ابريل 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 56 ار 79 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : احميدة بن احمد؛ 

شرقا : الطريق؛

جنوبا : دمية بنت مبارك؛

غربا : الرسم العقاري عدد 9595/س؛

طالبو التحفيظ : السيد عبد الهادي رشدي بن محمد ومن معه.

مطلب رقم 28373 - 39

اسم امللك : » الكفتي « .

موقعه : دوار اوالد الغزال بلدية تارودانت.

وقع حتديده : 08 نوفمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 93 ار 41 س.

نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 7286 - 39 واملزود؛ 

شرقا : املصرف والطريق؛

جنوبا : الطريق؛

غربا : مصرف؛

طالب التحفيظ : السيد احلاج محمد النابلي بن ميلود.
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مطلب رقم 28436 - 39
اسم امللك : » بوجوابي « .

موقعه : مزارع بوتاريالت البرانية بلدية تارودانت.
وقع حتديده : 19 ديسمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 20 ار 73 س.
نوعه : ارض فالحية.

اجملاورون : 
شماال : الطريق واملصرف؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 36817 - 39؛
جنوبا : بازي محمد؛

غربا : الطريق؛
طالبو التحفيظ : السيدة الزهرة االهجوج بنت كبور ومن معها.

مطلب رقم 28447 - 39
اسم امللك : » ملك اشهبون « .

موقعه : دوار اوالد الغزال بلدية تارودانت.
وقع حتديده : 24 ديسمبر 2018.

املساحة التى اظهرها التصميم : 77 س.
نوعه : دار للسكن سفلية دات طابقني علويني.

اجملاورون : 
شماال : خلوفي ابراهيم؛ 

شرقا : الطريق؛
جنوبا : الطريق؛

غربا : خلوفي ابراهيم؛
طالب التحفيظ : السيد اشهبون يوسف بن محمد.

مطلب رقم 28534 - 39
اسم امللك : » فدان عياد بالسطاح « .

متالوكت  قيادة  مخلوف  ايت  جماعة  كروم  ايت  دوار  مزارع   : موقعه 
اقليم تارودانت.

وقع حتديده : 14 فبراير 2019.
املساحة التى اظهرها التصميم : 03 هـ 32 ار 22 س.

نوعه : ارض فالحية.
اجملاورون : 

شماال : ورثة عبد الرحمان؛ 
شرقا : ايت شيباني العربي؛

جنوبا : الطريق؛
غربا : امبارك بن كادي و عمر بن كادي؛

طالب التحفيظ : السيد كبور املاسي بن سعيد.

مطلب رقم 28582 - 39
اسم امللك : » ملك ابوري « .

موقعه : الزيدانية مدينة تارودانت.
وقع حتديده : 04 مارس 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 04 ار 75 س.
نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 
شماال : الطريق وورثة اخلضير؛ 

شرقا : الرسم العقاري عدد 21300 - 39 واملعلم احمد؛
جنوبا : املعلم احمد والطريق؛

غربا : الطريق؛
طالبو التحفيظ : السيد ابوري علي بن احلسني ومن معه.

مطلب رقم 28711 - 39
اسم امللك : » ملك السهب « .

موقعه : حي الشنينات بلدية اوالد تامية اقليم تارودانت.
وقع حتديده : 12 يونيو 2019.

املساحة التى اظهرها التصميم : 01 ار 72 س.
نوعه : ارض عارية.

اجملاورون : 
شماال : عبد اهلل اوسايد و حسن اخراز؛ 

شرقا : الطريق؛
جنوبا : املعلم احمد والطريق؛

غربا : احمد اخملفي؛
طالبو التحفيظ : السيد بوهراس سعيد بن احلسن ومن معه.

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 9777 - 39
اسم امللك : " ملك ورا " 

موقعه : بدوار تكاديرت جماعة سيدي واعزيز قيادة تافنكولت اقليم تارودانت،
وقع حتديده في : 15 نوفمبر 2005.

طالبو التحفيظ : السيد ركيتي الصديق بن حلسن ومن معه.
ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

23 يناير 2013 عدد 734. 

مطلب رقم 15504 - 39
اسم امللك : " الرمل " 

موقعه : فوق تارغونت حتت ساقية تاللت بلدية تارودانت .
وقع حتديده في : 03 ماي 2010.

طالبة التحفيظ : السيدة اسماء شاريز بنت ادريس.
ان هدا االعالن يبطل االعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية املؤرخة في 

03 نوفمبر 2010 عدد 618. 

إعالن جديد عن انتهاء التحديد ملطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة *املهادي* 

اقليم تارودانت.

لعلم  ينهي  ان  يشرفه  بتارودانت  العقارية  االمالك  على  احملافظ  إن 
الواقعة  التالية  املطالب  حتفيظ  على  للتعرض  اجل  اخر  أن  العموم 
اقليم  تامية  اوالد  *املهادي*دائرة  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة 
تارودانت ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن 
االولى  10 جمادى  في  املؤرخ   1-69-174 عدد  الشريف  للظهير  طبقا 

1389 املوافق 25 يوليو 1969.
.39 -  22143 - 39 -  20723
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إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى * االمل 329 * 

موضوع مطلب التحفيظ عدد 5448 - 39

الكائن باحملل املدعو باب البرج متزضاوت مدينة تارودانت

الذي نشرت خالصة اصالحية له باجلريدة الرسمية عدد 953

بتاريخ 05 ابريل 2017. 

حيث يقرأ : 

ستتابع من أالن فصاعدا في اسم السيد و السيدات : 

1 - اخلياطي محمد العربي بن عبد السالم بنسبة 30/63

2 - اخلياطي الزهرة بنت عبد السالم بنسبة 15/63

3 - اخلياطي ثورية بنت عبد السالم بنسبة 15/63

4 - رقية احلافظي بنسبة 03/63

املطلب  لهذا  تدعيما  املودعة سلفا  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  ودلك 

وكدا حسب : 

- إشهاد عرفي مصحح االمضاءات في 07 و 08 و 13 فبراير 2017.

- نسخة طبق األصل لوكالة عدلية محررة في 13 يناير 2017.

- نسخة عقد قسمة عدلي محرر أصله في 09 يوليو 1941.

- نسخة عقد اراثة عدلي محرر أصله في 20 نوفمبر 1992.

- عقد اراثة عدلي محرر في 26 اغسطس 1999.

- نسخة عقد وصية عدلي محرر أصله في 23 ابريل 1999.

- موجب تقدمي عدلي محرر في 12 سبتمبر 1999.

- نسخة عقد وكالة عدلي محرر أصله في 02 مارس 1998.

- 4 شواهد مطابقة اإلسم مؤرخة في 08 يونيو 2015.

- 4 نسخ موجزة من رسم الوالدة مؤرخة في 08 يونيو 2015.

- نسخة موجزة من رسم الوفاة مؤرخة في 09 اغسطس 1999.

- شهادة مطابقة اإلسم مؤرخة في 10 فبراير 2017.

- نسخة موجزة من رسم الوالدة مؤرخة في 10 فبراير 2017.

- حكم ابتدائي عدد 123 ملف رقم 13/03 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2004 .

- قرار استئنافي عدد 550 ملف رقم 119/05 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2006 .

- قرار محكمة النقض عدد 4782 ملف رقم 4125/1/1/2010 الصادر 

بتاريخ 30/20/2012.

بدال من : 

ستتابع من أالن فصاعدا في اسم السيدو السيدات : 

1 - اخلياطي محمد العربي بن عبد السالم بنسبة 30/60

2 - اخلياطي الزهرة بنت عبد السالم بنسبة 15/60

3 - اخلياطي ثورية بنت عبد السالم بنسبة 15/60

4 - رقية احلافظي بنسبة 03/60 

املطلب  لهذا  تدعيما  املودعة سلفا  الوثائق  نفس  إلى  استنادا  ودلك 

وكدا بناءا على : 

- حكم ابتدائي عدد 123 ملف رقم 13/03الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2004 .

 19 بتاريخ  119/2009الصادر  رقم  ملف   550 عدد  استئنافي  قرار   -

ديسمبر 2006 .

- قرار محكمة النقض عدد 4782 ملف رقم 4125/1/1/2010 الصادر 

بتاريخ 30/20/2012 .

والباقي بدون تغيير

احملافظ على األمالك العقارية بتارودانت

عبد اهلل ارمو     

محافظة بركان 

مطلب رقم 8111 - 40

اسم امللك :  " تيجوين ".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة رسالن دوار تيجوين.

وقع حتديده في : 08 ماي 2019.

نوعه : ارض فالحية بها اشجار اللوز و بناء متالشي. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 02 هـ 98 آر 90 س. 

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ عدد 6779 - 40؛ وورثة محمد بن علي شالفة؛

شرقا : مطلب التحفيظ عدد 6780 - 40 و مطلب التحفيظ عدد 6781 - 40؛ 

جنوبا : ممر عمومي معبد؛

غربا : الرسم العقاري عدد 60716  - 40؛

طالبو التحفيظ : يامنة اسعيدي بنت امليلود ومن معها.

مطلب رقم 8112 - 40

اسم امللك :  " ملك الوشاني".

موقعه : اقليم بركان دائرة احفير جماعة اغبال دوار عديني.

وقع حتديده في : 09 ماي 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 30 آر 11س . 

اجملاورون : 

شماال : االمالك اخملزنية ؛

شرقا : وشاني الطيب؛

جنوبا : الطريق الوطنية ؛

غربا : ورثة وشاني حبيبة وورثة وشاني عائشة؛

طالبة التحفيظ : الوشاني كرمية بنت محمد.

مطلب رقم 8122 - 40

اسم امللك :  " سهب ملغادر1".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار اوالد امتيم.

وقع حتديده في : 21 ماي 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 1 هـ 72 ار 06 س . 

اجملاورون : 

شماال : واد ؛

شرقا : اوالد محمد امزيان ؛

جنوبا : ممر عمومي بعرض 6 امتار ؛

غربا : اوالد اجملاطي؛

طالب التحفيظ : قويدر طلحة بن محمد . 

مطلب رقم 8124 - 40

اسم امللك :  " الوجلة".

موقعه : اقليم بركان مدينة أحفير حي لبغادة.

وقع حتديده في : 22 ماي 2019.



عدد 1104 - 02 رجب 1441 )26 فبراير 2020(1606

نوعه : ارض محاطة بصور بها غرفة و مرحاض. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 ار 85 س . 

اجملاورون : 

شماال : ممر بعرض 04 امتار؛ 

شرقا : كستاري حبيبة و شنوف فاطنة؛ 

جنوبا : ممر بعرض 4 امتار ؛

غربا : طويل اسماعيل؛

طالب التحفيظ : الورادي يحي بن محمد . 

مطلب رقم 8129 - 40

اسم امللك :  " كلتت حلمارة".

موقعه : اقليم بركان دائرة أكليم جماعة رسالن دوار قنني.

وقع حتديده في : 10 يونيو 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ 23 ار 83 س . 

اجملاورون : 

شماال : واد و الرسم العقاري عدد 54764 - 40 ؛ 

شرقا : مطاب التحفيظ عدد 2872 - 40؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 49181 - 40 ؛

غربا : ممر عمومي بعرض 06 امتار وواد؛

طالب التحفيظ : عيسى اسمعلي ابن عمرو . 

مطلب رقم 8131 - 40

اسم امللك :  "عركوب حلم".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اجدير.

وقع حتديده في : 21 يونيو 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 59آر18 س . 

اجملاورون : 

شماال : بوجيدة حسن بن سالم، واليماني حماد، و ورثة الكزاز محمد 

بن احمد، وممر بعرض 10امتار؛ 

شرقا : دحماني يحي بن اعمر و بوجيدة عبد القادر؛ 

جنوبا : ورثة بوجيدة محمد بن ميمون بن بوعزة ؛

غربا : ممر عمومي بعرض 10 امتار؛

طالب التحفيظ : محمد بوجيدة ابن سالم .

مطلب رقم 8133 - 40

اسم امللك :  "تاوريرت اوزرو".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة تافوغالت دوار اوالد معمر.

وقع حتديده في : 27 يونيو 2019.

نوعه : ارض فالحية بها شجر اللوز. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 83 ار 53 س . 

اجملاورون : 

شماال : واد؛ 

شرقا : ورثة عزمياني ميمون؛ 

جنوبا : ورثة عزمياني ميمون ؛

غربا : ورثة محمد بن محمد بن البشير؛

طالب التحفيظ : محمد عزمياني بن محمد .

مطلب رقم 8166 - 40

اسم امللك :  " بن ستوت".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار اوالد علي.

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية بها شجر اللوز. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 96 ار 46 س . 

اجملاورون : 

شماال : الرماش عمر؛ 

شرقا : ممر عمومي بعرض 10 امتار؛ 

جنوبا : ميمون غلوش ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 53448 - 40؛

طالب التحفيظ : نور الدين ميري بن محمد . 

مطلب رقم 8167 - 40

اسم امللك :  " الدشر أحجام".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة سيدي بوهرية دوار أوالد علي.

وقع حتديده في : 11 سبتمبر 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 22 ار 21 س . 

اجملاورون : 

شماال : قدوري ميمون؛ 

شرقا : قدوري محمد؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 0-642 ؛

غربا : طيبي عبد الرحمان و ممر عمومي بعرض 05امتار؛

طالب التحفيظ : زهير اسويدي بن امليلود. 

مطلب رقم 8169 - 40

اسم امللك :  " ملك رابح بنعلي".

موقعه : اقليم بركان دائرة اكليم جماعة أغبال دوار أحمد بنعلي.

وقع حتديده في : 23-29-2019.

نوعه : ارض فالحية . 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 17 ار 15 س . 

اجملاورون : 

شماال : ممر خاص بعرض 06 امتار ؛

شرقا : ممر ذو عرض متغير ؛ 
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جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 7553 - 40 ؛

غربا : الرسم العقاري عدد 28742 - 40 ؛

طالب التحفيظ : بنعلي رابح بن اسماعيل.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى " ملك حبيبة "

ذي مطلب التحفيظ رقم 5346 - 40  الكائن مبدينة بركان 

حي سالم، والذي ادرج االعالن عن انتهاء حتديده  باجلريدة

 الرسمية عدد 1093 بتاريخ 11 ديسمبر 2019.

بدال من : 

اجملاورون : 

شماال : اوالد اعمر؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 17651 - 40؛

جنوبا : الشرقي رمضان بن ميمون؛

غربا : ورثة البكاي عزماني؛

طالب التحفيظ : السيد عبد اهلل سويدي بن املامون . 

اقرا : 

اجملاورون : 

شماال : نور الدين، والوكوتي بنطيبة؛

شرقا : كرباوي بوجمعة؛

جنوبا : زنقة؛

غربا : الرسم العقاري عدد : 11188 - 40؛

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة عبداوي بنت البكاي.

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى "تيوريرين"

ذي مطلب التحفيظ رقم 7684 - 40  الكائن بإقليم بركان دائرة اكليم 

جماعة تافوغالت دوار اوالد علي، والذي ادرج االعالن عن انتهاء حتديده 

باجلريدة الرسمية عدد 1093 بتاريخ 11 ديسمبر 2019.

بدال من : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 05 هـ 45 آر 99 س.

اجملاورون : 

شماال : شعبة،ورثة بوجمعاوي،غلوش منانة،بنعزوز ميلودة،بوجيدة بوبكر؛

شرقا : طريق عمومية عرضها 10امتار؛

جنوبا : املصطفى بوجمعاوي ؛

غربا : املصطفى بوجمعاوي؛

اقرا : 

آر99 س في   45 05 هـ  العقاري  التصميم  التي أظهرها  اإلجمالية  املساحة 

قطعتني : 

القطعة األولى : مساحتها 05 هـ 21 آر 55 س.

اجملاورون : 

شماال : شعبة، وبنعزوز ميلودة وغلوش منانة، وورثة بوجمعاوي؛

شرقا : ممر عمومي بعرض 10 امتار؛

جنوبا : ممر عمومي بعرض 05 امتار؛ واملصطفى بوجمعاوي؛

غربا : املصطفى بوجمعاوي؛

القطعة الثانية : مساحتها 24 آر 44 س.

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي بعرض 05 امتار؛

شرقا : ممر عمومي بعرض 10 امتار؛

جنوبا : ممر عمومي بعرض 10 امتار ؛

غربا : ممر عمومي بعرض 05 امتار و املصطفى بوجمعاوي؛

اصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى "خرشوش "

ذي مطلب التحفيظ رقم 7876 - 40 الكائن باقليم بركان

دائرة أحفير جماعة أغبال دوار بوعمالة،  والذي ادرج االعالن عن انتهاء 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1093  بتاريخ 11 ديسمبر 2019.

بدال من : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 73 آر 64 س.

اجملاورون : 

شماال : بنطيبة الوكوتي؛

شرقا : غرباوي بوجمعة؛

جنوبا : زنقة موحة نيكرو؛

غربا : الرسم العقاري عدد 11188 - 40؛

طالبة التحفيظ : السيدة حبيبة عبداوي بنت البكاي . 

اقرا : 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري 04 آر 12 س.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 58063 - 40؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 32835 - 40؛

جنوبا : مطلب التحفيظ عدد 7547 - 40؛

غربا : ممر عمومي بعرض 05 امتار؛

طالبة التحفيظ : السيدة خرشوش أحمد بن عبد القادر.

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

أن  للعموم  باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

معه  اخملابرة  محل  واجلاعل  الساكن  املومن،  عبد  بن  بنمسعود  عمر  السيد 

 40  -  6640 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير  له  يسلم  أن  طلب  بوجدة. 

67" الكائن ببركان. وذلك بسبب ضياع  املؤسس للملك املدعو "ملك أحمد 

النظير الذي كان 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.

احملافظ على األمالك العقارية ببركان

بنموسى محمد    
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محافظة ميدلت

إعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ
الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي "ايتزر" بإقليم ميدلت

علم  إلى  ينهي  أن  يشرفه  مبيدلت  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 
املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  أن  العموم 
بإقليم  الكائنة  "ايتزر".  اجلماعي  التحفيظ  الواقعة مبنطقة  أسفله 
ودائرة ميدلت، قيادة وجماعة ايتزر، ينتهي بعد مضي شهرين ابتداء 
املؤرخ   69-1  –174 الشريف عدد  اإلعالن طبقا للظهير  من نشر هذا 
في 10 جمادى األولى 1389 املوافق )25 يوليوز 1969( بشأن التحفيظ 

اجلماعي لألمالك القروية.-املطالب هي كالتالي :
25707-26136-26583-27451-27593-27635-27913-28043-
28712-28749-29007-29032-29162-29267-29271-29273-
29275-29360-29489-29584-29645-29733-29748-29753-
29771-29896-30339-30344-30355-30362-30365-30373-

30376-30388-30409-30411-30448-30472-30514-30790
الكل حتت الرمز 42. 

 
إصالح خطأ  - يتعلق بامللك املسمى "بالل - بورعوب" 

مطلب رقم 35514 - 42  والذي أدرجت خالصة مطلب حتفيظه
 باجلريدة الرسمية عدد 1095 بتاريخ 25 ديسمبر 2019 

عوضا عن : 
طالب التحفيظ :  محمد اوباحسو بن موحى

إقــرأ :  
طالبي التحفيظ : 

1 - محمد اوباحسو بن موحى
الشياع  على  شريكني  بصفتهما  موحى  بن  احلسني  اوباحسو   -  2

سوية بينهما.
احملافظ على األمالك العقارية مبيدلت.

                                                     حلسن اليعقوب.

 

محافظة سيدي يوسف بن علي

 اعالنان ينص عليهما 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 
موقت  عصام  نائبه  بواسطة  طلب  موقت  الرحمان  عبد  ان  للعموم 
املؤسس - 43؛   8417 رقم  العقاري  للرسم  له نظير جديد  أن يسلم 

 للملك املدعو" رياض موقت"؛ الكائن مبراكش سيدي يوسف بن علي، 

33؛ وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان  قد  103 قطعة  مجموعة 

سلم سابقا.

بتعرضه عليه  يدلى  ان  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ  نشر هذا االعالن.

 تغيير  إرسم عقار  محفظ

مبقتضى طلب مؤرخ في 19 فبراير 2020 مقدم من طرف السيدة صابر 

حياة ؛ فان امللك موضوع الرسم العقاري رقم 17162 - 43. الكائن بعمالة 

؛  الزناكية  اوالد  املدعو  احملل  اوالد حسون  البور، جماعة  دائرة  مراكش، 

 مت تغيير إسمه من "نادية" الى اسم جديد هو  "ادم ونوا".

   والباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية مبراكش سيدي يوسف بن علي.

                      جواد شريفي.

 

محافظة برشيد

مطلب رقم 6120  - 15

اسم امللك : بالد السانية .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة الغنيميني دوار جديات .

وقع حتديده في : 09  سبتمبر 2019 . 

نوعه  : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 01 هك 59 أر 61 س .

اجملاورين : 

شماال : احلاج امحمد نشدي ؛

شرقا  : الرسم العقاري رقم  17550 س ؛

جنوبا  : صدقي عبد اجمليد بن عزوز ؛

غربا  : احلاج امحمد نشدي؛

طالب التحفيظ : السيد)ة( صدقي االدريسي الطيبي بن محمد و من معه .

مطلب رقم 8405  - 15

اسم امللك : أرض العيدي .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار اكريز .

وقع حتديده في : 24 ماي 2000 . 

نوعه  : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري  : 01 هك 03 أر 71 س .

اجملاورين : 
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شماال : مطلب رقم 5501 - 15 ؛

شرقا  : مطلب رقم 5501 - 15 و مرمي اخللفي و عبد الهادي اخللفي ؛

جنوبا  : الرسم العقاري رقم  5131 د ؛

غربا  : احلاج بن بوشعيب بن حلسن و الرسم العقاري رقم  649/د ؛

طالب التحفيظ : السيد)ة(  الدالية محمد بن حلسن و من معه .

مطلب رقم 8458  - 15

اسم امللك : أرض املرس بالد عائشة .

موقعه  : إقليم برشيد جماعة ارياح دوار القواسم .

وقع حتديده في : 17  ديسمبر 2018 . 

نوعه  :  أرض فالحية تتكون من قطعتني بها أشجار الصبار و يخترقها 

خط كهربائي من الضغط املتوسط و ممر من 6 امتار.

املساحة االجمالية التي أظهرها التصميم العقاري  :  01 هك 87 أر 47 س .

القطعة األولى  :  مساحتها 01 هك 53 آر 06 س يحدها :  

شماال :  رايحي فطومة و احلاج محمد لشهب ؛

شرقا  :  نعيم احلاج محمد و املعطي خليل ؛

جنوبا  :  واد عياد ؛

غربا  :  الرسم العقاري رقم  10376 - 53 و رايحي فطومة ؛

القطعة الثانية  :  مساحتها 34 آر 41 س يحدها :  

شماال :  واد عياد ؛

شرقا  :  محمد االدريسي و ممر من 6 امتار و ورثة اجلياللي بن عالل ؛

جنوبا  :  املعطي خليل و ممر من 6 امتار و الرسم العقاري رقم  9428 - 53 ؛

غربا  :  ورثة احلاج لشهب ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  طالل مليكة بنت املعطي و من معها .

مطلب رقم 15225  - 53

اسم امللك :  أرض اجلدد .

موقعه  :  إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار البراهمة .

وقع حتديده في : 28  مارس 2017 . 

و  و اسطبل  و صهريج  اول  و طابق  بها فيال من سفلي  أرض   : نوعه 

سكنى للحارس و بئر .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 65 أر 53 س .

اجملاورين :  

شماال :  طريق من 10 امتار ؛

شرقا : ممر يؤدي الى ورثة امليلودي بن الطاهر و من ورائه احلاج التهامي 

بن قاسم ؛

جنوبا : ورثة امليلودي بن الطاهر ؛

غربا : ورثة امليلودي بن الطاهر و ورثة بوشعيب بن الطاهر؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  مصطفى تربي بن حسن .

 

مطلب رقم 17246  - 53

اسم امللك :  أرض البحاير .

موقعه : إقليم برشيد جماعة السوالم الطريفية دوار اخلاليف .

وقع حتديده في : 20  سبتمبر 2019 . 

نوعه : أرض بها بنايات .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 4 أر 86 س .

اجملاورين :  

شماال :  احمد العبادي و ممر من 3 امتار و نصف ؛

شرقا : ممر من 4 امتار و الرسم العقاري رقم  42998 - 53؛

جنوبا : مطلب رقم 16436 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 8516 - 53 ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  عبد الرحمان كريران .

مطلب رقم 17388  - 53

اسم امللك :  أرض حنني .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي رحال الشاطئ دوار الهواورة .

وقع حتديده في : 06  يناير 2017 . 

نوعه : أرض عارية يخترقها ممر من 3 امتار .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 2 أر 99 س .

اجملاورين :  

شماال :  ممر من مترين و نصف ؛

شرقا : مطلب رقم 2867 - 15؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم  31844 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 17413 - 53 ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  عبد الغني حنني بن املعطي .

مطلب رقم 17569  - 53

اسم امللك :  ارض احلبل .

موقعه : إقليم برشيد جماعة قصبة بن امشيش دوار لوشاشنة .

وقع حتديده في : 27  سبتمبر 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 79 أر 45 س .

اجملاورين :  

شماال :  طالب التحفيظ ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم  8782/س ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم  17211/س ( ق3 ) ؛

غربا : ورثة محمد بن املكي ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  ليلى الغزالني و من معها .

مطلب رقم 18291  - 53

اسم امللك :  بالد الرابعة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار الغنادرة .

وقع حتديده في : 18  فبراير 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 43 آر 77 س .

اجملاورين :  
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شماال :  مطلب رقم 18191 - 53 و اجلعفري عبد اهلل ؛

شرقا : ورثة العسيلي ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم  87189 - 53 و مطلب رقم 29226 س ؛

غربا : احلاج عبيد ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  اجلياللي عابد بن اليماني .

مطلب رقم 18313  - 53

اسم امللك :  أرض زهراء .

موقعه : إقليم برشيد جماعة احلساسنة دوار أوالد احلارثي .

وقع حتديده في : 08  ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 33 أر 96 س .

اجملاورين :  

شماال :  طريق عمومي من 10 امتار ؛

شرقا : الكبير بن سي محمد ؛

جنوبا : مطلب رقم 15725 - 53 ؛

غربا : بوشعيب ولد الغضفة و فاطمة خميس ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  زهراء غصوب بنت العربي .

مطلب رقم 18356  - 53

اسم امللك :  أرض كوار.

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار أوالد ابريك .

وقع حتديده في : 22 أبريل 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هك 45 أر 79 س .

اجملاورين :  

شماال :  الرسم العقاري رقم  103290 - 53 ؛

شرقا : الركيك مليكة و من معها ؛

جنوبا : ورثة بن املعلم عبد القادر بن اخملتار و ورثة بن املعلم محمد بن اخملتار ؛

غربا : طريق من 10 امتار ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  عبد االله الركيك بن احمد .

مطلب رقم 18385  - 53

اسم امللك :  أرض بوحطام ظهر الكنفود .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الدروة دوار الكرارصة .

وقع حتديده في : 10  ماي 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 08 أر 19 س .

اجملاورين :  

شماال :  طريق من 4 امتار و من ورائه الرسم العقاري رقم  17518 - 53 ؛

شرقا : طريق من 4 امتار و الرسم العقاري رقم  69468 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 129134 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 17518 - 53 ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  مبروك عبد القادر و من معه .

مطلب رقم 18439  - 53

اسم امللك :  أرض حمري .

موقعه : إقليم برشيد جماعة الساحل أوالد احريز دوار اخليايطة .

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019 . 

نوعه : أرض فالحية بها بنايات و أربعة آبار و يخترقها خط كهربائي 

من الضغط املنخفض .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 27 أر 07 س .

اجملاورين :  

شماال :  احلاج مياني زوين و ورثة زوين ؛

شرقا : طريق معبدة من 10 امتار ؛

جنوبا : عبد العزيز زوين ؛

غربا : الرسم العقاري رقم  40187 - 53 ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  بوشعيب زوين بن محمد .

مطلب رقم 18500  - 53

اسم امللك :  فدان اجلمال .

موقعه : إقليم برشيد جماعة أوالد زيدان دوار أوالد بوشعيب .

وقع حتديده في : 16  سبتمبر 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 76 أر 57 س .

اجملاورين :  

شماال :  الرسم العقاري رقم  96738 س ؛

شرقا : مليكة بنت عبد القادر ؛

جنوبا : طريق من 10 امتار ؛

غربا : زهرة بنت عبد القادر ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  مينة أسامة بنت عبد القادر .

مطلب رقم 18505  - 53

اسم امللك :  بالد سديرة .

موقعه : إقليم برشيد جماعة أوالد زيدان دوار أوالد بوشعيب.

وقع حتديده في : 27  أغسطس 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك 01 أر 67 س .

اجملاورين :  

شماال :  طريق من 4 امتار و من ورائه ورثة نعام بوشعيب و نعام محمد 

و علي ولد بليوط ؛

شرقا : طريق من 5 امتار و من ورائه الرسم العقاري رقم  18220 س ؛
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جنوبا : بوشواطة املعطي ؛

غربا : ورثة نعام بوشعيب ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  الهباط عبد اهلل بن محمد .

مطلب رقم 18507  - 53

اسم امللك :  السريج .

موقعه : إقليم برشيد جماعة سيدي املكي دوار امليمنات.

وقع حتديده في : 24  سبتمبر 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هك  30 س .

اجملاورين :  

شماال :  املعطي بن احمد ؛

شرقا : املعطي بن احمد ؛

جنوبا : ورثة الطاهر بن جعفر ؛

غربا : الرسم العقاري رقم  13961 - 53 و ورثة اجلياللي بن حيمدية و 

الرسم العقاري رقم  31779 - 53 ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  عبد اهلل برادة بن ادريس .

مطلب رقم 18518  - 53

اسم امللك :  ارض البير احليمر .

موقعه : إقليم برشيد جماعة جاقمة دوار الركاكنة .

وقع حتديده في : 30  سبتمبر 2019 . 

نوعه : أرض فالحية .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 77 أر 01 س .

اجملاورين :  

شماال :  زياد عبد العزيز و من معه ؛

شرقا : مطلب رقم 18517 - 53 ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم  86812 - 53 ؛

غربا : مطلب رقم 18519 - 53 و محمد بن عيسى ؛

طالب التحفيظ :  السيد)ة(  عائشة ملنني بنت العربي .

احملافظ على األمالك العقارية ببرشيد.

                                   فريد بدري.

 

محافظة قرية بامحمد

    

    مطلب رقم 5570 - 54

اسم امللك : " الروق".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة تبودة، 

احملل املدعو الروق.

وقع حتديده في : 28 أغسطس 2019.

مساحته : 03 آ 84 س.

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون :

شماال : محمد ولد علي فضال؛

شرقا :  محمد العطفاوي؛

جنوبا : سالم سوالي؛

غربا : محمد ولد علي فضال.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

 اوقاف تاونات.

مطلب رقم 6966 - 54

اسم امللك : " مقبرة سيدي يعقوب بلحسن".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كالز، 

وقع حتديده في : 24 أبريل 2019.

مساحته : 01 هـ 05 آ 93 س.

نوعه : أرض بها مقبرة بها أشجار مختلفة.

 اجملاورون :

القطعة األولى :

شماال : اخلندق؛

شرقا : املمر العمومي؛

جنوبا : اكشيكش عبداهلل؛ اكشيكش محمد؛

غربا : اخلندق.

القطعة الثانية :

شماال : الغوري أحمد؛

شرقا : الغوري أحمد؛ بوصوف موالي العلمي؛

جنوبا : الغوري عبداهلل؛

غربا : املمر العمومي.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر 

وقاف تاونات

مطلب رقم 7152 - 54

اسم امللك : " مسرح باملراج".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة الورتزاغ’ دوار ايزرة، 

وقع حتديده في : 22 أغسطس 2019.

مساحته : 36 آ 15 س.

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون :

القطعة األولى :

شماال : عبدالسالم الساحل بن مسعود؛

شرقا : الطريق؛

جنوبا : الشعبة؛ أحمد الغزيان؛

غربا : الشعبة؛ أحمد الغزيان؛

القطعة الثانية:
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شماال : محمد اباعلي؛ 

شرقا : محمد اباعلي؛ أحمد احلكيك؛

جنوبا : أحمد احلكيك؛

غربا : الطريق.

طالبة التحفيظ : وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية النائب عنها ناظر

 اوقاف تاونات

مطلب رقم 17081 - 54

اسم امللك : "باب سكران 2".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي احلاج امحمد، 

دوار باب منصورة.

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

مساحته : 14 آ 77 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار. 

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 17079 - 54؛ 

شرقا : املمر؛

جنوبا : السعيدي خليصة؛ ممر؛

غربا : بكور محمد.

طالب التحفيظ : السيد محمد لبيب بن العياشي.

مطلب رقم 17079 - 54

اسم امللك : "باب سكران 5".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي احلاج امحمد،

دوار باب منصورة، 

وقع حتديده في : 02 سبتمبر 2019.

مساحته : 30 آ 32 س.

نوعه : ارض فالحية بها أشجار مختلفة وأشجار الزيتون. 

اجملاورون :

شماال : القلوب عبدالسالم؛ امحمد حلمون؛ 

شرقا : املمر؛

جنوبا : لبيب محمد؛ 

غربا : بكور محمد.

طالب التحفيظ : السيد العياشي بوشعالة بن عبدالسالم.

مطلب رقم 18132 - 54

اسم امللك : "ملك خالد".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة املكانسة.

وقع حتديده في : 19 نوفمبر 2019.

مساحته : 01 آ. 

نوعه : ارض بها طابق أرضي وآخر علوي. 

اجملاورون :

شماال : ورثة عصمان؛ 

شرقا : ورثة عصمان؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الزنقة.

طالب التحفيظ : السيد خالد الشافقي بن احمد.

مطلب رقم 17080 - 54

اسم امللك : "باب السكران 3".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي احلاج، دوار باب منصورة.

وقع حتديده في : 02 سبتمبر2019.

مساحته : 23 آ 03 س. 

نوعه : ارض فالحية بها أشجار. 

اجملاورون :

شماال : خليصة السعيدي؛ 

شرقا : بكور العربي؛ شعبة؛

جنوبا : بكور محمد بن امحمد؛ بكور محمد بن امحمد؛

غربا : منصوري امحمد؛ مطلب التحفيظ رقم 17082 - 54.

طالب التحفيظ : السيد محمد لبيب بن العياشي.

مطلب رقم 17082 - 54

اسم امللك : " باب سكران 1".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي احلاج امحمد،

 دوار باب منصورة. 

وقع حتديده في : 03 سبتمبر2019.

مساحته : 17 آ 74 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار.

 اجملاورون  

القطعة األولى:

شماال : القلوب عبدالسالم؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 17079 - 54؛ مطلب التحفيظ رقم 17081 - 54؛

جنوبا : املمر؛

غربا : اقشيبل محمد؛ ابراهيم بكور؛

القطعة الثانية:

شماال : املمر؛ 

شرقا : خليصة السعيدي؛ مطلب التحفيظ رقم 17080 - 54؛

جنوبا : منصوري امحمد؛

غربا : منصوري امحمد.

طالبة التحفيظ السيد : محمد بكور بن امحمد..

مطلب رقم 6482 - 54

اسم امللك : "قطعة الزموري 2".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، دوار امليزاب.

وقع حتديده في : 02 أبريل 2019.

مساحته : 13 آ 04 س.
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نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون :

شماال : العمري عبدالقادر؛ كرم ادريس؛ كرم عبدالسالم؛

شرقا : املرابط ادريس؛

جنوبا : العمري عبدالرحمان؛ كريكش محمد؛ورثة كريكش محمد؛

غربا : محفوظ حسن.

عنها  النائب  اإلسالمية  الشؤون  و  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف تاونات. 

 

مطلب رقم 7210 - 54

اسم امللك : " وئام".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة سيدي اخملفي، دوار الظاهر.

وقع حتديده في : 27 ماي 2019.

مساحته : 29 آ 91 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون وأشجار التني.

 اجملاورون :

شماال : ممر رجلي؛

شرقا : أحمد القاسمي؛ أحمداحلايكي بن عمر؛

جنوبا : أحمد لشقر؛

غربا : ورثة عبدالسالم القاسمي.

طالب التحفيظ السيد : أحمد القاسمي بن محمد. 

 

 مطلب رقم 7078 - 54

اسم امللك : "احمير".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة قرية بامحمد، جماعة موالي بوشتى، دوار ازور.

وقع حتديده في : 16 أغسطس 2019.

مساحته : 63 آ 50 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون :

شماال : أحمد الفحصي؛

شرقا : املمر العمومي؛

جنوبا : محمد العيدي؛ 

غربا : أحمد العوينة؛ أحمد بن العياشي؛ العياشي الفحصي؛

عنها  النائب  اإلسالمية  الشؤون  و  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف تاونات. 

مطلب رقم 6480 - 54

اسم امللك : " الزموري1".

موقعه : إقليم تاونات، دائرة غفساي، جماعة كيسان، دوار امليزاب.

وقع حتديده في : 02 أبريل 2019.

مساحته : 16 آ 35 س.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

 اجملاورون :

شماال : نخلة علي؛سالم نخلة؛ نخلة علي؛ الفواري محمد؛

شرقا : ورثة كريكش محمد بن علي؛ زغود عبدالسالم؛

جنوبا : العمري عبدالقادر؛ 

غربا : العمري عزيز؛

عنها  النائب  اإلسالمية  الشؤون  و  األوقاف  وزارة   : التحفيظ  طالبة 

السيد ناظر أوقاف تاونات. 

مطلب رقم 17094 - 54

اسم امللك : " العصام".

موقعه : إقليم تاونات، قرية بامحمد، حي اوالد العربي بن حمان.

وقع حتديده في : 30 سبتمبر 2019.

مساحته : 01 آ. 

نوعه : أرض عارية.

 اجملاورون :

شماال : ورثة العربي البنة؛

شرقا : الزنقة؛

جنوبا : الزنقة؛

غربا : الرسم العقاري رقم 1170 - 54.

طالبي التحفيظ السيدين :

1 - نورالدين لعليوي بن اخلمار؛

2 - زهير لعليوي بن اخلمار.

احملافظ على األمالك العقارية بقرية با محمد. 

                                 يوسف بوكنيفي.

 

محافظة أزيالل

مطلب رقم 9513 - 55

إسم امللك : عمر جهني 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة ايت امحمد احملل املدعو سوق السبت 

تاريخ حتديده : 26 ديسمبر 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1ار و 10س

مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : طريق 

جنوبا : جهني عدي 

غربا : امللك العام اجلماعي 

طالب التحفيظ : جهني محمد بن سعيد ومن معه
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مطلب رقم 13215 - 55

إسم امللك : افسار 

موقعه : إقليم أزيالل  جماعة ايت تكال احملل املدعو اوزود

تاريخ حتديده : 26 يوليو 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 1هـ و 29ار و 60س

مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة صالح قبجدى 

شرقا : أراضي اجلموع 

جنوبا : مسلك عمومي وساقية

غربا : ورثة ايت سيدي ابراهيم وإبراهيم قبجدى

طالب التحفيظ : وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات الساللية

باسم ونيابة عن اجلماعة الساللية اوزود

مطلب رقم 19221 - 55

إسم امللك : أرض ميمون نايت نيفي 1 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني الويدان احملل املدعو دوار ايت عمو 

تاريخ حتديده : 04 أغسطس 2016

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 90ار و 71س

مشتمالته :  أرض فالحية بها أشجار وبناية من تراب وخربة

اجملاورون : 

شماال : طريق

شرقا : ملك األوقاف ومسلك عمومي وطالب التحفيظ :

جنوبا : بحيرة بني الويدان

غربا : بحيرة بني الويدان ومطلب التحفيظ 7047 - 55

طالب التحفيظ : نيفي ربيعة بنت ميمون ومن معها

مطلب رقم 19666 - 55

إسم امللك : اخلير 

موقعه : إقليم ازيالل جماعة ابزو احملل املدعو دار تسماترت 

تاريخ حتديده : 10 يوليو 2017

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 3ه 36ار و85س

مشتمالته : أرض فالحية 

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت حلمر 

شرقا : مسلك عمومي

جنوبا : حمادي بن شارنو

غربا : الرسم العقاري 52906 - 22 

طالب التحفيظ : محمد ياسني منصوري بن عبد الرحمان

مطلب رقم 19837 - 55

إسم امللك : وجلة مورو 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة امليل احملل املدعو دوار احلرونة 

تاريخ حتديده :  22 ديسمبر 2017 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 68ار 22س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون : 

شماال : طريق وواد امهاصر

شرقا : ورثة ايت قاسم  ومصرف وتعمامارت

جنوبا : مصرف 

غربا : واد امهاصر 

احلقوق العينية والتحمالت العقارية :

 - حق سطحية عبارة عن ستة أشجار زيتون لفائدة حسن نايت حدو

 - حق سطحية عبارة عن ثالثة أشجار زيتون لفائدة علي ايت اوفقير

 - حق سطحية عبارة عن شجرتي زيتون لفائدة محمد نعيم

 - حق سطحية عبارة عن شجرتي زيتون لفائدة محمد اكدين

 - حق سطحية عبارة عن شجرة زيتون واحدة لفائدة مصطفى توهيت

 - حق سطحية عبارة عن شجرتي زيتون لفائدة إبراهيم توهيت

 - حق سطحية عبارة عن شجرتي زيتون لفائدة محمد هيندة

 - حق سطحية عبارة عن شجرة زيتون واحدة لفائدة محمد زكي

 - حق سطحية عبارة عن أربعة أشجار زيتون لفائدة حميد ايت قاسم

 - حق سطحية عبارة عن ثالث أشجار زيتون لفائدة محمد بيروك

 - حق سطحية عبارة عن ثالثة عشر شجرة زيتون لفائدة ورثة مولود بن حمو

 - حق سطحية عبارة عن شجرتي زيتون لفائدة محمد اوفالالت

 - حق سطحية عبارة عن شجرة زيتون واحدة لفائدة التهامي اغوجدام

طالب التحفيظ : كاتيف عبد العزيز بن الهاشمي

مطلب رقم 19946 - 55

إسم امللك : الرياض 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تنانت احملل املدعو دوار تنانت القدمي 

تاريخ حتديده : 26 فبراير 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  96ار و 3س

مشتمالته  أرض فالحية بها أشجار مختلفة وغرفة احملرك وبئرين وحوضني

اجملاورون : 

شماال : غالب جمال وورثة امشاخرو ومسلك عمومي 

شرقا : نايت بن حدو حميدة وحلسن املوان  

جنوبا : حمدان فاطمة وورثة وزيري وورثة ايت بن طوطو 

غربا : طالب التحفيظ : وملك االوقاف 

طالب التحفيظ : عبد املالك اشطو بن احلاج محمد 

مطلب رقم 20059 - 55

إسم امللك : أيور 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة واويزغت احملل املدعو دوار اعمومن 

تاريخ حتديده : 03 يوليو 2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 45ار و 85س
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مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون 

اجملاورون : 

شماال : طريق 

شرقا : أوالتور تودة 

جنوبا : طريق 

غربا : شعبة و اوالتور مصطفى واوالتور محمد

طالب التحفيظ : ستوت أحمد بن صالح

مطلب رقم 20104 - 55

إسم امللك : تقات اجلامع 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن دريس 

تاريخ حتديده : 17 يوليو 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1هـ و 9ار و 82س

مشتمالته : أرض فالحية محجرة 

اجملاورون : 

شماال : شعبة 

شرقا : شعبة و بويحيا خليفة 

جنوبا : اورتان حلسن  

غربا : صالح احمو  و الرسم العقاري 14872 - 55 و شعبة 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 20144 - 55

إسم امللك : ملك هيشام 2 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار اسكتان 

تاريخ حتديده : 27 أغسطس 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1ار و 81 س

مشتمالته  أرض عارية 

اجملاورون : 

شماال : طالب التحفيظ : شرقا : مسلك عمومي 

جنوبا : اوعيرو فاضمة و جواد حسني و فاطمة حسني 

غربا : فاطمة حسني و جواد حسني واوعيرو فاضمة ومطلب التحفيظ 20143 - 55

طالب التحفيظ : صواب هيشام بن موح

مطلب رقم 20165 - 55

إسم امللك : نطفي نسبدير 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان 

تاريخ حتديده :  04 سبتمبر  2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  76ار و 26س

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار الزيتون واللوز

اجملاورون : 

شماال : ورثة ايت دحمان 

شرقا : مسلك عمومي 

ومسلك   55  -  15835 العقاري  والرسم  دحمان  ايت  وورثة   : جنوبا 

عمومي ومطلب التحفيظ 34576 س

غربا : ورثة حلسن دحمان بن محمد ومحمد دحمان بن عبد السالم

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 20166 - 55

إسم امللك : نطفي اجلير 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة بني حسان 

تاريخ حتديده : 04 سبتمبر  2018

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  28ار و 62 س

مشتمالته : أرض فالحية من قطعتني، باألولى بها مطفية

اجملاورون : 

القطعة 1 :

شماال : طريق 

شرقا : عبد القادر الزبيري ومحمد جغنني 

جنوبا : مسلك عمومي 

غربا : ايت شطو محمد 

القطعة 2

شماال : مسلك عمومي 

شرقا : عبد القادر الزبيري 

جنوبا : بوتينسة محمد 

غربا : ايت شطو محمد 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23203 - 55

إسم امللك : متيرست 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة موالي عيسى بن ادريس احملل املدعو دوار امركو 

تاريخ حتديده : 28 ديسمبر 2018 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  2 هـ و 9ار و 28 س 

مشتمالته : أرض فالحية بها أشجار اللوز والزيتون

اجملاورون : 

شماال : محمد امزان 

شرقا : مطلب التحفيظ 23202 - 55 

جنوبا : ورثة ايت ورزاق 

غربا : شعبة 

طالب التحفيظ : األوقاف العامة

مطلب رقم 23207 - 55

إسم امللك : منزل نور الدين 

موقعه : إقليم أزيالل جماعة تيموليلت احملل املدعو دوار اسكتان 

تاريخ حتديده :  04 يناير 2019 
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املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1ار و 95 س
مشتمالته : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول وحديقة 

اجملاورون : 
شماال : امللك العام اجلماعي 

شرقا : الزهوري علي و حنضوري محماد 
جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : امللك العام اجلماعي 
طالب التحفيظ : نور الدين محمد بن حدو

مطلب رقم 23236 - 55
إسم امللك : ملك سعيد 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي ازالفن 
تاريخ حتديده : 31 يناير 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  1ار 
مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 
شماال : لطيفة فريحو 

شرقا : امللك العام اجلماعي 
جنوبا : امللك العام اجلماعي 

غربا : عبد اهلل الناجي 
طالب التحفيظ : ايت زايد سعيد بن يدير.

مطلب رقم 26373 - 55
إسم امللك : جوهرة 

موقعه : إقليم ومدينة أزيالل احملل املدعو حي الوحدة 
تاريخ حتديده : 15 أغسطس 2019 

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري :  80 س 
مشتمالته : أرض عارية 

اجملاورون : 
شماال : عاصم يوسف 

شرقا : امللك العام اجلماعي 
جنوبا : عاصم يوسف 

غربا : امغري 
طالب التحفيظ : اجلهاوي أحمد بن صالح ومن معه

احملافظ على األمالك العقارية بأزيالل بالنيابة.
                                        عبد العزيز احلاجبي.

 

محافظة كلميم

مطلب رقم 22510 - 56
اسم امللك : مرمي.

موقعه : احملل املدعو  حي تيرت السفلى، مدينة كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 سنتيار.

دار للسكن بالسفلي و طابقني  و  بناية مكونة من مستودع   : نوعه 
علويني؛

اجملاورون : 
شماال : بجديد أحمد؛

شرقا : الزنقة؛
جنوبا : أغراس عبد اهلل؛

غربا : الزنقة؛
طالب التحفيظ : السيدة مرمي الرخاوي بنت ابراهيم

مطلب رقم 6270 - 56
اسم امللك : حوش ميري.

موقعه : احملل املدعو  حي الفيال، مدينة كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 11 سنتيار.

نوعه : أرض عارية؛
اجملاورون : 

شماال : ورثة ميري؛
شرقا : ورثة ميري؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 6271 - 56؛
غربا : بلفقيه عبد الوهاب؛

طالب التحفيظ : السيد عبد الرحمان تزنتي بن محمد.
  

مطلب رقم 21322 - 56
اسم امللك : "ملك راشيد".

األطلس  إفران  قيادة  تيموالي  القروية  اجلماعة  املدعو  احملل   : موقعه 
الصغير إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 58 آر 14 سنتيار. 
نوعه : أرض عارية

اجملاورون : 
شماال : ادوحمو حسون ومن معه.

شرقا : الزنقة.
جنوبا : الطريق اجلهوية رقم 102 .

غربا : ادوحمو عبد اهلل بن حمو
طالب التحفيظ : راشيد ادوحمو ابن عبد اهلل.

مطلب رقم 22646  - 56
اسم امللك : "الشبيكة 6 ".

موقعه : احملل املدعو اجلماعة القروية الشبيكة قيادة الشبيكة إقليم طانطان.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 988 هكتار78 آر 64 سنتيار. 

نوعه : أرض بورية بها هضبة
اجملاورون : 

شماال : امللك اخلاص للدولة
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 22640 - 56.

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 22613 - 56 - 22635 - 56 
غربا : امللك اخلاص للدولة.

طالب التحفيظ : الدولة املغربية )امللك اخلاص(.

مطلب رقم 22630  - 56
اسم امللك : "األصدقاء 1 ".

موقعه : احملل املدعو دوار توتلني اجلماعة القروية أباينو قيادة القصابي 
إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 34هكتار81 آر 16 سنتيار. 
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نوعه : أرض فالحية مكونة من قطعتني 
*القطعة األولى  : 

مساحتها 24 هكتار03 آر 72 سنتيار
اجملاورون : 

شماال : علي ياسني– ورثة جعواط - طريق عمومية.
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 4925 - 56

جنوبا : شعبة
غربا : ورثة بغياش.
*القطعة الثانية : 

مساحتها  : 10 هكتار 77 آر 44 سنتيار 
اجملاورون : 

شماال : شعبة
شرقا : مطلب التحفيظ رقم 4925 - 56

جنوبا : واد تلمعدرت
غربا : ورثة بغياش

طالب التحفيظ : محمد األشهب ابن أحمد ومن معه .

مطلب رقم 21405  - 56
اسم امللك : "دوشانطي ".

بويزكارن  دائرة  اداي  قيادة  أداي  القروية  اجلماعة  املدعو  احملل   : موقعه 
إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار08 آر 63 سنتيار. 
نوعه : أرض عارية بها مطفية

اجملاورون : 
شماال : الطريق 

شرقا : محمد بوبلي في البعض واد تبورحمت في البعض اآلخر.
جنوبا : محمد بيزداز .
غربا : أدوشن محمد.

طالب التحفيظ : عبد اهلل ادعلي ابن محمد.

مطلب رقم 22596  - 56
اسم امللك : "هبة ".

قيادة  الصغير  األطلس  إفران  القروية  اجلماعة  املدعو  احملل   : موقعه 
إفران األطلس الصغير دائرة بويزكارن إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 آر 40 سنتيار. 
نوعه : بنايتني األولى بالسفلي والثانية بالسفلي وطابق علوي واحد 

اجملاورون : 
شماال : الساخي بوبكر 

شرقا : الطريق
جنوبا : الرسم العقاري رقم 5085 - 56 .

غربا : أحرتق احلسني - طريق مغلق.
طالب التحفيظ : السيدة مينة حروري بنت علي

إعالنات جديدة عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 20929 - 56
اسم امللك : احملجوب.

موقعه : احملل املدعو  حي أمحيريش، مدينة كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 آر 50 سنتيار.
نوعه : أرض عارية؛

اجملاورون : 
شماال : حلبيب بيروك بعضا ومطلب التحفيظ 2549 - 56 في البعض اآلخر؛

شرقا : مطلب التحفيظ 2549 - 56؛
جنوبا : حلبيب بيروك؛

غربا : حلبيب بيروك؛
طالب التحفيظ : السيد احملجوب برا بن اخلاضر. 

 991 الرسمية عدد  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  إن هذا      
بتاريخ 27 ديسمبر 2017

مطلب رقم 22278 - 56
اسم امللك : ملك منصور.

موقعه : احملل املدعو  اجلماعة احلضرية بويزكارن، إقليم كلميم.
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 03 هكتار88 آر24 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها بناية بالسفلي؛
اجملاورون : 

في  ابراهيم  أوزيد  و  بعضا  احلسني  منصور  و  أحمد  بولير   : شماال 
البعض األخر؛

شرقا : بنجيدا احمد وممر ذو عرض متغير؛
جنوبا : سعيد منصور؛

غربا : أصنبا احلسني؛
طالب التحفيظ : السيد سعيد منصور بن محمد.

    إن هذا اإلعالن يلغي اإلعالن املنشور باجلريدة الرسمية عدد 1079  
بتاريخ 04 سبتمبر 2019

مطلب رقم 13646 - 56
اسم امللك : ترمكيست3.

موقعه : احملل املدعو منطقة التحفيظ اجلماعي أسرير اجلماعة القروية
أسرير إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 146 هكتار 21 آر 76 سنتيار.
نوعه : ارض فالحية؛

اجملاورون : 
شماال : DA تيرت؛

شرقا : ورثة ايتحامدات أحمد؛
جنوبا : الطريق الوطنية رقم 12؛

غربا : آيت مسعود؛
طالب التحفيظ : السيدة فاطمة سعدان بنت حلسن ومن معها.

الرسمية عدد1020  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن     
بتاريخ 18 يوليو 2018

مطلب رقم 13645 - 56
اسم امللك : ترمكيست2.

اجلماعة  أسرير  اجلماعي  التحفيظ  منطقة  املدعو  احملل   : موقعه 
القروية أسرير إقليم كلميم.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 89 هكتار 59 آر 49 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية بورية غير مستوية؛

اجملاورون : 
شماال : DA تيرت
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شرقا : آيت مسعود؛
جنوبا : الطريق الوطنية رقم 12؛

غربا : ايتحامدات خالد؛
طالب التحفيظ : السيدة فاطمة سعدان بنت حلسن ومن معها

عدد1020  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن 
بتاريخ 18 يوليو 2018

مطلب رقم 13644 - 56
اسم امللك : ترمكيست1.

اجلماعة  أسرير  اجلماعي  التحفيظ  منطقة  املدعو  احملل   : موقعه 
القروية أسرير إقليم كلميم

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار85 أر 92 سنتيار.
نوعه : أرض فالحية؛

اجملاورون : 
شماال : الطريق الوطنية رقم12؛

شرقا : تغزريت بلعيد؛
جنوبا : واد صياد؛

غربا : مقبرة؛
طالب التحفيظ : السيدة فاطمة سعدان بنت حلسن ومن معها.

عدد1020  الرسمية  باجلريدة  املنشور  اإلعالن  يلغي  اإلعالن  هذا  إن 
بتاريخ 18 يوليو 2018

اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
 )12 غشت 1913( 

 

تسليم نظيرين جديدين للرسمني العقاريني

عمر  السيد  أن  للعموم  باإلعالن  أسفله  املمضي  احملافظ  يتشرف 
املزداد   ja133356 رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة  احلامل  بوغمران 
مدينة  اسماعيل،  موالي  بزنقة  الساكن   ،1988 يوليوز   19 بتاريخ 
كلميم، بصفته املالك الوحيد املقيد، يطلب أن يسلمه نظير جديد 
الكائن   "112 املدعو "حمدي  امللك   ،56 -  4642 العقاري عدد  للرسم 
مبنطقة التحفيظ اجلماعي الرك االصفر، دوار ازوارك جماعة لقصابي 
دائرة لقصابي إقليم كلميم، وذلك بسبب ضياع نظير الرسم العقاري 

املذكور أعاله.
أجل  في  التسليم  هذا  على  يتعرض  أن  األمر  يهمه  من  كل  بإمكان 

خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هدا اإلعالن.

يتشرف احملافظ املمضي أسفله باإلعالن للعموم أن السيد" علي فائز 
الدين بن بوركع احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رقمj140765 مزداد 
سنة 1924، الساكن برقم 136 زنقة اهل بركة، مدينة كلميم، بصفته 
املالك الوحيد املقيد، يطلب أن يسلمه نظير جديد للرسم العقاري 
امللعب،  الكائن بحي  الدين"  فاز  املدعو "ملك  امللك   ،56 -  1929 عدد 
مدينة كلميم وذلك بسبب ضياع نظير الرسم العقاري املذكور أعاله.

أجل  في  التسليم  هذا  على  يتعرض  أن  األمر  يهمه  من  كل  بإمكان 
خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هدا اإلعالن.

احملافظ بالنيابة على األمالك العقارية بكلميم
       سعيد زوين

محافظة إفران

مطلب رقـم 6672 - 57

اسم امللك : "احلمد هلل" .

أيت  املدعو  احملل  تكريكرة،  جماعة  أزرو،  دائرة  إفران،  اقليم   : موقعه 

عيسى عدي

وقع حتديده في : 29 أكتوبر 2019.

مساحته االجمالية : 13 هكتار 13 آر 60 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : التحديد اإلداري :  D.A 293A القطعة رقم 1

شرقا  : نواس أحمد

جنوبا : نواس أحمد

غربا  : نواس أحمد

احلقوق العينية والتحمالت  : 

-ارتفاق مرور خاص عرضه 10 أمتار لفائدة طالب التحفيظ و السيد 

أحمد نواس

طالب التحفيظ  : فريد نواس بن حسن

 

مطلب رقـم 3919 - 57

اسم امللك : " صاكة اومرابط " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة عني اللوح

وقع حتديده في : 30 أبريل 2019.

مساحته : 1 هكتار 34 آر 41 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : طريق عمومية 

شرقا : الرسم العقاري رقم 19151/ك

جنوبا : الرسم العقاري رقم 23414/ك

غربا : الرسم العقاري رقم 23414/ك

تخترق  أمتار   5 : طريق عمومية عرضها  والتحمالت  العينية  احلقوق 

امللك ساقية تخترق امللك:

طالب التحفيظ : البحراوي علي بن صالح 

مطلب رقـم 3920 - 57

اسم امللك : " بور هرار " .

موقعه : اقليم افران، دائرة أزرو، جماعة عني اللوح

وقع حتديده في : 30 أبريل 2019.

مساحته : 1 هكتار 91 آر 10 سنتيار. 

نوعه : أرض فالحية

اجملاورون :

شماال : الرسم العقاري رقم 23414/ك 

شرقا : الرسم العقاري رقم 12099/ك
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جنوبا : الرسم العقاري رقم 23414/ك، والرسم العقاري رقم 12099/ك

غربا : ادغيري ادريس

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ :  البحراوي علي بن صالح 

مطلب رقـم 6660 - 57

اسم امللك : " زكري " .

املدعو  احملل  تيمحضيت،  جماعة  أزرو،  دائرة  افران،  اقليم   : موقعه 

تيمحضيت املركز

وقع حتديده في : 23 سبتمبر 2019.

مساحته : 1 آر 91 سنتيار. 

نوعه : أرض عارية

اجملاورون :

شماال : الزنقة 

شرقا : بوكرين احلاج، موركري محمد، عوماني موحى

جنوبا : على ترحاني

غربا : الزنقة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالب التحفيظ : محمد زكري بن اجلياللي 

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ الواقعة 

مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني اللوح"

إقليم إفران

علم  الى  ينهي  ان  يشرفه  بإفران،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  ان  العموم 

اللوح"  "عني  املدعوة  اجلماعي  التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

الكائنة بإقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة عني اللوح، وذلك بعد مضي 

شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن عمال مبقتضيات الفصل 8 

من الظهير الشريف عدد 174-69-1 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

املوافق 25 يوليوز 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية 

املطالب هي كاآلتي :

 4917  - 4913  - 4912  - 4911  - 4661  - 4656  - 4655  - 4620 -

 4966  - 4964  - 4963  - 4962  - 4961  - 4940  - 4425  - 4920  -

. 6619  - 6618  - 6383  - 6373  - 6374  - 6305  - 6249  - 4967  -

اعالن عن اختتام أشغال حتديد بعض مطالب التحفيظ

الواقعة مبنطقة التحفيظ اجلماعي املدعوة "عني اللوح"

إقليم إفران

علم  الى  ينهي  ان  يشرفه  بإفران،  العقارية  األمالك  على  احملافظ  إن 

املذكورة  املطالب  بعض  حتفيظ  على  للتعرض  أجل  آخر  ان  العموم 

اللوح"  "عني  املدعوة  اجلماعي   التحفيظ  مبنطقة  الواقعة  اسفله 

الكائنة بإقليم إفران، دائرة ازرو، جماعة عني اللوح، وذلك بعد مضي

 شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا االعالن عمال مبقتضيات الفصل 8 

من الظهير الشريف عدد 174-69-1 املؤرخ في 10 جمادى األولى 1389 

املوافق 25 يوليوز 1969 بشأن التحفيظ اجلماعي لألمالك القروية 

املطالب هي كاآلتي :

 57 - 4441  - 57 - 4439  - 57 - 4438  - 57 - 4424 - 57 - 4415 

 57 - 4691  - 57 - 4488  - 57 - 4464  - 57 - 4444  - 57 - 4442  -

.57 - 6385  - 57 - 6377  -

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

يتشرف احملافظ على األمالك العقارية املمضي أسفله باإلعالم للعموم 

أن السيد موحى عفوفو بن سعيد الساكن طريق الدرك امللكي احلي 

احملمدي رقم 42 أزرو، طلب أن يسلم له نظير جديد للرسم العقاري 

رقم 33392 - 05 املؤسس للملك املدعو "عسو" الكائن بإقليم إفران، 

دائرة أزرو قبيلة اركالون، وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان قد سلم 

له سابقا.

بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا اإلعالن.

احملافظ على األمالك العقارية بافران.

                                             عبد اجلبار فرطاس.

 

محافظة إنزكان آيت ملول

مطلب رقم 20883 - 60

اسم امللك : دار اخلير .

موقعــه : حي اجلريدة اخلمايس جماعة القليعة ،  عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 50 س.

نوعــه : بناية سفلية من سفلي وطابقني علويني  

اجملاورون : 

شمـاال : محمد احملمدي

شـرقا : عمر حملمدي .

جنـوبا : زنقة .

غربـا : زنقة.

طالبة التحفيظ : محمد العناجي

مطلب رقم 20695 - 60

اسم امللك : ملك أرفى.

موقعــه : دوار دار بن الشيخ ، اجلماعة القروية متسية ،  عمـالة انزكان 

ايت ملول. 



عدد 1104 - 02 رجب 1441 )26 فبراير 2020(1620

مساحتـه : 01 آر 21 س.

نوعــه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شمـاال : الطريق الوطنية رقم 10؛

شـرقا : رسم عقاري 33685 - 60؛

جنـوبا : ايت الكرتوش ؛

غربـا : طريق معبدة

الضغط  ذي  كهربائي  خط   : العقارية  والتحمالت  العينية  احلقوق 

العالمات مابني ب-1ب4 و ب-2ب3  امللك على طول  املنخفض تقطع 

حسب ماهو مبني في التصميم.

طالب التحفيظ : ارفى عبداهلل بن محمد

مطلب رقم 20887 - 60

اسم امللك : أبوري .

موقعــه : حي تراسـت ، جماعة انزكان ،  عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه : 01 آر 02 س.

نوعــه : بناية من سفلي وطابقني علويني .

اجملاورون : 

شمـاال : السكوري بلقاسم؛

شـرقا : الطريق؛

جنـوبا : الطريق ؛

غربـا : مطلبا التحفيظ 20811 - 60 و 20817 - 60  .

طالب التحفيظ : السيد )ة( ادريس ابوري بن مبارك

مطلب رقم 33584 - 09

اسم امللك : دار امايس 2 .

موقعــه : حي تراسـت، جماعة انزكان ، عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه  : 91 س .

نوعــه : منزل بالسفلي وطابق علوي 

اجملاورون : 

شمـاال : زركاني حسن؛

شـرقا : زنقة؛

جنـوبا : زنقة ؛

غربـا : بن عكا ابراهيم

طالبة التحفيظ : السيد )ة( امايس احلاج ابراهيم بن حماد .

مطلب رقم 33590 - 09

اسم امللك : دار امايس .

موقعــه : حي تراسـت ، جماعة انزكان ،  عمـالة انزكان ايت ملول. 

مساحتـه  : 01آر 24 س.

نوعــه : ارض مشيد عليها بنايات من سفلي وطابق علوي واخرى من 

سفلي وطابقني علويني بداخلها بئر مشتركة تقع بني العالمتني ب8 

و ب7 كما هو مبني في التصميم .

احلقوق العينية : حق الهواء لفائدة رزاقي احمد ابتداء من علو ثالثة 

امتار عموديا على مساحة 40 سنتيارا و حق الهواء لفائدة حدية بنت 

حوماد ابتداء من علو ثالثة امتار عموديا على مساحة 37 سنتيارا.     

اجملاورون : 

شمـاال : طريق في اجتاه واد سوس؛

شـرقا : زنقة؛

جنـوبا : ممر مغطى في جزء و حدية بنت حوماد ؛

غربـا : بومدين حلسن و ورثة احلاج احمد بومدين

طالبة التحفيظ : السيد )ة( ميس ابراهيم بن محمدبن احمد اوبال

اصالح خطأ مادي يتعلق ب امللك املسمى  النور

 مطلب التحفيظ رقم 21035 - 60 الذي أدرج اعالن عن 

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1099 بتاريخ 22 يناير 2020

عوضا عن :

اصل امللك : 

التاريخ املقرر لعملية التحديد في 01 مارس 2020 على الساعة 10 صباحا

يجب قراءة :

التاريخ املقرر لعملية التحديد في 09 مارس 2020 على الساعة 10 صباحا.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331

)12 غشت 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري  

باإلعالم  أسفله  املمضي  العقارية  األمالك  على  احملافظ  يتشرف 

للعموم  أن السيد احمد ابورجاء بن حلسن  احلامل للبطاقة الوطنية 

للتعريف رقم j815762. بناء على تصريح بالضياع مؤرخ في 30 يناير 

منشور  ضياع  عن  وباعالن   2020 فبراير   07 في  مؤرخ  وبطلب   2020

له  يسلم  أن  طلب   05 صفحة   2020 فبراير   06 ليوم  العلم  بجريدة 

املدعو  للملك  املؤسس   s/15671 رقم  العقاري  للرسم  جديد  نظير 

الفتح 457. الكائن بعمـالة انزكان ايت ملول،  اجلماعة احلضرية ايت 

ملول . وذلك بسبب ضياع النظير الذي كان سلم له سابقا.
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بتعرضه عليه  يدلي  أن  التسليم  إمكان كل شخص يهمه هذا  في 

باجلريدة  اإلعـالن  هذا  نشر  من  يوما  عشر  خمسة  أجل  في  قانونـيا 

الرسمية.

احملافظ على االمالك العقارية بإنزكان ايت ملول.

                      عبد احلليم فتح اهلل

 

محافظة طنجة بني مكادة

مطلب رقم 24230 - 61

اسم امللك :  " شقارة 4 "

موقعه : والية طنجة  عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو مدشر السالويني ؛

وقع حتديده بتاريخ : 28  سبتمبر  2018 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 17ار 2س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : ربيعة املزواري ؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 2884 ط ؛

جنوبا : نادية املزواري ؛

غربا : محمد املزواري؛

طالب التحفيظ : محمد املصباحي ؛

مطلب رقم 24797 - 61

اسم امللك : "محمد "

موقعه : والية طنجة ، عمالة  الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو واد اليان ؛

وقع حتديده بتاريخ : 12 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 6ار 72س ؛

نوعه : ارض عارية بها بنايتني االولى تتكون من سفلي و طابق و الثانية 

من سفلي و حديقة و بئر  ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : عائشة اللغميش ؛

جنوبا : محمد اللغميش  ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 53006 - 61؛

طالب التحفيظ : محمد احلساني ؛

مطلب رقم 24951 - 61

اسم امللك : " اخلير "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية العوامة 

احملل املدعو عني الدالية ؛

وقع حتديده بتاريخ : 4 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار؛

نوعه :  ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : فاطمة الدرماني ؛

غربا : فاطمة الدرماني ؛

طالب التحفيظ : محمد ادريوش  ؛

مطلب رقم 24962 - 61

اسم امللك :  " الدرقاوي "

موقعه : والية طنجة  عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو كدية السراق ؛

وقع حتديده بتاريخ : 10يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 19ار 81س؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : ورثة مصطفى شاريح ؛

شرقا : ام كلتوم ضراوي و محمد الضراوي؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 51658 - 61؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : عبد اجمليد الدرقاوي ؛

مطلب رقم 24984 - 61

اسم امللك : "الرحمة "

موقعه : والية طنجة ، عمالة  طنجة اصيلة اجلماعة القروية العوامة  

، احملل املدعو الشريعة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 24 يونيو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 97س؛

نوعه :  ارض عارية؛

اجملاورون : 

شماال : فاطمة اوالد تبركتي ؛

شرقا : ممر عمومي ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : ممر عمومي ؛

طالب التحفيظ : محمد الكميلي ؛

مطلب رقم 24972 - 61

اسم امللك : "عبد الرحمن  "

، مقاطعة بني مكادة  ، عمالة طنجة اصيلة  : والية طنجة  موقعه 

احملل املدعو احرارين ؛
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وقع حتديده بتاريخ : 11يونيو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 9ار 34س؛

نوعه :  ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق دائري ؛

شرقا : عبد القادر بورورة ؛

جنوبا : الرسم العقاري 17920 - 61؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ :  عبد الرحمان سفط ؛

مطلب رقم 25099 - 61

اسم امللك :  " املتقي "

موقعه : والية طنجة  اقليم الفحص اجنرة  ، اجلماعة القروية ملوسة  

احملل املدعو اجللسة  ؛

وقع حتديده بتاريخ : 23 يوليوز 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 56س ؛

نوعه : ارض فالحية بها كرمة  ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 14300 - 06 ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 14300 - 06 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 14300 - 06 ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : احمد املتقي ؛

مطلب رقم 25097 - 61

اسم امللك : "احلبابي  "

موقعه : والية طنجة ، عمالة  طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية الساحل

الشمالي  دوار العقبة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 22 يوليو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 25ار 79س ؛

نوعه :  ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : ورثة الطيب البقالي ؛

جنوبا : هبة با البقالي ، ورثة الطيب البقالي ؛

غربا : اخملتار البقالي ،الفضيل البقالي ، محيي الدين البقالي ؛

طالب التحفيظ : محمد العربي احلبابي ؛

مطلب رقم 19441 - 61

اسم امللك : " بناصر"

موقعه : والية طنجة ، اقليم فحص اجنرة ، اجلماعة القروية قصر اجملاز 

احملل املدعو واد غاللة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 4  سبتمبر  2017 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 31 س ؛

نوعه :  ارض عارية بها سفلي و حديقة ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : محمد طالل ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 29822 - 19 ؛

غربا : محمد طالل ؛

طالب التحفيظ :  عبد الرحمان بناصر ؛

مطلب رقم 24874 - 61

اسم امللك :  " البركة "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو املرس ؛

وقع حتديده بتاريخ : 1 اكتوبر 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 7س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : احمد خضري ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : امينة بوعمار ؛

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف بطنجة ؛

مطلب رقم 24927 - 61

اسم امللك : " القماص "

موقعه : والية طنجة ، عمالة  الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو خندق الزرارع ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 11ار 65س ؛

نوعه :  ارض عارية  بها بنايتني االولى تتكون من سفلي و طابق واحد 

و الثانية من سفلي و مسبح و حديقة و مطفية  ؛

اجملاورون : 

شماال : مرمي املروجي ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 24720 - 61؛

جنوبا : ورثة احمد شامة ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : محمد خالد القماص ؛

مطلب رقم 24957 - 61

اسم امللك : " انيمار  "

، مقاطعة بني مكادة  ، عمالة طنجة اصيلة  : والية طنجة  موقعه 

حي بني توزين  ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26  أغسطس  2019؛
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املساحة التي أظهرها التصميم : 84س  ؛

نوعه :  ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 24556 - 61 ؛

شرقا : محمد ماللي ؛

جنوبا : زنقة ؛

غربا : زنقة ؛

طالب التحفيظ : علي انيمار ؛

مطلب رقم 25091 - 61

اسم امللك :  " اجلداوي "

موقعه : والية طنجة  عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية الزينات 

احملل املدعو اخلرب ؛

وقع حتديده بتاريخ : 26  أغسطس  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2ار 64 س؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : ممر عمومي ؛

شرقا : ممر خاص ، مصطفى اجلداوي  ؛

جنوبا : ممر عمومي ؛

غربا : طالب التحفيظ ، ممر عمومي ؛

طالب التحفيظ : احمد اجلداوي ؛

مطلب رقم 25128 - 61

اسم امللك : " بندراع "

موقعه : والية طنجة ، عمالة  طنجة اصيلة مقاطعة بني مكادة ، 

احملل املدعو احملل املدعو بني سعيد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 4  سبتمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 50 س ؛

نوعه :  ارض عارية ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : عزيزة املسعودي ؛

جنوبا : احمد املسعودي  ؛

غربا : حمزة بوعزيز  ؛

طالب التحفيظ : محمد بندراع ؛

مطلب رقم 25134 - 61

اسم امللك : " منزل شاطئ البحر "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية اصيلة 

احملل املدعو  السقاية ؛

وقع حتديده بتاريخ : 10  سبتمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 90س ؛

نوعه :  ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابق واحد و مرفق ؛

اجملاورون : 

شماال : طريق ؛

شرقا : احمد فارس ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ :  محمد فارس بن سعيد ؛

مطلب رقم 25159 - 61

اسم امللك :  " غزالن 2 "

موقعه : والية طنجة  عمالة طنجة اصيلة ، مقاطعة بني مكادة حي 

بوحوت احملل املدعو غرسة النوادر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 22  أغسطس  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 11س ؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و 3 طوابق و مرفق ؛

اجملاورون : 

شماال : رحمة ترميم  ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 25160 - 61؛

طالب التحفيظ : علي غدان ؛

مطلب رقم 25160 - 61

اسم امللك : " غدان 1"

موقعه : والية طنجة ، عمالة  طنجة اصيلة مقاطعة بني مكادة ، 

حي بوحوت  احملل املدعو غرسة النوادر ؛

وقع حتديده بتاريخ : 22  أغسطس  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 81س  ؛

نوعه :  ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابق ؛

اجملاورون : 

شماال : احمد العاقل ، رحمة ترميم  ؛

شرقا : مطلب عدد 25159 - 61؛

جنوبا : طريق  ؛

غربا : رحمة ترميم  ؛

طالب التحفيظ : يونس غدان ؛

مطلب رقم 25161 - 61

اسم امللك : " انوار "

موقعه : والية طنجة ، اقليم الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو واد اليان ؛

وقع حتديده بتاريخ : 23   سبتمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 57 س  ؛

نوعه :  ارض عارية بها سفلي و طابق واحد في طور التشييد و بئر ؛
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اجملاورون : 

شماال : ممر؛

شرقا : عبد السالم بيباح؛

جنوبا : مصطفى الشاوي ؛

غربا : ممر؛

طالب التحفيظ :  محمد انوار بيباح؛

مطلب رقم 25167 - 61

اسم امللك :  "باب اخلير "

موقعه : والية طنجة  اقليم الفحص اجنرة  ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو مليش العليا ؛

وقع حتديده بتاريخ : 30  سبتمبر  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 5ار 12س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون : 

شماال : محمد اليعقوبي ، ورثة الدواس ؛

شرقا : ورثة الدواس ، ورثة الهيشو  ؛

جنوبا : االحباس ؛

غربا:عمر بولعيش ، محمد اليعقوبي  ؛

طالب التحفيظ : رشيد بوعود ؛

مطلب رقم 7299 - 61

اسم امللك : " تاشة"

دوار  القروية  اجلماعة   ، اجنرة  فحص  عمالة   ، طنجة  والية   : موقعه 

الغريب و بني عتاب ؛

وقع حتديده بتاريخ : 19 مارس 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 35 هكتار 56ار 78س ؛

نوعه :  ارض فالحية بها عدة بنايات ؛

اجملاورون : 

عبد  احمد  ورثة  محمد  موالي  الزكالوي   ، الشراط  محمد   : شماال 

السالم ، رحمة بنت عبد السالم الدواس ؛

شرقا : دوار بني عطاب ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 2679 - 61 ، 2600 - 19؛

غربا : خندق ؛

طالب التحفيظ :  السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات 

الساللية باسم و نيابة عن جماعتي دار الغريب و بني عتاب ؛

مطلب رقم 24690 - 61

اسم امللك : " العيساتي "

احد  القروية  اجلماعة   ، اصيلة  طنجة  عمالة  طنجة  والية   : موقعه 

الغربية احملل املدعو احد الغربية احملل املدعو احلورش ؛

وقع حتديده بتاريخ : 27 فبراير 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2 هكتار 26ار 78س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : ورثة احمد بنسعيد ؛

شرقا : ورثة محمد الطيب بنسعيد ؛

جنوبا : ورثة محمد الطيب بنسعيد ؛

غربا : ورثة محمد الطيب بنسعيد ، ورثة عبد الرحمان بودهيم ؛

طالب التحفيظ : وديع العيساتي ؛

مطلب رقم 24833 - 61

اسم امللك : "كدية احلداد "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية السبت 

الزينات احملل املدعو كدية احلداد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 يونيو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1هكتار 20ار 96س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : الشيخ احمد ؛

شرقا : احلبوس ، الرسم العقاري رقم 54062 - 61؛

جنوبا : الشيخ احمد ؛

غربا : احلبوس ؛

طالب التحفيظ : محمد بن عبد اهلل البقالي العساوي و من معه ؛

مطلب رقم 13790 - 61

اسم امللك : " ما شاء اهلل "

موقعه : والية طنجة ، عمالة فحص اجنرة ، اجلماعة القروية القصر 

الصغير احملل املدعو طالع القرع ؛

وقع حتديده بتاريخ : 17 يناير 2017؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 4ار 99س ؛

نوعه : ارض عارية ؛

اجملاورون :

شماال : ممر عمومي ؛

شرقا : ورثة مصطفى البقالي ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 13789 - 61؛

غربا : ممر عمومي ؛

طالب التحفيظ : توفيق امغار ؛

مطلب رقم 12958 - 61

اسم امللك : " املعاشي "

القروية قصر  اجلماعة   ، اجنرة  الفحص  والية طنجة عمالة   : موقعه 

اجملاز احملل املدعو دوار مراح الرمل ؛

وقع حتديده بتاريخ : 2 فبراير 2016؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2ار 14س ؛

نوعه : ارض عارية ؛
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اجملاورون :

شماال : الهيشو احلسني ؛

شرقا : كلتوم قنجاع ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 59960 - 61 ، الرسم العقاري رقم 55860 - 61 ؛

طالب التحفيظ : محمد املعاشي ؛

مطلب رقم 24568 - 61

اسم امللك : " ملك احلاج الدواس "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ، اجلماعة القروية تغرامت 

احملل املدعو البويار بوريحان ؛

وقع حتديده بتاريخ : 15 ابريل 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 27ار 60س؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : غابة بوريحال ؛

شرقا : ورثة رحمة الدواس ؛

جنوبا : مصطفى االزعر ؛

غربا : محمد الروني ؛

طالب التحفيظ : محمد الدواس ؛

مطلب رقم 19813 - 19

اسم امللك : " كدية احمد الشاوي "

موقعه : والية طنجة ، عمالة فحص اجنرة ، دائرة اجنرة اجلماعة القروية 

اجلوامعة دوار الهود ؛

وقع حتديده بتاريخ : 1  يوليو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3 هكتار 28ار 72س ؛

نوعه : ارض فالحية بها بئر ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 18736 - 61؛

جنوبا : خندق ، ممر عمومي ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 49510 - 19 ؛

طالب التحفيظ : السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على اجلماعات 

الساللية باسم و نيابة عن جماعة مدشر احلوض ؛

مطلب رقم 19556 - 61

اسم امللك : " تغرمان االولى "

موقعه : والية طنجة اقليم فحص اجنرة ، اجلماعة القروية قصر اجملاز ؛

وقع حتديده بتاريخ : 3  يوليو 2018؛

املساحة التي أظهرها التصميم :3 هكتار 35ار 11س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

امللك  او  الشالف  ربيعة   ،  61  -  13717 التحفيظ  مطلب   : شماال 

الغابوي بورحال ؛

شرقا : ربيعة الشالف او امللك الغابوي بورحال ، ورثة محمد الشعيري ؛

جنوبا : ورثة محمد الشعيري ؛

غربا : عبد السالم الشعيري ؛

طالب التحفيظ : عزيز عزوز و من معه ؛

مطلب رقم 24842 - 61

اسم امللك : "االدريسي 2 "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القروية سبت 

الزينات احملل املدعو واد ايان ؛

وقع حتديده بتاريخ : 6 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :92ار 95س ؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون :

شماال : عبد السالم الهواري بومسلوط ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 11284 - 61 ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : محمد االدريسي ؛

مطلب رقم 24924 - 61 

اسم امللك : " بوطاهر "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ،اجلماعة القوية العوامة 

احملل املدعو كوارث ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار ؛

نوعه : ارض به بناية تتكون من سفلي و طابق ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : اوالد سعيد ؛

جنوبا : اوالد سعيد ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : سعيد بن بوطاهر احلدوشي ؛

مطلب رقم 24933 - 61

اسم امللك : " الطوس "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية اصيلة 

احملل املدعو سيدي بوقنادل ؛

وقع حتديده بتاريخ : 30 ماي 2019؛
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املساحة التي أظهرها التصميم : 1ار 86س ؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و 3 طوابق و الرابع مقلث و 

مرفق بالسطح ؛

اجملاورون :

شماال : ملك الغير؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 42662 - 61؛

طالب التحفيظ : املصطفى الشرقاوي ؛

مطلب رقم 24935 - 61

اسم امللك : "جنوى و اخواتها "

موقعه : والية طنجة ، عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة احلضرية اصيلة 

احملل املدعو جتزئة املسيرة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 31 ماي 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 72س ؛

نوعه : ارض عارية؛

اجملاورون :

شماال : علي اجلعيدي ؛

شرقا : احمد الدهبي ، الرسم العقاري رقم 92095 - 06 ؛

جنوبا : عبد السالم الدكالي ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : علي اجلعيدي و من معه ؛

مطلب رقم 24995 - 61

اسم امللك : " ياسمني "

القروية  ،اجلماعة  اجنرة  الفحص  عمالة   ، طنجة  والية   : موقعه 

البحراويني احملل املدعوعني زيتون ؛

وقع حتديده بتاريخ : 2  يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم :7ار 18س ؛

نوعه : ارض عارية بها خربة ؛

اجملاورون :

شماال : طريق ؛

شرقا : عائشة بوزيد ؛

جنوبا : الرسم العقاري 46996 - 61؛

غربا : لطيفة الدريوي و من معها ؛

طالب التحفيظ : توفيق افتات ؛

مطلب رقم 25039 - 61

اسم امللك : " اخلير "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، اجلماعة القروية الزينات 

احملل املدعو خندق احلاج ؛

وقع حتديده بتاريخ : 15  يوليو 2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 2 هكتار 66ار 71س ؛

نوعه : ارض فالحية بها 3 صطبالت ؛

اجملاورون :

شماال : احلاج اعمر؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 96792 - 06 ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : عبد السالم ابريش ؛

طالب التحفيظ : محمد اخملتار بولعيش ؛

مطلب رقم 25086 - 61

اسم امللك : "امراح "

موقعه : والية طنجة ، عمالة الفحص اجنرة ،اجلماعة القروية البحراويني

دوار النوينويش ؛

وقع حتديده بتاريخ : 23 غشت 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم  :  28ار 5س؛

نوعه  :  ارض فالحية ؛

اجملاورون  : 

شماال : الرسم العقاري 39662 - 06؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 39662 - 06؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 10788 - 61 ، الرسم العقاري رقم 26578 ط ،

الرسم العقاري رقم 39662 - 06 ؛

غربا : الرسم العقاري رقم 39662 - 06 ، الرسم العقاري رقم 39662 - 06 ؛

الساللية  اجلماعات  على  الوصي  الداخلية  وزير   : التحفيظ  طالب 

باسم و نيابة عن اجلماعة الساللية النوينويش ؛

مطلب رقم 25107 - 61

اسم امللك : " ياسني"

، مقاطعة بني مكادة  ، عمالة طنجة اصيلة  : والية طنجة  موقعه 

احملل املدعو مرس اشناد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 28  أغسطس  2019؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 86 س؛

نوعه : ارض بها اساس بناء ؛

اجملاورون  : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 19951 - 61؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : طريق ؛

غربا : طريق ؛

طالب التحفيظ : ياسني التبان ؛

مطلب رقم 24474 - 61

اسم امللك : " اهرميش "

موقعه : والية طنجة اقليم الفحص اجنرة اجلماعة القروية البحرويني 

احملل املدعو النوينويش ؛

وقع حتديده بتاريخ : 29  أغسطس  2019 ؛
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املساحة التي أظهرها التصميم : 8ار 24س؛

نوعه : ارض عارية بها بناية تتكون من سفلي و طابق و الثاني مقلص ؛

اجملاورون  : 

شماال : سالم بن محمد احلساني ، محمد ، الرسم العقاري رقم 34315 - 61؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 6289 - 61؛

غربا : الرسم العقاري رقم 41800 - 06 ، سالم بن محمد احلساني ؛

طالب التحفيظ : علي اهرميش ؛

مطلب رقم 24825 - 61

اسم امللك : "احمد "

 ، ، عمالة طنجة اصيلة مقاطعة بني مكادة  : والية طنجة  موقعه 

احملل املدعو بني سعيد ؛

وقع حتديده بتاريخ : 3  يوليو 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 13ار 99س؛

نوعه : ارض فالحية ؛

اجملاورون  : 

شماال : ورثة الصغير او مطلب التحفيظ رقم 24684 - 61؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 25515 - 61 ؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 24782 - 61او مطلب التحفيظ رقم 24684 - 61؛

غربا  : ممر عمومي ، مطلب التحفيظ رقم 24684 - 61 ؛

طالب التحفيظ : احمد العمراني و من معه ؛

مطلب رقم 25173 - 61

اسم امللك : " ملك سلمون "

مكادة  بني  ،مقاطعة  اصيلة  طنجة  عمالة   ، طنجة  والية   : موقعه 

حي السعادة ؛

وقع حتديده بتاريخ : 6 سبتمبر  2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 65س ؛

نوعه : ارض بها بناية تتكون من سفلي و طابق ؛

اجملاورون  : 

شماال : اخملتار التاج ؛

شرقا : طريق ؛

جنوبا : اقشار حفيظ ، محمد ؛

غربا : احمد خبالي ، عبد العزيز خظر ؛

طالب التحفيظ : احمد سلمون ؛

مطلب رقم 24736 - 61

اسم امللك : " بالوالدين احسانا "

موقعه : والية طنجة عمالة طنجة اصيلة ، مقاطعة بني مكادة احملل 

املدعو بني توزين ؛

وقع حتديده بتاريخ : 20 مارس 2019 ؛

املساحة التي أظهرها التصميم : 3ار 19س ؛

نوعه  : ارض عارية ؛

اجملاورون  : 

شماال : زنقة من التجزئة ذات الرسم العقاري رقم 35832 - 06؛

شرقا : زنقة من التجزئة ذات الرسم العقاري رقم 35832 - 06؛

جنوبا : مطلب التحفيظ رقم 25009 - 61 ، مطلب التحفيظ رقم 25064 - 61؛

غربا : مطلب التحفيظ رقم 25063 - 61؛

طالب التحفيظ : فؤاد الطويل ؛

احملافظ على االمالك العقارية بطنجة بني مكادة.

                                عبد احلي السباعي.

 

محافظة الدار البيضاء النواصر

مطلب رقم 5498 - 63

اسم امللك : الغفافرة.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة بوسكورة دوار احلوامي سيدي النعيمي.

وقع حتديده في : 11 ديسمبر 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 ار 85 سنتيار.

نوعه : أرض بها بنايات.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم 5083 - 63.

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 5293 - 63.

جنوبا : طريق معبد يليه الرسم العقاري رقم 923 - 47.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 5083 - 63.

طالب التحفيظ : عبد الكرمي عماري.

مطلب رقم 4071 - 53

اسم امللك : ملك فاخر.

موقعه : عمالة اقليم النواصر جماعة اوالد صالح دوار احلسينات.

وقع حتديده في : 02 نوفمبر 2005.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 49 ار 77 سنتيار.

نوعه : أرض بها بناية.

اجملاورون :

شماال : مطلب التحفيظ رقم  3595 - 53.

شرقا : طريق من 10 أمتار.

جنوبا : عابد احلاج عبد القادر.

غربا : مطلب التحفيظ رقم 3595 - 53.

طالب التحفيظ : اعمر فاخر بن احمد.

احملافظ على األمالك العقارية بالنواصر.

                                     مصطفى بنحداوي.
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محافظة احلوز

مطلب رقم 11388 - 65

امللك املسمى : " ملك عبدو"

الكائن باقليم احلوز دائرة اسني، جماعة ويركان، دوار مريغة.

مساحته : 52 آر 08 س .

وقع حتديده في : 09 أبريل 2019. 

بناية من سفلي  بها  الزيتون  بأشجار  أرض فالحية مغروسة   : نوعه 

وطابق اول وسطح وبئرين واسطبل ومسكن للحارس وخزان املاء .

اجملاورون   : 

شماال : طريق ذات عرض متغير ، مصرف، 

شرقا : أبو ضياء حميد، 

جنوبا : أبو ضياء حميد، 

غربا : طريق عمومية عرضها 5 امتار، الرسم العقاري عدد 7174 - 43 

، الرسم العقاري عدد 858 - 65،

طالب التحفيظ : السيد عبد الهادي اعزمي بن ايدار.

         

مطلب رقم 11488 - 65

امللك املسمى : " ملك الساسي 2"

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة ايت فاسكا، دوار الكركور.

مساحته : 07 آر 90 س .

وقع حتديده في : 20 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون.

اجملاورون  : 

شماال : حلسن اكالو، 

شرقا : حلسن اكالو، الرسم العقاري 18683 - 65، 

جنوبا : ممر عرضه 5 امتار، 

غربا : الرسم العقاري عدد 22917 - 65،

طالب التحفيظ : السيد اخملتار الساسي بن محمد.

مطلب رقم 11490 - 65

امللك املسمى : " جنان اوتغال 18 "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم، احملل املدعو اوتغال.

مساحته : 06 آر 83 س .

وقع حتديده في : 19 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون   : 

شماال : ورثة ايت موالي ، مصرف ، ممر عرضه متر واحد، 

شرقا : ورثة ايت موالي،  

جنوبا : ورثة ايت موالي، 

غربا : ورثة ايت موالي،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

مطلب رقم 11493 - 65

امللك املسمى : "  جنان اوتغال 17 "

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت ، جماعة اغواطيم احملل املدعو اوتغال.

مساحته : 07 آر 09 س .

وقع حتديده في : 19 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون  : 

شماال : إبراهيم بخناش، 

شرقا : مصرف، 

جنوبا : ممر عرضه متر واحد، مصرف،

غربا : إبراهيم بخناش،

طالبة التحفيظ : األوقاف العامة.

   

مطلب رقم 11494 - 65

امللك املسمى : " ملك بوراس "

الكائن باقليم احلوز دائرة وبلدية امزميز حي ركراكة.

مساحته : 01 آر 23 س .

وقع حتديده في : 21 يونيو 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : ممر بدون منفذ عرضه 6 امتار، 

شرقا : نعيمة ايت عبد الرحمان،

جنوبا : سعيد اكجداد،

غربا : زنقة غير مسماة عرضها 6 امتار ، 

طالب التحفيظ : السيد احلسن بوراس بن عبد الرحمان.

مطلب رقم 11496 - 65

امللك املسمى : " الشهدة الصغيرة "

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة أوالد مطاع  احملل املدعو دوار تاسنة.

مساحته : 02 هك 07 آر 14 س .

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية مغروسة بأشجار الزيتون بها بئر   ومحل تقني.
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اجملاورون  : 

شماال : مصرف ، الرسم العقاري عدد 17516 - م، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 8527 - 65،

جنوبا : طريق عمومية عرضها 5 امتار، ايت بطراح،  ورثة التقي احمد،

غربا : ورثة خيشة ، 

طالبة التحفيظ : السيدة الزوهرة ربيك بنت احلسني.

مطلب رقم 11498 - 65

امللك املسمى : " أرض اخلير "

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز، جماعة أمزميز، دوار تليليت.

مساحته : 70 آر 68 س .

وقع حتديده في : 25 يونيو 2019. 

نوعه : أرض بها مؤسسة ومسبحني في طور البناء وحديقة وصهريج 

ومحلني تقنيني وبئر خزان للماء.

اجملاورون  : 

شماال : طريق  رقم 2022 عرضها 30 متر، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 10167 - 65،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 12981 - 65، الرسم العقاري   عدد 10167 - 65،

غربا : اعدوش محمد ،                          

طالب التحفيظ : السيد حسن الزواق بن احمد.

مطلب رقم 11499 - 65

امللك املسمى : " ملك شحرور "

الكائن باقليم احلوز دائرة وبلدية ايت اورير دوار ايت الشيخ.

مساحته : 81 س .

وقع حتديده في : 24 يونيو 2019. 

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون  : 

شماال : عكي احلسني، 

شرقا : زنقة غير مسماة عرضها 2.80 متر،

جنوبا : ممر بدون منفذ عرضه 4 امتار،

غربا : جناة مهتدي ، 

طالب التحفيظ : السيد احمد شحرور بن رحال.

مطلب رقم 11505 - 65

امللك املسمى : " ناك تكوما "

الكائن باقليم احلوز ، دائرة امزميز ، جماعة تزكني ، دوار ايت سليمان 

احملل املدعو ناك تكوما.

مساحته :  40 آر 40 س .

وقع حتديده في : 27 يونيو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون  : 

شماال : زنقة ذات عرض متغير، ورثة ايت موالي امبارك، ورثة حلسن امزيل، 

شرقا : اكداين اولغم،

جنوبا : ورثة حسن القرني ،

غربا : ممر عمومي ذو عرض متغير ، شعبة ، 

طالب التحفيظ : السيد حلسن القرني بن احلسني.

مطلب رقم 12517 - 65

امللك املسمى : " اسكا "

الكائن باقليم احلوز دائرة التوامة جماعة متكرت دوار الدارت.

مساحته :  23 آر 67 س .

وقع حتديده في : 17 يوليو 2019. 

نوعه : أرض فالحية.

 اجملاورون  : 

شماال : العربي بن ابراهيم، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 18397 - 65،

جنوبا : الرسم العقاري عدد 18397 - 65،

غربا : الرسم العقاري عدد 18397 - 65، 

طالبة التحفيظ : السيدة جنات اسغيموت بنت مصطفى.

مطلب رقم 11206 - 65

امللك املسمى :  " اجمللس االقليمي "

الكائن باقليم احلوز دائرة وبلدية حتناوت احلي اإلداري .

مساحته :  01 هك 15 آر 88 س .

وقع حتديده في :  17 أبريل 2019. 

نوعه :  أرض فالحية بها أشجار الزيتون.

اجملاورون  : 

شماال :  طريق رقم 2010 عرضها 40 مترا، مجهول،

شرقا : ساقية تكورامت ، الرسم العقاري عدد 27046 - م ، 15125 - 65،

جنوبا :  سي حلسن ايت زاويت،

غربا : الرسم العقاري عدد 26809 - م، 

طالب التحفيظ :  اجمللس اإلقليمي للحوز.

مطلب رقم 11396 - 65

امللك املسمى :  " ايت وامضن 1"

الكائن باقليم احلوز دائرة ايت اورير، جماعة اغمات، دوار ايت وامضن.

مساحته :   28 آر 52 س .
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وقع حتديده في :  16 أبريل 2019. 

نوعه :  أرض عارية.

 اجملاورون  : 

شماال :  الرسم العقاري عدد 882 - م، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 882 - م،

جنوبا :  مصرف ، طريق عمومية ذات عرض متغير،

غربا : مصرف، 

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

مطلب رقم 11424 - 65

امللك املسمى :  " تدشرت 4"

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز جماعة وزكيتة، احملل املدعو تدشرت.

مساحته :   59 آر 66 س .

وقع حتديده في :  23 يوليوز 2019. 

نوعه :  أرض فالحية.

 اجملاورون  : 

شماال :  طريق عمومية ذات عرض متغير، 

شرقا : اد همو،

جنوبا :  اد همو ، مطلب التحفيظ عدد 11425 - 65(مقبرة (.

غربا : طريق عمومية ذات عرض متغير، 

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

مطلب رقم 11425 - 65

امللك املسمى :  " مقبرة تدشرت "

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز جماعة وزكيتة، احملل املدعو تدشرت.

مساحته :  01 هك 30 آر 42 س .

وقع حتديده في :  23 يوليوز 2019. 

نوعه :  مقبرة.

 اجملاورون  : 

شماال :  مطلب التحفيظ عدد 11424 - 65، 

شرقا : اد همو ، ايت قاضي ،

جنوبا :  ايت قاضي،

غربا : طريق عمومية ذات عرض متغير، 

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

مطلب رقم 11507 - 65

امللك املسمى :  " ملك شعاري 02 "

 ، الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز جماعة اللة تكركوست، مزارع واوزلت 

دوار فدان الطلح.

مساحته :   72 آر 85 س .

وقع حتديده في :  28 يونيو 2019. 

نوعه :  أرض فالحية.

 اجملاورون  : 

شماال :  طريق عمومية عرضها 5 امتار، 

شرقا : طريق رقم 2009 عرضها 30 متر،

جنوبا :  مطلب التحفيظ عدد 11509 - 65،

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11508 - 65، 

طالب التحفيظ :  السيد شعاري عبد االله بن محمد.

مطلب رقم 12509 - 65

امللك املسمى :  " ملك املامون"

الكائن باقليم احلوز دائرة حتناوت، جماعة ستي فاضمة، دوار اغبالو.

مساحته :  00 هك 04 آر 36 س .

وقع حتديده في :  08 يوليو 2019. 

نوعه :  أرض فالحية.

 اجملاورون  : 

شماال :  حسن اوتشرندين ، ممر، مصرف، 

شرقا : ايت حقي،

جنوبا :  شعبة،

غربا : طريق عمومية ذات عرض متغير، 

طالب التحفيظ :  السيد موحى املامون بن زايد.

مطلب رقم 12571 - 65

امللك املسمى :  " اجوان 1 "

الكائن باقليم احلوز دائرة امزميز جماعة اللة تكركوست، دوار اجوان.

مساحته :  00 هك 16 آر 46 س .

وقع حتديده في :  10 سبتمبر 2019. 

نوعه :  أرض فالحية.

 اجملاورون  : 

شماال :  الرسم العقاري عدد 40891 - 04، 

شرقا : الرسم العقاري عدد 40891 - 04،

جنوبا :  الرسم العقاري عدد 40891 - 04،

غربا : واد نفيس، 

طالبة التحفيظ :  األوقاف العامة.

اصالح خطأ - يتعلق مبطلب التحفيظ عدد 5847 - 65

عوضا عن : 

- رسم استمرار عدلي ضمن 123 ص 125 بتاريخ 23 فبراير 2009 توثيق 

مراكش.
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اقرأ  : 

-  رسم استمرار عدلي ضمن بعدد 104 صحيفة 106 كناش األمالك 

رقم 141 مكرر بتاريخ 18 فبراير 2009 توثيق مراكش.

الباقي بدون تغيير.

احملافظ على األمالك العقارية باحلوز

        محمد شرف

محافظة  شيشاوة

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى " ملك املودن ربيعة" 

موضوع مطلب التحفيظ رقم 17544 - 66 

والذي ادرجت خالصة مطلبه باجلريدة الرسمية عدد 1102

املؤرخة في 12 فبراير 2020

عوضا عن : 

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 04 ابريل 2020 الساعة 

10 صباحا

يقرأ :

التاريخ املقرر إلجراء عملية التحديد املؤقت : 06 ابريل 2020 الساعة 

10 صباحا

و الباقي بدون تغيير.                                                   

احملافظ على األمالك العقارية بشيشاوة

حسن اخللقي    

  

محافظة الفقيه بن صالح

مطلب رقم 17850 - 68

اسم امللك : حكيم.

موقعه : اقليم ومدينة الفقيه بن صالح احملل املدعو ايت بن سعيد.       

وقع حتديده في : 27 نوفمبر 2018 .

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري: 97 سنتيار.

نوعه : ارض بها بناية ذات سفلي وطابق أول.

شماال : زنقة؛

شرقا : محمد خطفي؛

جنوبا : الرسم العقاري عدد 34249 - 10؛

غربا : زنقة.

طالبو التحفيظ : محمد عادل بن بوزكري ومن معه.

اعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 29740 - 10

اسم امللك : املرس.

موقعه : اقليم و دائرة الفقيه بن صالح منطقة ضم االراضي املدعوة 

اوالد جناع - اوالد ساسي.       

طالبو التحفيظ : عبد العزيز لصفر بن حمادي ومن معه.

 5398 عدد  الرسمية  باجلريدة  املنشور  االعالن  ينسخ  االعالن  هذا  ان 

املؤرخة في 23  فبراير 2006.

احملافظ على االمالك العقارية بالفقيه بن صالح

مصطفى العمري   

محافظة سيدي سليمان

مطلب رقم 3780 - 13

اسم امللك : ››دار بوفراحي‹‹.

موقعه : سيدي سليمان، حي الغماريني،

وقع حتديده في : 23 اغسطس 1989

مساحته : 01 أر  20 سنتيارا.

نوعه : دار للسكن من طابق سفلي، 

اجملاورون :

شماال : زنقة من 04 أمتار،

شرقا : رسم عقاري عدد 56241 - 13، 

جنوبا : مطلب عدد 5487 - 13 والعسال خديجة،

غربا : زندة قاسم،

طالبة التحفيظ : السيدة حلرش عربية بنت عبد القادر،

احملافظ على األمالك العقارية بسيدي سليمان،

محمد احلسناوي    

محافظة ابن جرير

مطلب رقم 30629 - 72

اسم امللك : البركة.

موقعه : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي األمل.

تاريخ حتديده : 07 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 51 س. 

نوعه : أرض عارية.
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اجملاورون : 

شمـاال : الزنقة؛

شـرقا : طريق؛

جـنوبا : محمد زوباري؛

غـربا : عالل الشلح.

طالب التحفيـظ : نعيمة التباعي بنت عالل.

مطلب رقم 30638 - 72

اسم امللك : راس الوجلة.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة راس العني دوار اوالد مطاعية.

تاريخ حتديده : 25 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 20 آر 03 س. 

نوعه : أرض فالحية بها أشجار الزيتون والنخيل.

اجملاورون : 

شمـاال : شركة رامي للفالحة؛

شـرقا : عبد الواحد األنعامي؛

جـنوبا : طريق؛

غـربا : ممر خاص عرضه 04 أمتار.

طالب التحفيـظ : اسماعيل البصروي بن املصطفى.

مطلب رقم 30650 - 72

اسم امللك : بوطويل.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة سيدي غامن دوار الغشاوات.

تاريخ حتديده : 04 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 02 هـ 85 آر 04 س. 

نوعه : أرض فالحية بها بئرين وحوض وثالثة أخمام..

اجملاورون : 

شمـاال : طريق عمومي عرضه 10 أمتار؛

شـرقا : طريق عمومي عرضه 06 أمتار؛

جـنوبا : واد زينون؛

غـربا : ميلود بن اجلياللي.

طالب التحفيـظ : نور الدين بوعلي االدريسي بن عبد السالم.

مطلب رقم 30651 - 72

اسم امللك : ملك املير الزهور.

موقعه : اقليم الرحامنة، جماعة البريكيني دوار بوعشرين.

تاريخ حتديده : 05 نوفمبر 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 هـ 07 آر 43 س. 

نوعه : أرض فالحية.

اجملاورون : 

شمـاال : الرسم العقاري عدد 13906 - 72؛

شـرقا : الواد؛

جـنوبا : الوردي مصطفى؛

غـربا : طريق عمومي عرضه 10 أمتار.

طالب التحفيـظ : حفيظة املير بنت حسن.

اعالنان جديدان عن انتهاء التحديد

 

مطلب رقم 7237 - 72

امللك املسمى : "ملك الزعيمي"؛

الكائن : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير حي التقدم

طالب التحفيظ السيد : جواد الزعيمي بن احملجوب.

وقع التحديد في  : 11 اغسطس 2015.

 878 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

املؤرخة في 28 أكتوبر 2015.

مطلب رقم 30477 - 72

امللك املسمى : "ملك يوسف"؛

الكائن : اقليم الرحامنة، مدينة ابن جرير دوار بوعودة.

طالب التحفيظ السيد : يوسف الصغيري بن اليزيد.

وقع التحديد في  : 11 اغسطس 2015.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 1037 

املؤرخة في 14 نوفمبر 2018.

 إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى "ملك الغازي"

مطلب التحفيظ 30653 - 72 الذي نشر اإلعالن عن انتهاء

حتديده باجلريدة الرسمية عدد 1100 بتاريخ 29 يناير 2020.

عوضا عن : 

مشتمالت امللك : أرض فالحية. 

اقرأ :

مشتمالت امللك : أرض بها بناية من سفلي وطابق أول ومرافق بالسطح. 

والباقي بدون تغيير.   
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إصالح غلط - يتعلق بامللك املسمى "مدول احلمارة ثالثا"

مطلب التحفيظ 30734 - 72

الذي نشرت خالصته باجلريدة الرسمية عدد 1100

بتاريخ 29 يناير 2020.

عوضا عن : 

االسم الذي يعرف به امللك : سرد احلديد.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : سرد احلديد.

اقرأ : 

االسم الذي يعرف به امللك : مدول احلمارة 3.

االسم الذي أعطاه طالب التحفيظ للملك : مدول احلمارة ثالثا.

والباقي بدون تغيير.   

احملافظ املساعد على االمالك العقارية بابن جرير

    البكاري عبد النور

محافظة سيدي إسمـاعيل -  الزمامرة

مطلب رقم 45609 - 75

اسم امللك : احلطة.

 ، القواسم  جماعة  اسماعيل،  دائرة سيدي  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

دوار البعيجات.

وقع حتديده في : 19 - 02 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 72 آر 53 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 20321 - 75؛

شرقا : مطلب عدد 21945 - 75 ومطلب عدد 21946 - 75 ؛

جنوبا : البقعة رقم 9070

غربا : البقعة 8119 ومطلب عدد 23942 - 75 

طالبو التحفيظ : محمد عمري بن بوشعيب ومن معه. 

مطلب رقم 57062 - 75

اسم امللك : احلطة.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة خميس متوح ، 

دوار التراشحة.

وقع حتديده في : 25 - 09 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02 هكتار 46  آر 72 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : اجلياللي لزعر  وورثة محمد لفحل والضاوية مدكور؛

شرقا : الواد الفارغ ؛

جنوبا : الباري فياض واجلتاسي محمد ومحمد فياض 

غربا : طريق

طالب التحفيظ : محمد زينون بن بوشعيب .

مطلب رقم 57075 - 75

اسم امللك : بالد العنب.

موقعه : إقليم اجلديدة، دائرة سيدي اسماعيل، جماعة الشعيبات ، 

دوار اوالد سي حمدون .

وقع حتديده في : 09 - 09 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 91 آر 66 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : عزيز رشادي؛

شرقا : مطلب عدد 35246 - 75 وورثة اوالد امباركة ؛

جنوبا : زهرة روحي  

غربا : طريق رقم 316.

طالب التحفيظ : بشرى افاليسي بنت محمد .

مطلب رقم 57085 - 75

اسم امللك : أرض جنان سي سالم .

سيدي  جماعة  اسماعيل،  سيدي  دائرة  اجلديدة،  إقليم   : موقعه 

اسماعيل ، دوار العليوات .

وقع حتديده في : 09 - 10 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 29 آر 52 سنتيار.

نوعها : ارض فالحية.

اجملاورون : 

شماال : مطلب عدد 85098 - 08؛

شرقا : ورثة سي سالم بن احلبيب  ؛

جنوبا : ادريس الغربي؛  

غربا : ورثة سي سالم بن احلبيب  .

طالب التحفيظ : عبد اجمليد الغربي بن محمد .

إعالن جديد عن انتهاء التحديد

مطلب رقم 78764 - 08.

امللك املسمى : احلطة.

الكائن  : مبنطقة ضم االراضي الساحل بور 1 الشطر الثاني .

وقع حتديده في  : فبراير 2006



عدد 1104 - 02 رجب 1441 )26 فبراير 2020(1634

مساحته : 39  آر 28 سنتيار.

طالبو التحفيظ  : كميل امباركة بنت قاسم ومن معها.

إن هذا اإلعالن يبطل اإلعالن الذي نشر باجلريدة الرسمية عدد 5375 

املؤرخة في 05 ديسمبر 2005.

احملافظ على االمالك العقارية بسيدي اسماعيل - الزمامرة

    عبد الرحمان دريوش

محافظة وجدة - اجناد

مطلب رقم 3886 - 77

اسم امللك : احلفرة

موقعه : عمالة وجدة أجناد، جماعة عني الصفاء ، دوار اوالد الكاضي ؛

مساحته االجمالية : 07 آرا 38 س  

نوعه : أرض فالحية  ؛

حدوده  : 

شماال : مسلك عمومي ؛

شرقا :  ورثة محمد بلخضر ؛

جنوبا : ورثة محمد بلشهب ؛

غربا : مسلك عمومي وورثة محمد بلشهب ؛

طالب التحفيظ : ناظر االوقاف بوجدة ؛

احملافظ على األمالك العقارية بوجدة  - أجناد : 

كمال عونة    

محافظة الهرهورة - الصخيرات

اعالن جدبد عن انتهاء التحدبد

مطلب رقم  28797 - راء

اسم امللك : "بوطويل"  

موقعه : عمالة الصخيرات - متارة، جماعة عني عتيق ، دوار اوالد سالمة. 

وقع حتديده في : 11 يوليو 1959. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري هي : 09 هـ 67 ار 60 س

طالبو التحفيظ : عبد اهلل افروخ  ومن معه.

 182 عدد  الرسمية  باجلريدة  نشر  الذي  اإلعالن  يبطل  اإلعالن  هذا  إن 

بتاريخ 26 يونيو 2002.

احملافظ على االمالك العقارية بالهرهورة - الصخيرات

عبد احلكيم عرفي   

محافظة اشتوكة - ايت باها

مطلب رقم 2430 - 80

اسم امللك : " مصطفى "

موقعه : دوار تسيال اجلماعة الترابية ماسة اقليم اشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 31 - 05 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 هكتار 53 ار 61 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الراجحي محمد؛

شرقا : طريق؛ 

جنوبا : ورثة إد العسري و مطلب التحفيظ عدد 15888 - 60؛

غربا : ورثة علي ند أوفقير.

طالب التحفيظ : مصطفى ادبصكيض بن عبد الرحمان. 

مطلب رقم 2765 - 80

اسم امللك : " أخشاب "

موقعه : دوار أدوز أسعود اجلماعة الترابية وادي الصفاء اقليم اشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 22 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 81 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : زنقة؛

شرقا : شالل عمر؛ 

جنوبا : أبوبكر احلسن؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : احلسن أشبان.
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مطلب رقم 2594 - 60

اسم امللك : " ملك شيمون "

موقعه : اجلماعة الترابية وادي الصفاء اقليم اشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 21 - 04 - 2006.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 12 ار 86 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : أضرضور سعيد؛

شرقا : محمد بن أيت علي و سعيد بن احلسن نايت عدي؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 21476 - 09؛

غربا : أضرضور سعيد.

طالب التحفيظ : شيمون محمد بن سالم.

 

مطلب رقم 2646 - 80

اسم امللك : " مقبرة دوار تلقايد القدمية "

موقعه : دوار تلقايد اجلماعة الترابية إنشادن اقليم اشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 13 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 18 ار 78 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 11523 - 80؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 52593 - 09؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 52593 - 09؛

غربا : طريق معبدة.

طالب التحفيظ : األحباس العامة بتارودانت.

مطلب رقم 2751 - 80

اسم امللك : " ملك مبارك "

اقليم  وساي  سيدي  الترابية  اجلماعة  اجلديد  تكمي  دوار   : موقعه 

اشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 08 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 07 ار 49 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور في جزء منها بناية من طابق سفلي و بناية 

من طابق سفلي و اخر علوي و حديقة و بئر

اجملاورون : 

شماال : فريزيز احلسن بن احلسني و أخراز محمد بن جامع؛

شرقا : احلاج احلسن بوتسعيد؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ممر.

طالب التحفيظ : أمبارك مبروك بن حلسن.

مطلب رقم 2760 - 80

اسم امللك : " زينة "

موقعه : دوار أنو نعدي اجلماعة الترابية بلفاع اقليم اشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 16 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 01 ار 10 سنتيار.

نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : ورثة أيت تومهني؛

شرقا : ورثة سي أحمد بن محمد؛ 

جنوبا : ورثة أيت كوملا بيهي؛

غربا : طريق.

طالب التحفيظ : كوملة احلسني بن محمد.

مطلب رقم 2815 - 80

اسم امللك : " بوعدي عبد اهلل "

اقليم اشتوكة  الصفاء  وادي  الترابية  اجلماعة  تن خراز  دوار   : موقعه 

أيت باها.

وقع التحديد في 20 - 05 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 06 ار 62 سنتيار.

نوعه : أرض محاطة بسور في جزء منها.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 10938 - 80؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 6266 - 80؛ 

جنوبا : رضا إبراهيم؛

غربا : أيت محمد و بعضا الرسم العقاري عدد 10938 - 80.

طالب التحفيظ : عبد اهلل بوعدي بن محمد.

مطلب رقم 2734 - 80

اسم امللك : " ليفصال أيت صالح "

موقعه : حي الفالح اجلماعة الترابية بيوكرى عمالة اشتوكة أيت باها.

وقع التحديد في 01 - 04 - 2019.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 26 ار 50 سنتيار.
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نوعه : أرض عارية.

اجملاورون : 

شماال : الرسم العقاري عدد 85816 - 09؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 631 - 60؛ 

جنوبا : الرسم العقاري عدد 9832 - 60؛

غربا : الرسم العقاري عدد 79477 - 09.

طالبو التحفيظ : سعيد أيت صالح بن محمد و من معه.

مطلب رقم 2391 - 80

اسم امللك : " تيرست "

موقعه : احملل املدعو بنغزوت اجلماعة الترابية أيت ودرمي إقليم اشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 01 - 10 - 2018.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 52 ار 89 سنتيار.

نوعه : أرض فالحية بها أشجار االركان.

اجملاورون : 

شماال : طريق؛

شرقا : ورثة أيت أومغار؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : ورثة بيهي نتبايت.

طالبو التحفيظ : دياني محمد بن أحمد و من معه.

مطلب رقم 11238 - 60

اسم امللك : " ملك احلسن "

موقعه : دوار أيت وكمار اجلماعة الترابية وادي الصفاء إقليم اشتوكة 

أيت باها.

وقع التحديد في 22 - 04 - 2009.

املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 42 ار 45 سنتيار.

نوعه : أرض عارية بها إسصطبل.

اجملاورون : 

شماال : امللك الغابوي ( مطلب التحفيظ عدد 6492 - 60) ؛

شرقا : الرسم العقاري عدد 66338 - 09؛ 

جنوبا : طريق؛

غربا : مطلب التحفيظ عدد 11239 - 60.

طالب التحفيظ : احلسن نصودي بن ميلود.

احملافظ املساعد على األمالك العقارية باشتوكة - ايت باها 

بلعيد أيت الرايس.    

محافظة تيفلت

مطلب رقم 242 - 81

اسم امللك : "فدان اظهر السوق".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة عني اجلوهرة سيدي بوخلخال دوار اجغيدرات.

وقع حتديده في : 10 - 09 - 2015.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ  12 آر 90 س.

اجملاورون : 

شماال : العزوزي فاطنة بنت بنعاشير؛ حسن اليوسفي؛

شرقا : الرسم العقاري رقم 46418 - 16؛

جنوبا : ممر عمومي؛

غربا : الرسم العقاري رقم 46418 - 16.

طالبة التحفيظ : الغالية اعريش بنت محمد.

مطلب رقم 1368 - 81

اسم امللك : "هراس احملارث عني الكاف".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة مقام الطلبة دوار ايت لعسيري.

وقع حتديده في : 08 - 04 - 2019.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ  18 آر 16 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 19664 - 16؛ مطلب التحفيظ رقم 1076 - 81؛

شرقا : ورثة حمو شتواني؛

جنوبا : الرسم العقاري رقم 10078 - 16؛ 

غربا : ممر عمومي.

طالب التحفيظ : احمد بنتونسي بن محمد.

مطلب رقم 2384 - 16

اسم امللك : "فدان اوشعو".

موقعه : دائرة تيفلت جماعة ايت بلقاسم دوار الفرازة.

وقع حتديده في : 18 - 04 - 2018.

نوعه : ارض فالحية. 

املساحة التي اظهرها التصميم العقاري : 01 هـ  98 آر 89 س.

اجملاورون : 

شماال : مطلب التحفيظ رقم 2816 - 16؛ ورثة الغازي بكسات؛

شرقا : مطلب التحفيظ رقم 2816 - 16؛ الرسم العقاري رقم27432 - ر؛

جنوبا : عزيز بكسات؛
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غربا : ادريس بوعودة.
طالب التحفيظ : بكسات الغازي بن ادريس.

 اعالن ينص عليه الفصل 101 من الظهير املؤرخ في 9 رمضان 1331
)12 اغسطس 1913(

 

تسليم نظير جديد للرسم العقاري 

يتشرف احملافظ على االمالك العقارية املمضي اسفله باالعالم للعموم 
ان السيد بيريون جاك بن جون اجلاعل محل اقامته بفيال رقم 88 حي 
االندلس تيفلت، طلب ان يسلم له نظير جديد للرسم العقاري رقم 
ضياع  بسبب  وذلك  "سعيدة"  املدعو  للملك  املؤسس   16  -  15264

النظير الذي كان قد سلم له سابقا.
بتعرضه عليه  يدلي  ان  التسليم  امكان كل شخص يهمه هذا  في 

قانونيا داخل اجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا االعالن.
احملافظ على االمالك العقارية بتيفلت 

زكرياء الدغمي     

  محافظة سوق السبت - أوالد النمة 

إصالح خطأ - يتعلق بامللك املسمى "دكير"
موضوع مطلب التحفيظ عدد 2059 - 82 

الكائن بإقليم الفقيه بن صالح دائرة بني موسى الشرقية
قيادة وجماعة سيدي عيسى احملل املدعو "سيدي عيسى" 

والذي نشر له إعالن عن انتهاء التحديد باجلريدة الرسمية عدد 1102 
بتاريخ 12 فبراير 2020 

 عوضا عن :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 30 آر 37 سنتيار

اقرا :
املساحة التي أظهرها التصميم العقاري : 02آر 48 سنتيار

 والباقي بدون تغيير.
 احملافظ على األمالك العقارية بسوق السبت - أوالد النمة                     

     كرمي ناجيم

    

محافظة مراكش - جيليز

مطلب رقم 43910 - 04
اسم امللك : "املنديلي"

موقعه : مراكش القصبة  درب احلمام رقم 124
وقع حتديده في : 15 - 08 - 2017

املساحة التي أظهرها التصميم : 54 سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حدوده :

شماال : مطلب التحفيظ 37210 - 04 

شرقا : مطلب التحفيظ 37210 - 04

جنوبا :  الرسم العقاري 208137 - 04

غربا  : الرسم العقاري 260131 - 04

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالبا التحفيـظ  : 

- موالي احمد املنديلي بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة

- الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة

مطلب رقم 44125 - 04

اسم امللك : "زينب"

موقعه : مراكش برمية درب زمران رقم 40

وقع حتديده في : 31 - 07 - 2017

املساحة التي أظهرها التصميم : 54 سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حدوده :

شماال : درب زمران 

شرقا  : دار محمد بوتاغوت

جنوبا :  دار يوسف ليندي

غربا  : صابة

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء

طالبا التحفيـظ  :

- ادريس بهزار بصفته طالب التحفيظ حلق الزينة

- الدولة املغربية بصفتها مالكة حلق الرقبة

مطلب رقم 13 - 83

اسم امللك : "هداية"

موقعه : مراكش احلارة درب احمد اوفال رقم 2

وقع حتديده في : 09 - 07 - 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 21 سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حدوده :

شماال : مطلب التحفيظ 27 - 83 و الرسم العقاري 117313 - 04 

شرقا  : الرسم العقاري 117312 - 04

جنوبا :  الرسم العقاري 15001 - م

غربا  : زنقة و الرسم العقاري 2379 - م

احلقوق العينية والتحمالت :

- حق الهواء لفائدة املطلب 14 - 83 ابتداء من علو 3.05

- جدار مشترك على طول العالمات ب1 ب2 ب3 ب4 و ب6 ب7 ب8 ب9 ب10

طالب التحفيـظ  : محمد السمودي
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مطلب رقم 14 - 83
اسم امللك : " السمودي"

موقعه : مراكش احلارة درب احمد اوفال رقم 2
وقع حتديده في : 09 - 07 - 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 03 سنتيار 
نوعه : مدخل دار للسكنى

حدوده :
شماال : مطلب التحفيظ 13 - 83
شرقا  : مطلب التحفيظ 13 - 83

جنوبا :  الرسم العقاري 15001 - م
غربا  : زنقة و الرسم العقاري 2379 - م

احلقوق العينية والتحمالت : الشيء
طالبة التحفيـظ  : زهيرة السمودي

مطلب رقم 27 - 83
اسم امللك : " جواد"

موقعه : مراكش احلارة درب سوس رقم 1
وقع حتديده في : 28 - 11 - 2018

املساحة التي أظهرها التصميم : 09 سنتيار 
نوعه : دار للسكنى

حدوده :
شماال : الرسم العقاري 2379 - م

شرقا  : الرسم العقاري117313 - 04
جنوبا :  مطلب التحفيظ 13 - 83

غربا  : زنقة و الرسم العقاري 2379 - م
احلقوق العينية والتحمالت 

حق الهواء لفائدة املطلب 14 - 83 ابتداء من علو 3.06
جدار مشترك على طول العالمات ب2 ب3 و ب3 ب4.

طالبة التحفيـظ  : جواد نادية

مطلب رقم 36 - 83
اسم امللك : " رياض احلاج محمد ايت عبد العالي"

موقعه : مراكش املشور سيدي عمارة  درب العبيد  رقم 32
وقع حتديده في : 27 - 02 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار و 87  سنتيار 
نوعه : دار للسكنى

حدوده :
شماال : دار ورثة املزداغي

الرسم  و  الدويش  ورثة  دار  و   04  -  241362 العقاري  الرسم   : شرقا 
العقاري 179913 - 04

جنوبا :  الرسم العقاري 229358 - 04
غربا  : درب العبيد

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء
طالبو التحفيـظ :

- عبد العزيز ايت عبد العالي و من معه بصفتهم طالبي التحفيظ 
حلق الزينة

- الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة                                                                                

مطلب رقم 38 - 83

اسم امللك : " خلصيم 3"

موقعه : مراكش القصبة  درب البغالة  رقم 45

وقع حتديده في : 08 - 04 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار و 49  سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حدوده :

شماال : سعاد بزبوز

شرقا  : درب البغالة و دار خدوج و دار رشيدة

جنوبا :  موالي ابراهيم االدريسي

غربا  : سور مراكش

احلقوق العينية والتحمالت : 

–ب9  ب-6ب-7ب8  العالمات  طول  على   0.60 بعرض  مشترك  جدار   -

ب10 و ب11

- جدار مشترك بعرض 0.60 على طول العالمات ب-1ب-2ب3 .

- جدار مشترك بعرض 0.10 على طول العالمات ب-3ب-4ب5.

2.80 على طول  علو  ابتداء من  رشيدة  السيدة  لفائدة  الهواء  - حق 

العالمات ب2 ب3 ب4 ب5 ب6 ب7 ب2 مبساحة قدرها 18 سنتيار

طالبو التحفيـظ : 

- روماتيف لي مينور كلير ميشيل نتالي و من معه بصفتهم طالبي 

التحفيظ حلق الزينة

- الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة.

مطلب رقم 42 - 83

اسم امللك : " دار قدابي"

موقعه : مراكش القصبة  درب عبدة  رقم 24

وقع حتديده في : 14 - 05 - 2019

املساحة التي أظهرها التصميم : 01 ار و 89  سنتيار 

نوعه : دار للسكنى

حـدوده

شماال : دار عبيدة و الرسم العقاري 207070 - 04 و محمد بوستيعة 

و الرسم العقاري 3325 - م 

شرقا  : جميلة الريني

جنوبا : درب عبدة

غربا : درب عبدة

احلقوق العينية والتحمالت : ال شيء

طالبو التحفيـظ : 

- حسن قدابي و من معه بصفتهم طالبي التحفيظ حلق الزينة

- الدولة املغربية امللك اخلاص بصفتها مالكة حلق الرقبة.

احملافظ على االمالك العقارية مبراكش - جيليز بالنيابة

        محمد حركيك


